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Empresário 
pede desculpas 
por homofobia
O senador Fabiano Contarato 
(Rede-ES) confrontou o empresá-
rio bolsonarista Otávio Fakhoury, 
que prestou depoimento nesta 
quinta-feira (30), por um ataque 
homofóbico contra o parlamen-
tar nas redes sociais. Fakhoury 
depois se desculpou de sua pos-
tagem. “Senador, realmente, o 
meu comentário foi infeliz, foi 
em tom de brincadeira. Porém é 
uma brincadeira de mau gosto. 
Eu respeito a sua família, como 
respeito a minha. Tenho ami-
gos, de todos os lados, de prefe-
rências sexuais”, a� rmou. “Peço 
desculpas. Me retrato desse 
comentário.”                     BRASIL/A5

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Sergio Cabral é 
condenado por usar 
helicóptero  BRASIL/A5

Justiça proíbe o 
passaporte da 
vacina no Rio

BRASIL/A5

IR: mais de 
870 mil caíram 
na malha � na

Importunação 
sexual cresce 
24,3% no Estado

Segundo a Receita Federal, 869.302 
contribuintes caíram na malha 
� na do Imposto de Renda 2021. 
Dentre as pendências, 181.992 têm 
imposto a pagar (20,9%), 20.663 
estão com saldo zerado (2,4%) e 
666.647 têm direito a restituição 
(76,7% do total).  SERVIÇOS/A2

Cresceu em 24,3% o número de 
registros de importunação sexual 
no estado de São Paulo de janeiro 
a agosto deste ano, se compara-
do com o mesmo período do ano 
passado. Foram 3.054 noti� cações 
em 2021, contra 2.456 nos mes-
mos meses de 2020.  ESTADO/A3

Carteira do idoso 
pode ser solicitada em 
Itapecerica  SERVIÇOS/A2

Região do ABC cria 
mais de 8 mil vagas 
de emprego  ESTADO/A3

BENEFÍCIO RETOMADA

Alerta: furtos de 
celular disparam 
na capital paulista

 AAs ocorrências desse crime aumentaram 46% no período de 
julho a agosto deste ano em relação ao mesmo período de 2020

Os furtos de aparelhos celulares 
tiveram aumento de 46% na capi-
tal paulista, quando comparados 
os 16,5 mil boletins de ocorrências 
registrados na cidade, entre julho 

e agosto deste ano, com os 11,2 mil 
registros do ano passado. O crime 
ocorre quando o aparelho é levado 
sem que a vítima perceba. Levan-
do em conta os dados referentes a 

julho e agosto deste ano, é como 
se um celular fosse furtado a cada 
cinco minutos na cidade. Na média 
do ano, são 228 furtos todos os dias 
na cidade de São Paulo.   ESTADO/A3

De fazenda à área de 
lazer: os 45 anos do 
Parque do Carmo
Em setembro de 1976, a zona les-
te, uma das áreas mais populosas 
da cidade de São Paulo, ganhava a 
sua principal área verde: o Parque 
do Carmo. O espaço surgiu para 
frear a ocupação desordenada da 
região e preservar a vegetação de 
Mata Atlântica. Contudo, a histó-

ria do espaço começa bem antes, 
quando a área ainda era ocupada 
pelas tribos indígenas Itaquerus, 
Guaianás e Caaguaçus e com a 
chegada da Ordem Terceira do 
Carmo Fluminense, ou Ordem 
Carmelita, em 1722, para catequi-
zar os indígenas.              ESTADO/A3

ETTORE CHIEREGUINI/GAZETA DE S.PAULO

MEMÓRIA

Governo descarta volta do horário de verão
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, sinalizou que não haverá retorno da medida        BRASIL/A5

CPI DA COVID-19
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Festival em Taboão da Serra. Até o próximo dia 3 de 
outubro, Taboão da Serra recebe a primeira edição do 
“Festival do Torresmo”. O evento acontece no Estaciona-
mento do Parque das Hortênsias – Praça Miguel Horte-
rio, 500, rua Paulina Ortega, 233 – Jardim Monte Alegre, 
das 12h às 22h. Os visitantes poderão comer que tem de 
melhor da proteína suína como: joelho de porco, leitão 
pururuca, costela suína, pernil, panceta e as mais va-
riadas opções de torresmo. O evento também contará 
com apoio de cervejarias. A entrada e as atrações cultu-
rais são gratuitas para toda a família. Os alimentos que 
forem consumidos são pagos a parte. Os preços dos lan-
ches e pratos variam entre R$ 10 e R$ 50. Para as crianças 
será montado um amplo Espaço Kids. (GSP)

Atenção para as vacinas. O Ministério da Saúde anun-
ciou o início da Campanha Nacional de Multivacinação, 
que disponibilizará, em 45 mil postos de vacinação loca-
lizados em todas as 27 unidades federativas e seus res-
pectivos municípios, 18 tipos de vacinas que protegem 
crianças e adolescentes de doenças como poliomielite, 
sarampo, catapora e caxumba.  Durante a cerimônia de 
lançamento da campanha, que se inicia hoje e vai até o 
dia 29, as autoridades destacam o papel importante que 
pais e responsáveis têm para o sucesso da campanha 
com público-alvo de crianças e adolescentes até 15 anos. 
(AB)

Balanço positivo. No trimestre móvel encerrado em 
julho, o número de trabalhadores por conta própria 
manteve a trajetória de crescimento, iniciada no perío-
do encerrado em outubro do ano passado, e atingiu o 
patamar recorde de 25,2 milhões de pessoas. Na compa-
ração com o trimestre encerrado em abril, o aumento foi 
de 4,7%, com mais 1,1 milhão de pessoas.  Os dados são 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 
Contínua e foram divulgados nesta quinta-feira (30) pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A 
taxa de desocupação caiu 1 ponto percentual no período, 
para 13,7, e representa um contingente de 14,1 milhões de 
pessoas em busca de um trabalho. Na comparação com 
o mesmo trimestre móvel de 2020, houve aumento de 
3,8 milhões de pessoas trabalhando por conta própria, 
uma alta de 17,6%. (AB)

DIVULGAÇÃO

NOTAS

Idosos de baixa ren-
da têm a possibilida-
de de viajar de modo 
gratuito em transpor-
te interestadual. Isso 

é possível a partir da Cartei-
ra do Idoso, a qual também 
permite desconto em passa-
gens. O benefício é oferecido 
a cidadãos com mais de 60 
anos inscritos há mais de 45 
dias no CadÚnico, poden-
do ser solicitado de maneira 
presencial ou pela internet 
em Itapecerica da Serra.

A Carteira da Pessoa Ido-
sa ou Carteira do Idoso, é um 
documento que permite o 
acesso gratuito a passagens 
interestaduais nos transpor-
tes rodoviário, ferroviário e 
aquaviário. Ou ao menos, o 
desconto de 50% nessas pas-
sagens. Esse benefício está 
previsto no Estatuto do Ido-

Carteira do idoso pode ser 
solicitada em Itapecerica

so, da Lei nº 10.741/03.
Tem direito ao benefício 

os idosos acima de 60 anos 
de idade, com renda mensal 
inferior ou igual a dois sa-
lários mínimos. Para ter di-
reito, o cidadão deve ter ins-
crição há mais de 45 dias do 
Cadastro Único, sistema do 
governo federal que reúne 
dados das famílias de baixa 
renda.

Com a Carteira do Ido-
so, o cidadão de baixa ren-
da consegue viajar gratuita-
mente ou obter desconto de 
no mínimo 50% na passa-
gem de transporte interes-
tadual.

COMO SOLICITAR A CAR-
TEIRA?
Para solicitar a Carteira do 
Idoso, o interessado deve 
primeiro fazer inscrição no 

Cadastro Único. Para isso, 
é necessário comparecer a 
um Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) 
mais próximo de sua casa.

O CRAS deve fazer en-
tão a solicitação da emissão 
da carteira através do siste-
ma Carteira do Idoso. Para 
quem já está incluso no Ca-
dÚnico, basta ir ao CRAS 
para solicitar o documento.

Também é possível so-
licitar a Carteira da Pessoa 
Idosa pela internet. Para isso 
é necessário acessar o site 
Gov.br, no serviço relacio-
nado a carteira para o idoso 
de baixa renda. Feito isso, 
deve-se clicar em “Emitir 
Carteira” e fazer o login na 
plataforma. Quem não é ca-
dastrado, deve clicar na op-
ção “Crie sua conta”. A maté-
ria completa no site. (GSP)

Tem direito ao 
bene� cio os 
idosos acima 
de 60 anos de 
idade, com 
renda mensal 
inferior ou igual 
a dois salários 
mínimos. Para 
ter direito, o 
cidadão deve ter 
inscrição há mais 
de 45 dias do 
Cadastro Único

Segundo a Receita 
Federal, um total de 
869.302 contribuin-
tes caíram na malha 
fina do Imposto de 

Renda 2021. Dentre as pen-
dências, 181.992 têm impos-
to a pagar (20,9%), 20.663 es-
tão com saldo zerado (2,4%) e 
666.647 têm direito a restitui-
ção (76,7% do total).

Mais uma vez a omissão 
de rendimentos do titular ou 
dos dependentes é o motivo 
que mais leva as declarações 
a caírem na malha fina, com 
41,4% dos casos. Na sequência 
estão as deduções, principal-
mente por despesas médicas, 
que não têm limite na declaração do IR e re-
duzem o imposto a pagar ou aumentam a 
restituição. Veja dez situações que deixam o 
aposentado do INSS na malha fina.

A Receita paga nesta quinta-feira (30) o 
último lote de restituições do IR para 358 mil 
contribuintes. Veja aqui se você entrou nes-
te lote. Quem tinha restituição e não entrou 
até o quinto lote caiu na malha fina.

VEJA OS PRINCIPAIS MOTIVOS:
- 41,4%: omissão de rendimentos sujeitos ao 
ajuste anual (de titulares e dependentes de-
clarados)
- 30,9%: deduções da base de cálculo (despe-
sas médicas são o principal motivo)
- 20%: divergências no valor do imposto reti-
do na fonte entre o que consta na declaração 
enviada pela fonte pagadora (Dirf) e o que 
foi declarado pela pessoa física
- 7,7%: deduções do imposto devido, recebi-
mento de rendimentos acumulados (como 
atrasados do INSS, por exemplo), e divergên-
cia de informação sobre pagamento de Car-
nê-leão e/ ou imposto complementar. 

NÃO RECEBEU A RESTITUIÇÃO?
Quem enviou a declaração e não entrou em 
nenhum dos lotes deve consultar o extrato 
de sua declaração para verificar quais pen-
dências foram identificadas pela Receita 
Federal. A consulta ao Extrato do Processa-
mento da DIRPF é feita pelo site da Receita, 
em “Meu Imposto de Renda”.

Quem tem imposto a pagar também 

pode estar com a declaração travada, por 
isso é importante verificar o extrato para 
confirmar se a declaração foi processada ou 
se há pendências.

SE HOUVER PENDÊNCIAS O CONTRIBUIN-
TE TEM AS SEGUINTES OPÇÕES, SEGUNDO 
A RECEITA: 
Corrigir a declaração apresentada, sem 
qualquer multa ou penalidade. Será preci-
so corrigir os erros e enviar uma declaração 
retificadora. Essa correção não será possível 
depois que o contribuinte for intimado ou 
notificado;
Aguardar comunicado da Receita Federal 
para apresentar documentação que expli-
que a pendência apresentada no extrato;

Apresentar, de forma virtual, todos os 
comprovantes e documentos que atestam 
os valores declarados e apontados como 
pendência no extrato. É necessário verificar 
as orientações do Extrato do Processamen-
to da DIRPF e formalizar um Processo Digi-
tal para a Malha Fiscal por meio do Portal 
e-CAC. Para informações sobre esse proces-
so, consultar “Malha Fiscal - Atendimento”, a 
partir do espaço “Onde Encontro”. A apre-
sentação dos documentos é de responsa-
bilidade do contribuinte, que poderá ainda 
assim ser intimado ou receber uma notifica-
ção de lançamento da Receita Federal.

A declaração retificadora pode ser en-
viada por meio do programa onde o contri-
buinte preencheu a declaração original ou 
dentro do “Meu Imposto de Renda”. (FP)

Mais de 870 mil contribuintes caíram 
na malha � na do IR, veja o que fazer

 D A Receita disponibiliza app para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações 
do IRPF; um total de 869.302 contribuintes caíram na malha fi na do Imposto de Renda

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Mais uma vez 
a omissão de 
rendimentos do 
titular ou dos 
dependentes é o 
motivo que mais 
leva as declarações 
a caírem na malha 
� na, como por 
exemplo em 41,4% 
dos casos

BENEFÍCIO AO IDOSO. A carteira permite que o idoso de baixa renda tenha a
possibilidade de viajar em transporte interestadual com gratuidade
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Festival em Taboão da Serra. Até o próximo dia 3 de 
outubro, Taboão da Serra recebe a primeira edição do 
“Festival do Torresmo”. O evento acontece no Estaciona-
mento do Parque das Hortênsias – Praça Miguel Horte-
rio, 500, rua Paulina Ortega, 233 – Jardim Monte Alegre, 
das 12h às 22h. Os visitantes poderão comer que tem de 
melhor da proteína suína como: joelho de porco, leitão 
pururuca, costela suína, pernil, panceta e as mais va-
riadas opções de torresmo. O evento também contará 
com apoio de cervejarias. A entrada e as atrações cultu-
rais são gratuitas para toda a família. Os alimentos que 
forem consumidos são pagos a parte. Os preços dos lan-
ches e pratos variam entre R$ 10 e R$ 50. Para as crianças 
será montado um amplo Espaço Kids. (GSP)

Atenção para as vacinas. O Ministério da Saúde anun-
ciou o início da Campanha Nacional de Multivacinação, 
que disponibilizará, em 45 mil postos de vacinação loca-
lizados em todas as 27 unidades federativas e seus res-
pectivos municípios, 18 tipos de vacinas que protegem 
crianças e adolescentes de doenças como poliomielite, 
sarampo, catapora e caxumba.  Durante a cerimônia de 
lançamento da campanha, que se inicia hoje e vai até o 
dia 29, as autoridades destacam o papel importante que 
pais e responsáveis têm para o sucesso da campanha 
com público-alvo de crianças e adolescentes até 15 anos. 
(AB)

Balanço positivo. No trimestre móvel encerrado em 
julho, o número de trabalhadores por conta própria 
manteve a trajetória de crescimento, iniciada no perío-
do encerrado em outubro do ano passado, e atingiu o 
patamar recorde de 25,2 milhões de pessoas. Na compa-
ração com o trimestre encerrado em abril, o aumento foi 
de 4,7%, com mais 1,1 milhão de pessoas.  Os dados são 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 
Contínua e foram divulgados nesta quinta-feira (30) pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A 
taxa de desocupação caiu 1 ponto percentual no período, 
para 13,7, e representa um contingente de 14,1 milhões de 
pessoas em busca de um trabalho. Na comparação com 
o mesmo trimestre móvel de 2020, houve aumento de 
3,8 milhões de pessoas trabalhando por conta própria, 
uma alta de 17,6%. (AB)

DIVULGAÇÃO

NOTAS

Idosos de baixa ren-
da têm a possibilida-
de de viajar de modo 
gratuito em transpor-
te interestadual. Isso 

é possível a partir da Cartei-
ra do Idoso, a qual também 
permite desconto em passa-
gens. O benefício é oferecido 
a cidadãos com mais de 60 
anos inscritos há mais de 45 
dias no CadÚnico, poden-
do ser solicitado de maneira 
presencial ou pela internet 
em Itapecerica da Serra.

A Carteira da Pessoa Ido-
sa ou Carteira do Idoso, é um 
documento que permite o 
acesso gratuito a passagens 
interestaduais nos transpor-
tes rodoviário, ferroviário e 
aquaviário. Ou ao menos, o 
desconto de 50% nessas pas-
sagens. Esse benefício está 
previsto no Estatuto do Ido-

Carteira do idoso pode ser 
solicitada em Itapecerica

so, da Lei nº 10.741/03.
Tem direito ao benefício 

os idosos acima de 60 anos 
de idade, com renda mensal 
inferior ou igual a dois sa-
lários mínimos. Para ter di-
reito, o cidadão deve ter ins-
crição há mais de 45 dias do 
Cadastro Único, sistema do 
governo federal que reúne 
dados das famílias de baixa 
renda.

Com a Carteira do Ido-
so, o cidadão de baixa ren-
da consegue viajar gratuita-
mente ou obter desconto de 
no mínimo 50% na passa-
gem de transporte interes-
tadual.

COMO SOLICITAR A CAR-
TEIRA?
Para solicitar a Carteira do 
Idoso, o interessado deve 
primeiro fazer inscrição no 

Cadastro Único. Para isso, 
é necessário comparecer a 
um Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) 
mais próximo de sua casa.

O CRAS deve fazer en-
tão a solicitação da emissão 
da carteira através do siste-
ma Carteira do Idoso. Para 
quem já está incluso no Ca-
dÚnico, basta ir ao CRAS 
para solicitar o documento.

Também é possível so-
licitar a Carteira da Pessoa 
Idosa pela internet. Para isso 
é necessário acessar o site 
Gov.br, no serviço relacio-
nado a carteira para o idoso 
de baixa renda. Feito isso, 
deve-se clicar em “Emitir 
Carteira” e fazer o login na 
plataforma. Quem não é ca-
dastrado, deve clicar na op-
ção “Crie sua conta”. A maté-
ria completa no site. (GSP)

Tem direito ao 
bene� cio os 
idosos acima 
de 60 anos de 
idade, com 
renda mensal 
inferior ou igual 
a dois salários 
mínimos. Para 
ter direito, o 
cidadão deve ter 
inscrição há mais 
de 45 dias do 
Cadastro Único

Segundo a Receita 
Federal, um total de 
869.302 contribuin-
tes caíram na malha 
fina do Imposto de 

Renda 2021. Dentre as pen-
dências, 181.992 têm impos-
to a pagar (20,9%), 20.663 es-
tão com saldo zerado (2,4%) e 
666.647 têm direito a restitui-
ção (76,7% do total).

Mais uma vez a omissão 
de rendimentos do titular ou 
dos dependentes é o motivo 
que mais leva as declarações 
a caírem na malha fina, com 
41,4% dos casos. Na sequência 
estão as deduções, principal-
mente por despesas médicas, 
que não têm limite na declaração do IR e re-
duzem o imposto a pagar ou aumentam a 
restituição. Veja dez situações que deixam o 
aposentado do INSS na malha fina.

A Receita paga nesta quinta-feira (30) o 
último lote de restituições do IR para 358 mil 
contribuintes. Veja aqui se você entrou nes-
te lote. Quem tinha restituição e não entrou 
até o quinto lote caiu na malha fina.

VEJA OS PRINCIPAIS MOTIVOS:
- 41,4%: omissão de rendimentos sujeitos ao 
ajuste anual (de titulares e dependentes de-
clarados)
- 30,9%: deduções da base de cálculo (despe-
sas médicas são o principal motivo)
- 20%: divergências no valor do imposto reti-
do na fonte entre o que consta na declaração 
enviada pela fonte pagadora (Dirf) e o que 
foi declarado pela pessoa física
- 7,7%: deduções do imposto devido, recebi-
mento de rendimentos acumulados (como 
atrasados do INSS, por exemplo), e divergên-
cia de informação sobre pagamento de Car-
nê-leão e/ ou imposto complementar. 

NÃO RECEBEU A RESTITUIÇÃO?
Quem enviou a declaração e não entrou em 
nenhum dos lotes deve consultar o extrato 
de sua declaração para verificar quais pen-
dências foram identificadas pela Receita 
Federal. A consulta ao Extrato do Processa-
mento da DIRPF é feita pelo site da Receita, 
em “Meu Imposto de Renda”.

Quem tem imposto a pagar também 

pode estar com a declaração travada, por 
isso é importante verificar o extrato para 
confirmar se a declaração foi processada ou 
se há pendências.

SE HOUVER PENDÊNCIAS O CONTRIBUIN-
TE TEM AS SEGUINTES OPÇÕES, SEGUNDO 
A RECEITA: 
Corrigir a declaração apresentada, sem 
qualquer multa ou penalidade. Será preci-
so corrigir os erros e enviar uma declaração 
retificadora. Essa correção não será possível 
depois que o contribuinte for intimado ou 
notificado;
Aguardar comunicado da Receita Federal 
para apresentar documentação que expli-
que a pendência apresentada no extrato;

Apresentar, de forma virtual, todos os 
comprovantes e documentos que atestam 
os valores declarados e apontados como 
pendência no extrato. É necessário verificar 
as orientações do Extrato do Processamen-
to da DIRPF e formalizar um Processo Digi-
tal para a Malha Fiscal por meio do Portal 
e-CAC. Para informações sobre esse proces-
so, consultar “Malha Fiscal - Atendimento”, a 
partir do espaço “Onde Encontro”. A apre-
sentação dos documentos é de responsa-
bilidade do contribuinte, que poderá ainda 
assim ser intimado ou receber uma notifica-
ção de lançamento da Receita Federal.

A declaração retificadora pode ser en-
viada por meio do programa onde o contri-
buinte preencheu a declaração original ou 
dentro do “Meu Imposto de Renda”. (FP)

Mais de 870 mil contribuintes caíram 
na malha � na do IR, veja o que fazer

 D A Receita disponibiliza app para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações 
do IRPF; um total de 869.302 contribuintes caíram na malha fi na do Imposto de Renda

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Mais uma vez 
a omissão de 
rendimentos do 
titular ou dos 
dependentes é o 
motivo que mais 
leva as declarações 
a caírem na malha 
� na, como por 
exemplo em 41,4% 
dos casos

BENEFÍCIO AO IDOSO. A carteira permite que o idoso de baixa renda tenha a
possibilidade de viajar em transporte interestadual com gratuidade
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 A Os furtos de aparelhos 
celulares tiveram aumento 
de  46% na capital paulista, 
quando comparados os 16,5 
mil boletins de ocorrências 
registrados na cidade, entre 
julho e agosto deste ano, com 
os 11,2 mil registros do mes-
mo período do ano passa-
do. O crime ocorre quando o 
aparelho é levado sem que a 
vítima perceba.

Levando em conta os da-
dos referentes a julho e agos-
to deste ano, é como se um 
celular fosse furtado a cada 
cinco minutos na cidade. 

Na média do ano, são 228 
furtos todos os dias na cida-
de de São Paulo. 

Os casos vêm em dispara-
da desde maio e vão na con-
tramão da queda de registros 
policiais, já que entre janei-
ro e agosto de 2021 foram 
computados 55.330 furtos de 
aparelhos do tipo na capital, 
uma queda de 6,2% em rela-
ção aos 59.015 do mesmo pe-
ríodo de 2020. 

Ladrões também rouba- Os casos vêm em disparada desde maio e vão na contramão da queda de registros policiais

 JORGE ARAUJO/FOLHAPRESS

Furtos de celular disparam:  
1 aparelho a cada 5 minutos

ram ao menos 12 celulares 
por hora na capital paulista, 
entre janeiro e agosto deste 
ano, considerando os 69.927 
boletins de ocorrência sobre 
assaltos registrados pela po-
lícia, em que os aparelhos 
constam como levados de ví-
timas.

O número de registros ofi-
ciais da Polícia Civil, em que 
celulares acabam roubados, 
corresponde a 84% do total 
de assaltos em geral compu-
tados na cidade no período, 
que foram de 83.321 casos. 
Os números constam no por-
tal da transparência da SSP 
(Secretaria da Segurança Pú-
blica). 

Como nos furtos, os rou-
bos destes aparelhos tam-
bém têm crescido men-
salmente na capital desde 
maio e alcançou em agos-
to passado a sua maior esta-
tística, com 9.334 celulares  
roubados. 

A matéria completa pode 
ser sacessada no site da  
Gazeta. (FP)

Registro de 
importunação 
sexual cresce 
24,3% no ano 

 A Cresceu em 24,3% o nú-
mero de registros de impor-
tunação sexual no estado de 
São Paulo de janeiro a agos-
to deste ano, se comparado 
com o mesmo período do ano 
passado. Foram 3.054 notifi-
cações em 2021, contra 2.456 
nos mesmos meses de 2020. 
O crescimento ocorreu após 
uma queda de 7,2% no ano 
passado em relação ao mesmo 
período de 2019.

Os dados são da SSP-SP (Se-
cretaria de Segurança Pública 
de São Paulo) e foram obtidos 
pela “Folha” via Lei de Acesso 
à Informação.

O aumento não reflete ne-
cessariamente crescimento 
no número de casos, mas de 
ocorrências registradas nas de-
legacias de polícia do estado. 
Muitas vítimas optam por não 
denunciar o agressor por uma 
série de motivos, como medo, 
desconhecimento e descrença 
no Estado.

A esses fatores ainda se so-
mou, desde 2020, a dificul-
dade de acesso às delegacias 
durante a pandemia de coro-
navírus - boa parte das víti-
mas não sabe que a denúncia 
pode ser feita pelo site da Po-
lícia Civil.

A expectativa é que, com o 
relaxamento das medidas de 
distanciamento social, a sub-
notificação diminua e o nú-
mero de registros aumente 
ainda mais.

Em 90% de todos os casos 
as vítimas são mulheres, en-
quanto 95% dos autores dos 
crimes são homens. Se as víti-
mas têm um perfil mais jovem 
-cerca de 50% delas têm até 21 
anos-, metade dos suspeitos 
são homens de meia idade, na 
casa dos 40 anos.

O crime de importunação 
sexual voltou ao centro do de-
bate público esta semana, após 
um caso de violência registra-
do na cidade de Palmas, no 
interior do Paraná, no último 
domingo (26). A universitária 
Andressa Lustosa, 25, andava 
de bicicleta na rua quando um 
carro se aproximou e, de den-
tro dele, um homem estendeu 
a mão e tocou em seu corpo, 
fazendo com que ela caísse.

As imagens do crime fo-
ram gravadas em uma câmera 
de segurança e viralizaram nas 
redes sociais. A matéria com-
pleta no site. (FP)

DADOS DO ESTADO 

 A Uma mulher e dois ho-
mens foram presos nesta 
quarta-feira (29) em Taboão 
da Serra, na região sudoeste 
da Grande São Paulo, sus-
peitos de praticar roubos via 
PIX, que é o novo sistema de 
transferência bancária cria-
do pelo Banco Central e que 
pode ser feita instantanea-
mente pelo celular. A abor-
dagem foi feita pelo gru-
pamento de Romu (Ronda 
Ostensiva Municipal), equi-
pe de elite da Guarda Muni-
cipal do município.

Durante patrulhamen-
to pelo Jardim Monte Ale-
gre para equipe de Romu 

GCM de Taboão da Serra 
prende quadrilha do PIX 

Simulacro de arma de fogo apreendido com os criminosos 

REPRODUÇÃO FACEBOOK/GCM MARCELO BORGATO

Uma mulher e dois homens foram presos nesta quarta-feira (29) 
em Taboão da Serra, suspeitos de praticar roubos via PIX

fazia patrulhamento pela re-
gião do Jardim Monte Ale-
gre quando avistou uma 
mulher e dois homens, 
que demonstraram nervo-
sismo com a presença dos  
agentes.

ABORDAGEM. 
Durante a abordagem os 
guardas encontraram um 
simulacro de arma de fogo. 
Em conversa com os suspei-
tos, eles confessaram que es-
tavam em Taboão da Serra 
para praticar o roubo de um 
veículo e conduzi-lo até o 
município de São Lourenço 
da Serra e obrigar a vítima a 
transferir dinheiro pelo PIX.

Posteriormente, os crimi-
nosos pretendiam vender as 
peças do veículo roubado. 
Diante das evidências, o trio 
recebeu voz de prisão, foi 
conduzido ao 1º DP de Ta-
boão da Serra e autuado.

Mais informações no site 
da Gazeta. (GSP e Portal O Ta-
boanense)

ABC Paulista 
cria mais de  
8 mil vagas 
de emprego

 A O mercado de trabalho 
com carteira assinada do ABC 
ace lerou e registrou saldo po-
sitivo de 8.486 vagas em agos-
to, como resultado de 32.394 
admissões e de 23.908 des-
ligamentos. Em julho foram 
criados 2.169 postos formais. 
Trata-se do quinto resulta do 
positivo seguido e do melhor 
saldo mensal desde no  vembro 
do ano passado, quan do fo-
ram gerados 9.907 em  pregos.

Os dados integram o novo 
Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged), 
di vulgados ontem (29) pelo 
Mi nistério do Trabalho e Pre-
vidência, e compi lados pelo 
Diário Regional.

Em agosto do ano passado, 
com o mercado de trabalho 
se recuperando dos efeitos da 
primeira onda da pandemia 
de covid-19 no Brasil, houve 
abertura de 2.635 vagas com 
carteira assinada na região. A 
região é formada pelas cida-
des de Santo André, São Ber-
nardo do Campo, São Caeta-
no do Sul, Diadema, Ribeirão 
Pires, Rio Grande da Serra e 
Mauá. 

No acumulado de 2021, 
o saldo do Caged é positivo 
em 29.701 vagas. No mesmo 
período do ano passado, sob 
efeito da pandemia, houve 
des truição de 32.154 postos 
formais. Em 12 meses, o sal-
do acumulado é positivo em 
49.420 carteiras assinadas.

Com os empregos criados 
em agosto, o estoque de vagas 
formais nos sete municípios 
cresceu 1,2% em comparação 
a julho, para 745.174.

O Caged, porém, monitora 
apenas o mercado de traba-
lho formal, enquanto a Pes-
quisa Nacional de Amostra 
por Domicílios (Pnad) Contí-
nua abrange todas as formas 
de ocupação e também acom-
panha a evolução do desem-
prego. A matéria completa no 
site. (GSP e Diário Regional)

CONTRATAÇÃO

 A Há 45 anos, no dia 19 de 
setembro de 1976, a zona les-
te, uma das áreas mais popu-
losas da cidade de São Paulo, 
ganhava a sua principal área 
verde: o Parque do Carmo. 
Idealizado pelo então prefei-
to da capital paulista, o enge-
nheiro industrial, banqueiro 
e político Olavo Egydio Se-
túbal.

De acordo com a Prefei-
tura de São Paulo, o parque 
surgiu para frear a ocupação 
desordenada da região e pre-
servar a vegetação de Mata 
Atlântica. Contudo, a histó-
ria do espaço começa bem 
antes, quando a área ainda 
era ocupada pelas tribos in-
dígenas Itaquerus, Guaianás 
e Caaguaçus e com a chegada 
da Ordem Terceira do Carmo 
Fluminense, ou Ordem Car-
melita, em 1722, para catequi-
zar os indígenas.

De fazenda à área de lazer, os 
45 anos do Parque do Carmo

Segundo maior parque urbano da cidade de São Paulo, Parque 
do Carmo é a principal área verde da região da zona leste

PETER LEONE/FOLHAPRESS

Não se sabe ao certo por 
quanto tempo a Ordem fi-
cou no local, mas uma das 
providências tomada pela 
entidade foi transformar a 
área na “Fazenda Caaguaçu”, 

devastando uma boa parte 
da mata nativa para favore-
cer a exploração agrícola e a 
criação de gado, atividades 
que perduraram quando a fa-
zenda foi adquirida em 1919 

CRIME.  Ocorrências desse crime aumentaram 46% no período de julho a agosto deste ano em relação a 2020

para a Companhia Pastoril e  
Agrícola.

FAZENDA DO CARMO. 
A Companhia Pastoril e Agrí-
cola pertencia ao coronel 
Bento Pires, que continuou 
com a criação de gado e pas-
sou a plantar café nas novas 
terras. Alguns anos depois, 
Pires começou a lotear a re-
gião e o que sobrou da área 
original foi rebatizada de “Fa-
zenda do Carmo”.
Na história, o coronel tam-
bém ficou conhecido por ser 
um grande incentivador da 
colonização japonesa na re-
gião, visto que ele queria de-
senvolver a agricultura espe-
cializada naquele espaço da 
cidade. Para o parque, a ini-
ciativa acabou resultando no 
Bosque das Cerejeiras, que é 
a terceira maior área com a 
árvore fora do Japão.

Todos os anos, o parque 
sedia a Festa das Cerejei-
ras, que comemora o florir 
da árvore-símbolo japonesa 
e atrai milhares de pessoas 
de todos os cantos da Capi-
tal. Na época, é comum ver a 

comunidade nipônica da re-
gião praticando o “hanami”, 
um ritual que consiste em 
sentar-se sob as cerejeiras e 
contemplá-las por um longo 
período.

MEMORIAL.
No início deste ano, no dia 
do aniversário da cidade de 
São Paulo, em 25 de janeiro, 
o Parque do Carmo ganhou 
um memorial que homena-
geia as vítimas do novo co-
ronavírus.
No local foram plantadas vá-
rias árvores e inaugurado um 
monumento em memória às 
vítimas. “A escultura criada 
para homenagear as vítimas 
da pandemia de coronavírus 
foi idealizada em parceria 
com promotores de justiça 
para resgatar a consciência e 
a necessidade de cuidarmos 
do meio ambiente, além de 
fomentarmos a solidarieda-
de nas relações sociais.”, dis-
se, por meio de nota, a Prefei-
tura de São Paulo. A história 
completa do parque pode ser 
acessada no site da Gazeta.  
(Gladys Magalhães)
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COMUNICADO DE ALTERAÇÃO
Processo Administrativo: PMC.2021.00044962-59
Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Assunto: Pregão nº 270/2021 - Eletrônico
Objeto: Registro de Preços de iscas de frango e peixe empanadas para forno.
O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
Compras, em virtude da constatação de lapso nas datas para os procedimentos da 
licitação em epígrafe,do edital publicado no aplicativo "Licitações-e" constante do 
portal eletrônico do Banco do Brasil S.A., comunica aos interessados que 
ALTEROU as datas e ho rários para os procedimentos: Recebimento das 
Propostas dos itens 01 a 04: das 08h do dia 18/10/21 às 09h30min do dia 
19/10/21 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 04: a partir das 09h30min do 
dia 19/10/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10h30min do dia 
19/10/21. Ficam mantidas as demais condições do Edital do Pregão nº 270/2021 
e seus anexos.

RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 
Diretor do Departamento Central de Compras

Campinas, 30 de setembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 328/2021

Processo Administrativo nº 128443/2021

LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CONFORME 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de Forno Microondas, conforme edital e seus 
anexos.
Valor Estimativo: R$ 21.038,40 (vinte e um mil trinta e oito reais e quarenta centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 18 de outubro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 18 de outubro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 18 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, 30 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 329/2021

Processo Administrativo nº 128454/2021
LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CONFORME 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de enfermagem, conforme edital e 
seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 67.976,70 (sessenta e sete mil novecentos e setenta e seis reais e 
setenta centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 18 de outubro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 18 de outubro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 18 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, 30 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 352/2021

Processo Administrativo nº 131935/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 3.531.588,13 (três milhões, quinhentos e trinta e um mil, quinhentos e 
oitenta e oito reais e treze centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 18 de outubro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 18 de outubro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 18 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, 30 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREGÃO PRESENCIAL 36/2021
PROC. ADM. 322/2021

Torna-se público para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial 36/2021 – cujo objeto 
é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de Gêneros Alimentícios – Itens de Padaria, 
destinados a Merenda Escolar no Município de Alambari-SP. O Edital poderá ser adquirido no Paço 
Municipal à Rua Dahyr Rachid, 1245 Centro ou no site www.alambari.sp.gov.br. Data da abertura dos 
envelopes dia 18.10.2021 às 08:30 hrs. 

Alambari, 30 de setembro de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
Departamento de Licitações, Contratos e Convênios

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO: 173-2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de aparelhos e acessórios de infor-
mática, de acordo com as necessidades do Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do 
cadastro das propostas: 04/10/2021, às 09:00 horas. Início da disputa de preços: 19/10/2021, 
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2021 - PROCESSO Nº 184/2021 - EDITAL Nº 104/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais e mão de obra para 
instalação do sistema semafórico no cruzamento da Avenida Habib Jabáli com a Rua Amazonas. 
Data/Horário 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 19 de outubro de 2021, no site www.
bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa 
de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço 
Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. 
Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 30 de setembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2021 - PROCESSO Nº 185/2021 - EDITAL Nº 105/2021
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada em manutenção e con-
servação de áreas verdes - roçagem com remoção para os próprios públicos pertencentes a este 
município. Data/Horário 14:00 horas (Horário de Brasília) do dia 19 de outubro de 2021, no 
site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br 
(Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no 
Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana
-SP. Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 30 de setembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO  EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 05/2021
Objeto: SELEÇÃO DE 42 quarenta e dois) projetos de TRABALHADORES DA 
CULTURA BARBARENSES COMO INSTRUTORES, com ou sem formação 
acadêmica, com ou sem registro no órgão de classe da categoria artística (DRT – 
Documento de Registro Técnico, OMB – Ordem dos Músicos do Brasil, etc), 
sendo professores, oficineiros, monitores culturais e palestrantes, promovendo 
OFICINAS e WORKSHOPS, que contemplem ações culturais a realizarem-se no 
Município de Santa Bárbara d’Oeste, visando ao fomento e ao fortalecimento da 
Ação Cultural realizada, apoio aos fazedores de cultura e democratização do 
acesso à arte, atendendo o disposto no Art 2º, inciso III, da Lei Federal nº 
14.017/2020.
INICIO DO CREDENCIAMENTO: 04/10/2021
FIM DO CREDENCIAMENTO: 03/11/2021 às 14h00.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados, pelo 
site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br.
Santa Bárbara d’Oeste, 30 de setembro de 2021
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração
AVISO DE LICITAÇÃO  EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 09/2021
Objeto: Credenciamento de Artesãos interessados a participar da Casa do 
Artesão “Sr. Roldão de Oliveira”.
INICIO DO CREDENCIAMENTO: 04/10/2021
FIM DO CREDENCIAMENTO: 04/11/2021 às 14h00.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados, pelo 
site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br.
Santa Bárbara d’Oeste, 30 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

RETI-RATI DO EDITAL Nº 138/2.021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2.021.

Face a Solicitação da Secretaria requisitante. 
Fica incluída no Edital a cláusula 14.2.4. OU-
TRAS COMPROVAÇÕES o subitem 14.2.4.4. 
Referente ao Pregão Eletrônico nº 77/2021, que 
objetiva o Registro de Preços para aquisição de 
antiespumante destinado a lagoa de tratamento 
de esgoto – Secretaria de Meio Ambiente, pelo 
período de 12 (doze) meses. Fica o Pregão su-
pra, devidamente RETIFICADO. Isto posto, fi ca 
agendada a data da abertura da sessão pública 
para o dia 18/10/2.021 às 13:30 horas. Melho-
res informações poderão ser obtidas junto a 
Divisão de Compras, Licitações e Gestão de 
Contratos, na Rua Anhanguera nº 1.155, Jardim 
Morumbi, ou pelos e-mails: licitacoes@birigui.
sp.gov.br e danilo.pregoeiro@birigui.sp.gov.br. 
O Edital poderá ser lido naquela seção e reti-
rado gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.
br, Leandro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, 
Birigui, 30/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DE JORDÃO faz saber a quem possa interes-
sar que: * às 10:00 horas do dia 19/10/2021, 
realizará a abertura dos envelopes referen-
tes à Abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
037/2021, que tem como objeto a “CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CORTE DE GRAMA, CAPINAGEM E MANU-
TENÇÃO DE ÁREA VERDE, LIMPEZA DE 
ARBUSTOS RETIRADA DE VEGETAÇÃO, IN-
CLUSO RASTELAMENTO, CARREGAMENTO 
E TANSPORTE DE RESÍDUOS ORGÂNICOS 
EM ATENDIMENTO A ESCOLAS E SETORES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO” O valor do 
Edital é de R$ 20,00 (vinte reais) cada, median-
te recolhimento ao Tesouro Municipal, ou gratui-
tamente através de solicitação por e-mail: lici-
tacoes@camposdojordao.sp.gov.br e site http://
camposdojordao.sp.gov.br/Licitacoes/; O Edital 
e maiores informações poderão ser obtidas no 
Departamento de Licitações, situado a Rua Frei 
Orestes Girardi, nº 893, Vila Abernéssia, neste 
Município, de segunda à sexta feira, no horá-
rio das 11:00 às 16:00 hrs, ou pelo tel: (0xx12) 
3662-3685. Campos do Jordão, 30 de setembro 
de 2021. Lucineia Gomes da Silva - Presidente 
da Comissão Permanente de Licitações - Pre-
goeira

PREGÃO PRESENCIAL n° 09/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis 
(gasolina e etanol) para o exercício de 2022. O recebimento dos envelopes 
e abertura da sessão ocorrerão no dia 19/10/2021, às 9h (horário de Brasília), no 
Auditório da Câmara Municipal de Jacareí, situada na Praça dos Três Poderes, nº 74, 
Centro. O edital e seus anexos estão disponíveis no site /www.jacarei.sp.leg.br.

LUANA SILVÉRIO ALVES
Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Objeto: Fornecimento de 1.000 (um mil) unidades de resmas de papel sulfite A4, medindo 
210x297mm, densidade 75g/m², alcalino, ultra branco (resmas de 500 folhas). O recebimento e 
abertura dos envelopes de proposta e documentação está designado para o dia 22/10/2021, às 9h (horário 
de Brasília), no Auditório da Câmara Municipal de Jacareí, situada na Praça dos Três Poderes, nº 74, 
Centro, neste Município. O edital detalhado e seus anexos estão disponíveis no site www.jacarei.sp.leg.br.

LUANA SILVÉRIO ALVES - Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Objeto: Fornecimento de papel higiênico interfolha e papel toalha interfolha. O 
recebimento e abertura dos envelopes de proposta e documentação está designado para 
o dia 26/10/2021, às 9h (horário de Brasília), no Plenário da Câmara Municipal de Jacareí, 
situada na Praça dos Três Poderes, nº 74, Centro, neste Município. O edital detalhado e 
seus anexos estão disponíveis no site www.jacarei.sp.leg.br.

LUANA SILVÉRIO ALVES - Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

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

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

Data/Hora da sessão: 19/10/2021 às 09h30min.
Objeto: Serviço de telefonia fi xa comutada, conforme Edital.

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

Data/Hora da sessão: 20/10/2021 às 09h30min.
Objeto: Serviço de telefonia móvel, plano corporativo, conforme Edital.

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

Data/Hora da sessão: 20/10/2021 às 14h30min.
Objeto: Bomba dosadora eletromagnética de diafragma com mangueira PVDF para sucção e des-
carga, conforme Edital.

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

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

Ivair Nunes Pereira
Presidente / Autoridade Competente

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO 

DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO DA 

REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES
Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino Re-
gião de Mogi das Cruzes, Pregão do tipo Menor 
Preço, Pregão Eletrônico nº 05/2021 destinado 
a Contratação de Serviços Contínuos de Lim-
peza em Ambiente Escolar, oferta de compra 
080283000012021OC00029. A realização da ses-
são será no dia 15/10/2021 às 09h30, sendo as pro-
postas enviadas pelo site http://www.bec.sp.gov.br.

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO REF: CARTA CONVITE Nº 0009/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E- 7.817/2021 ADJUDICO o objeto pre-
sente visa contratação de empresa especializada em pintura de paredes 
internas e externas de todas as escolas com as cores padrão da PMEG. 
HOMOLOGANDO a decisão da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações, para a empresa: ELLO LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕE E 
SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 35.779.268/0001-58. Valor 
Global R$ 321.041,79. Embu Guaçu, 30 de setembro de 2021, José Antô-
nio Pereira – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL” – PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº. 0001/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. E 
– 640/2021 TIPO: MAIOR OFERTA GLOBAL. Objeto: Contratação de Insti-
tuição Financeira para prestação de serviços bancários de gerenciamento 
da folha de pagamento dos servidores públicos municipais. Comunicamos 
que na presente data foi publicado no site oficial da Prefeitura Municipal de 
Embu Guaçu www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes, a resposta ao pedido 
de esclarecimento interposto pela empresa Banco Itaú Unibanco S.A, ins-
crita sob CNPJ n°60.701.190/0001-04. Embu-Guaçu, 30 setembro de 2021. 
José Antônio Pereira – Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO AO CONTRATO N.º 0019/2021, TOMA-
DA DE PREÇOS N°0004/2021, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 
5.485/2021,”. Objeto: A presente licitação tem por objeto a Contratação de 
empresa especializada em Infraestrutura urbana, compreendendo reca-
peamento asfáltico nas ruas Centrais da Cidade de Embu Guaçu confor-
me descriminação: R. Associação Cristã Feminina; R. Arlete Aparecida de 
Moraes Lopes; R. João R. Cravo Roxo; R. Dr. Dagmar Antônio Bueno; R. 
Inácio Pires de Moraes Contratada: F.F.L. SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI, CNPJ n°08.068.681/0001-31. Vigência: 27/09/2021 a 
25/03/2022. Embu Guaçu 30 de setembro de 2021, José Antônio Pereira - 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na 
Avenida da Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Licita-
ção Pública, na modalidade PREGÃO (ELETRÔNICO) sob Nº 023/2021 do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL objetivando ARP PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 
DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS E 
SERVIÇOS SIMPLES E COMUNS DE ENGENHARIA DE CAMPO EM DI-
VERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO. Início do acolhimento de propostas: às 
17:30 horas, do dia 01/10/2021, abertura das propostas: às 10:01 horas do 
dia 20/10/2021, data e a hora da disputa: às 10:15 horas do dia 20/10/2021. 
Local Sítio: www.bbmnetlicitacoes.com.br. O Edital completo poderá ser ad-
quirido no endereço eletrônico http://www.francodarocha.sp.gov.br (acesso a 
informação). Informações: Fone: 11 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2021
A Prefeitura Municipal de Gaviao Peixoto, Estado de São Paulo, por intermédio de seu pregoeiro ofi-
cial, torna público para o conhecimento de quem possa interessar que no dia 18 de Outubro de 2021, 
às 13h30min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Alameda Estevo, nº 681, Centro, 
será realizada LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA aberta através do Processo 
nº 184/2021, Pregão Presencial nº 37/2021, do tipo menor preço, tendo como objeto o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA A MERENDA ESCOLAR E PARA 
EVENTOS CULTURAIS, conforme especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I. O 
instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no horário normal de 
expediente na sede deste órgão licitante de segunda a sexta feira das 08h00min às 11h00min e das 
13h00min às 16h00min, ou no site www.gaviaopeixoto.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas atra-
vés do telefone PABX (16) 3338-9999 ou ainda através dos emails: compras@gaviaopeixoto.sp.gov.br. 
e licitacoes@gaviaopeixoto.sp.gov.br.

Gaviao Peixoto/SP, aos 29 de Setembro de 2021.
ARLEY FAGNANI

Pregoeiro 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 099/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
077/2021 – OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS 
E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 
FICA RETIFICADO O ANEXO I DO EDITAL – TERMO DE REFERÊNCIA E 
ALTERADO A DATA DA SESSÃO PARA O DIA 18 DE OUTUBRO DE 2021 ÀS 
09H. O EDITAL DE RETIFICAÇÃO NA ÍNTEGRA ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE 
WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR – INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPORANGA/SP, RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 
(08H ÀS 11H30 E 13H ÀS 17H) – FONE: (15) 3565-1397 – OP. 03.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2021 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 
078/2021 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÃES QUE SERÁ UTILIZADA POR TODA REDE DE 
ENSINO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.
SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP 
– RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA – (08H ÀS 11H30 E 13H ÀS 
17H) – FONE: (15) 3565-1397 – OP.03. FICA RETIFICADO O RECEBIMENTO DE 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA PARA ÀS 10H DO DIA 15/10/2021.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 015/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO 
E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOAQUIM FERREIRA LUCIO, 
COMPREENDIDA ENTRE O CRUZAMENTO DA RUA PEDRO ALCÂNTARA DE 
MORAES COM A RUA NELSON MARANHO. RETIRADA DO EDITAL: WWW.
ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 
11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. EMISSÃO DE 
CADASTRO: ATÉ O DIA 15/10/2021. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTAS: 18/10/2021 ATÉ ÀS 09:00H.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 016/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
RESERVATÓRIO DE AGUA PARA CRECHE MUNICIPAL PREFEITO HERNANI 
CAMARGO RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. 
INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA BOM 
JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), 
FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. EMISSÃO DE CADASTRO: ATÉ O DIA 15/10/2021. 
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 18/10/2021 ATÉ ÀS 14:00H.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

EDITAL RETIFICADO PROCESSO Nº 071/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

Objeto: “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN-
TE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE CONFORME PROPOSTA 
13995.524000/1200-04 E PROPOSTA 13995.524000/1200-05”.
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obedecer às 
especifi cações deste instrumento convocatório. O recebimento das propostas de 
preços será até o dia 19/10/2021 e o início da sessão para disputa de preços será 
dia 19/10/2021 às 09h00m.
• Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao 
http://189.56.99.34:5656/comprasedital/. 
• Site para realização do pregão: http://189.56.99.34:5656/comprasedital/.
• Esclarecimentos: licitação@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário ofi cial de Brasília.
Informações pelo telefone (18) 3371-9500.  

Maracaí – SP, em 30 de setembro de 2021.
Paulo Eduardo da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

EDITAL PROCESSO Nº 077/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

Objeto: “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE CONFORME PROPOSTA 13995.524000/1190-01 E PROPOSTA 
13995.524000/1190-03 (ITENS FRACASSADOS DO PROCESSO LICITATÓ-
RIO 090/2020)”.
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obedecer às 
especifi cações deste instrumento convocatório. O recebimento das propostas de 
preço será até o dia 20/10/2021 e o início da sessão para disputa de preços será 
dia 20/10/2021 às 09h00m.
• Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao 
http://189.56.99.34:5656/comprasedital/. 
• Site para realização do pregão: http://189.56.99.34:5656/comprasedital/.
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário ofi cial de Brasília.
Informações pelo telefone (18) 3371-9500.  

Maracaí – SP, em 30 de setembro de 2021.
Paulo Eduardo da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021

OBJETO: Contratação de empresa para “PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 
(JARDIM PRIMAVERA II) CONTRATO DE REPASSE 889015/2019 – MINISTÉRIO 
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL” no Município de Maracaí, conforme PROJE-
TOS – MAPA DE LOCALIZAÇÃO, TRAJETOS, QUADRO DE COMPOSIÇÃO BDI, 
ART, CONTRATO DE REPASSE, FICHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITI-
VO, AGRUPADORES DE EVENTOS, COMPOSIÇÕES, CRONOGRAMA DE EVEN-
TOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, PLQ – MEMORIA DE CALCULO, PO 
– PLANILHA ORÇAMENTARIA, QCI – QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTI-
MENTO e PLANILHA DE CALCULO DE MOBILIZAÇÃO, que fi cam fazendo parte in-
tegrante deste Edital. O recebimento dos envelopes contendo nº I – Habilitação (Do-
cumentação) e nº II – Proposta Comercial, dar-se-á no dia 21 de outubro de 2021, 
tendo a sua abertura às 09h30m do dia referendado.
O Edital em inteiro teor estará à disposição, ATRAVÉS DO site da prefeitura, ou de 
2ª a 6ª feira, das 09h00min às 11h30min e das 13h00min ás 16h00min, na Avenida 
José Bonifácio, nº 517, neste município, gratuitamente para vista e para retirada será 
cobrado o preço público no valor de R$ 10,00 (dez reais).

Maracaí/SP, 30 de setembro de 2021.
PAULO EDUARDO DA SILVA

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

PREGÃO ELETRONICO (SPR) Nº 28/2021-Registro de Preços para Aqui-
sição de Materiais escolares para as escolas municipais, através da Se-
cretaria Municipal de Educação. “A Prefeitura Municipal de Espírito Santo do 
Turvo - SP comunica a todos os interessados, que se encontra a disposição, o 
edital licitatório referente ao PREGÃO ELETRONICO SRP nº 28/2021 do tipo 
‘‘Menor preço por ITEM”. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Do dia 04 de outubro de 2021, às 
13h00min até o dia 18 de outubro de 2021 as 17h00min, LOCAL: https://bllcom-
pras.com “Acesso Identificado”
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES dia 19 de outubro de 2021 
as 08h15min,
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: Setor de Li-
citações – Rua: Lino dos Santos, S/N, Jardim Canãa, Espírito Santo do Turvo/
SP – CEP 18937-000 – Telefone (14) 3375-9500 – E-mail: licitacao@espirito-
santodoturvo.sp.gov.br. Espírito Santo do Turvo, 30 de setembro   de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO 

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 77/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2021.

PROCESSO Nº 13.846/2021.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - OBJETO: RE-
GISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETU-
MINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ. MODALIDADE: Pregão Presencial 
- DATA DE ABERTURA: 21 de outubro de 2021, às 10:00 horas. A Prefeitura 
Municipal da Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta 
Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO PRE-
SENCIAL: 59/2021. Os interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, 
sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.
ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, 
no horário compreendido entre 9hs às 16 horas, de segunda à sexta-feira, 
mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. 
Maiores informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 30 de setembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

DocuSign Envelope ID: 685ADE7A-C95E-4E6D-BE1B-1E231CC47BEB
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COMUNICADO DE ALTERAÇÃO
Processo Administrativo: PMC.2021.00044962-59
Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Assunto: Pregão nº 270/2021 - Eletrônico
Objeto: Registro de Preços de iscas de frango e peixe empanadas para forno.
O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
Compras, em virtude da constatação de lapso nas datas para os procedimentos da 
licitação em epígrafe,do edital publicado no aplicativo "Licitações-e" constante do 
portal eletrônico do Banco do Brasil S.A., comunica aos interessados que 
ALTEROU as datas e ho rários para os procedimentos: Recebimento das 
Propostas dos itens 01 a 04: das 08h do dia 18/10/21 às 09h30min do dia 
19/10/21 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 04: a partir das 09h30min do 
dia 19/10/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10h30min do dia 
19/10/21. Ficam mantidas as demais condições do Edital do Pregão nº 270/2021 
e seus anexos.

RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 
Diretor do Departamento Central de Compras

Campinas, 30 de setembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 328/2021

Processo Administrativo nº 128443/2021

LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CONFORME 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de Forno Microondas, conforme edital e seus 
anexos.
Valor Estimativo: R$ 21.038,40 (vinte e um mil trinta e oito reais e quarenta centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 18 de outubro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 18 de outubro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 18 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, 30 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 329/2021

Processo Administrativo nº 128454/2021
LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CONFORME 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de enfermagem, conforme edital e 
seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 67.976,70 (sessenta e sete mil novecentos e setenta e seis reais e 
setenta centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 18 de outubro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 18 de outubro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 18 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, 30 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 352/2021

Processo Administrativo nº 131935/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 3.531.588,13 (três milhões, quinhentos e trinta e um mil, quinhentos e 
oitenta e oito reais e treze centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 18 de outubro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 18 de outubro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 18 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, 30 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREGÃO PRESENCIAL 36/2021
PROC. ADM. 322/2021

Torna-se público para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial 36/2021 – cujo objeto 
é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de Gêneros Alimentícios – Itens de Padaria, 
destinados a Merenda Escolar no Município de Alambari-SP. O Edital poderá ser adquirido no Paço 
Municipal à Rua Dahyr Rachid, 1245 Centro ou no site www.alambari.sp.gov.br. Data da abertura dos 
envelopes dia 18.10.2021 às 08:30 hrs. 

Alambari, 30 de setembro de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
Departamento de Licitações, Contratos e Convênios

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO: 173-2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de aparelhos e acessórios de infor-
mática, de acordo com as necessidades do Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do 
cadastro das propostas: 04/10/2021, às 09:00 horas. Início da disputa de preços: 19/10/2021, 
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2021 - PROCESSO Nº 184/2021 - EDITAL Nº 104/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais e mão de obra para 
instalação do sistema semafórico no cruzamento da Avenida Habib Jabáli com a Rua Amazonas. 
Data/Horário 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 19 de outubro de 2021, no site www.
bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa 
de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço 
Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. 
Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 30 de setembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2021 - PROCESSO Nº 185/2021 - EDITAL Nº 105/2021
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada em manutenção e con-
servação de áreas verdes - roçagem com remoção para os próprios públicos pertencentes a este 
município. Data/Horário 14:00 horas (Horário de Brasília) do dia 19 de outubro de 2021, no 
site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br 
(Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no 
Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana
-SP. Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 30 de setembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO  EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 05/2021
Objeto: SELEÇÃO DE 42 quarenta e dois) projetos de TRABALHADORES DA 
CULTURA BARBARENSES COMO INSTRUTORES, com ou sem formação 
acadêmica, com ou sem registro no órgão de classe da categoria artística (DRT – 
Documento de Registro Técnico, OMB – Ordem dos Músicos do Brasil, etc), 
sendo professores, oficineiros, monitores culturais e palestrantes, promovendo 
OFICINAS e WORKSHOPS, que contemplem ações culturais a realizarem-se no 
Município de Santa Bárbara d’Oeste, visando ao fomento e ao fortalecimento da 
Ação Cultural realizada, apoio aos fazedores de cultura e democratização do 
acesso à arte, atendendo o disposto no Art 2º, inciso III, da Lei Federal nº 
14.017/2020.
INICIO DO CREDENCIAMENTO: 04/10/2021
FIM DO CREDENCIAMENTO: 03/11/2021 às 14h00.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados, pelo 
site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br.
Santa Bárbara d’Oeste, 30 de setembro de 2021
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração
AVISO DE LICITAÇÃO  EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 09/2021
Objeto: Credenciamento de Artesãos interessados a participar da Casa do 
Artesão “Sr. Roldão de Oliveira”.
INICIO DO CREDENCIAMENTO: 04/10/2021
FIM DO CREDENCIAMENTO: 04/11/2021 às 14h00.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados, pelo 
site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br.
Santa Bárbara d’Oeste, 30 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

RETI-RATI DO EDITAL Nº 138/2.021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2.021.

Face a Solicitação da Secretaria requisitante. 
Fica incluída no Edital a cláusula 14.2.4. OU-
TRAS COMPROVAÇÕES o subitem 14.2.4.4. 
Referente ao Pregão Eletrônico nº 77/2021, que 
objetiva o Registro de Preços para aquisição de 
antiespumante destinado a lagoa de tratamento 
de esgoto – Secretaria de Meio Ambiente, pelo 
período de 12 (doze) meses. Fica o Pregão su-
pra, devidamente RETIFICADO. Isto posto, fi ca 
agendada a data da abertura da sessão pública 
para o dia 18/10/2.021 às 13:30 horas. Melho-
res informações poderão ser obtidas junto a 
Divisão de Compras, Licitações e Gestão de 
Contratos, na Rua Anhanguera nº 1.155, Jardim 
Morumbi, ou pelos e-mails: licitacoes@birigui.
sp.gov.br e danilo.pregoeiro@birigui.sp.gov.br. 
O Edital poderá ser lido naquela seção e reti-
rado gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.
br, Leandro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, 
Birigui, 30/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DE JORDÃO faz saber a quem possa interes-
sar que: * às 10:00 horas do dia 19/10/2021, 
realizará a abertura dos envelopes referen-
tes à Abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
037/2021, que tem como objeto a “CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CORTE DE GRAMA, CAPINAGEM E MANU-
TENÇÃO DE ÁREA VERDE, LIMPEZA DE 
ARBUSTOS RETIRADA DE VEGETAÇÃO, IN-
CLUSO RASTELAMENTO, CARREGAMENTO 
E TANSPORTE DE RESÍDUOS ORGÂNICOS 
EM ATENDIMENTO A ESCOLAS E SETORES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO” O valor do 
Edital é de R$ 20,00 (vinte reais) cada, median-
te recolhimento ao Tesouro Municipal, ou gratui-
tamente através de solicitação por e-mail: lici-
tacoes@camposdojordao.sp.gov.br e site http://
camposdojordao.sp.gov.br/Licitacoes/; O Edital 
e maiores informações poderão ser obtidas no 
Departamento de Licitações, situado a Rua Frei 
Orestes Girardi, nº 893, Vila Abernéssia, neste 
Município, de segunda à sexta feira, no horá-
rio das 11:00 às 16:00 hrs, ou pelo tel: (0xx12) 
3662-3685. Campos do Jordão, 30 de setembro 
de 2021. Lucineia Gomes da Silva - Presidente 
da Comissão Permanente de Licitações - Pre-
goeira

PREGÃO PRESENCIAL n° 09/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis 
(gasolina e etanol) para o exercício de 2022. O recebimento dos envelopes 
e abertura da sessão ocorrerão no dia 19/10/2021, às 9h (horário de Brasília), no 
Auditório da Câmara Municipal de Jacareí, situada na Praça dos Três Poderes, nº 74, 
Centro. O edital e seus anexos estão disponíveis no site /www.jacarei.sp.leg.br.

LUANA SILVÉRIO ALVES
Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Objeto: Fornecimento de 1.000 (um mil) unidades de resmas de papel sulfite A4, medindo 
210x297mm, densidade 75g/m², alcalino, ultra branco (resmas de 500 folhas). O recebimento e 
abertura dos envelopes de proposta e documentação está designado para o dia 22/10/2021, às 9h (horário 
de Brasília), no Auditório da Câmara Municipal de Jacareí, situada na Praça dos Três Poderes, nº 74, 
Centro, neste Município. O edital detalhado e seus anexos estão disponíveis no site www.jacarei.sp.leg.br.

LUANA SILVÉRIO ALVES - Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Objeto: Fornecimento de papel higiênico interfolha e papel toalha interfolha. O 
recebimento e abertura dos envelopes de proposta e documentação está designado para 
o dia 26/10/2021, às 9h (horário de Brasília), no Plenário da Câmara Municipal de Jacareí, 
situada na Praça dos Três Poderes, nº 74, Centro, neste Município. O edital detalhado e 
seus anexos estão disponíveis no site www.jacarei.sp.leg.br.

LUANA SILVÉRIO ALVES - Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

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

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

Data/Hora da sessão: 19/10/2021 às 09h30min.
Objeto: Serviço de telefonia fi xa comutada, conforme Edital.

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

Data/Hora da sessão: 20/10/2021 às 09h30min.
Objeto: Serviço de telefonia móvel, plano corporativo, conforme Edital.

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

Data/Hora da sessão: 20/10/2021 às 14h30min.
Objeto: Bomba dosadora eletromagnética de diafragma com mangueira PVDF para sucção e des-
carga, conforme Edital.

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

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

Ivair Nunes Pereira
Presidente / Autoridade Competente

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO 

DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO DA 

REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES
Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino Re-
gião de Mogi das Cruzes, Pregão do tipo Menor 
Preço, Pregão Eletrônico nº 05/2021 destinado 
a Contratação de Serviços Contínuos de Lim-
peza em Ambiente Escolar, oferta de compra 
080283000012021OC00029. A realização da ses-
são será no dia 15/10/2021 às 09h30, sendo as pro-
postas enviadas pelo site http://www.bec.sp.gov.br.

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO REF: CARTA CONVITE Nº 0009/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E- 7.817/2021 ADJUDICO o objeto pre-
sente visa contratação de empresa especializada em pintura de paredes 
internas e externas de todas as escolas com as cores padrão da PMEG. 
HOMOLOGANDO a decisão da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações, para a empresa: ELLO LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕE E 
SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 35.779.268/0001-58. Valor 
Global R$ 321.041,79. Embu Guaçu, 30 de setembro de 2021, José Antô-
nio Pereira – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL” – PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº. 0001/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. E 
– 640/2021 TIPO: MAIOR OFERTA GLOBAL. Objeto: Contratação de Insti-
tuição Financeira para prestação de serviços bancários de gerenciamento 
da folha de pagamento dos servidores públicos municipais. Comunicamos 
que na presente data foi publicado no site oficial da Prefeitura Municipal de 
Embu Guaçu www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes, a resposta ao pedido 
de esclarecimento interposto pela empresa Banco Itaú Unibanco S.A, ins-
crita sob CNPJ n°60.701.190/0001-04. Embu-Guaçu, 30 setembro de 2021. 
José Antônio Pereira – Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO AO CONTRATO N.º 0019/2021, TOMA-
DA DE PREÇOS N°0004/2021, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 
5.485/2021,”. Objeto: A presente licitação tem por objeto a Contratação de 
empresa especializada em Infraestrutura urbana, compreendendo reca-
peamento asfáltico nas ruas Centrais da Cidade de Embu Guaçu confor-
me descriminação: R. Associação Cristã Feminina; R. Arlete Aparecida de 
Moraes Lopes; R. João R. Cravo Roxo; R. Dr. Dagmar Antônio Bueno; R. 
Inácio Pires de Moraes Contratada: F.F.L. SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI, CNPJ n°08.068.681/0001-31. Vigência: 27/09/2021 a 
25/03/2022. Embu Guaçu 30 de setembro de 2021, José Antônio Pereira - 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na 
Avenida da Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Licita-
ção Pública, na modalidade PREGÃO (ELETRÔNICO) sob Nº 023/2021 do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL objetivando ARP PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 
DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS E 
SERVIÇOS SIMPLES E COMUNS DE ENGENHARIA DE CAMPO EM DI-
VERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO. Início do acolhimento de propostas: às 
17:30 horas, do dia 01/10/2021, abertura das propostas: às 10:01 horas do 
dia 20/10/2021, data e a hora da disputa: às 10:15 horas do dia 20/10/2021. 
Local Sítio: www.bbmnetlicitacoes.com.br. O Edital completo poderá ser ad-
quirido no endereço eletrônico http://www.francodarocha.sp.gov.br (acesso a 
informação). Informações: Fone: 11 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2021
A Prefeitura Municipal de Gaviao Peixoto, Estado de São Paulo, por intermédio de seu pregoeiro ofi-
cial, torna público para o conhecimento de quem possa interessar que no dia 18 de Outubro de 2021, 
às 13h30min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Alameda Estevo, nº 681, Centro, 
será realizada LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA aberta através do Processo 
nº 184/2021, Pregão Presencial nº 37/2021, do tipo menor preço, tendo como objeto o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA A MERENDA ESCOLAR E PARA 
EVENTOS CULTURAIS, conforme especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I. O 
instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no horário normal de 
expediente na sede deste órgão licitante de segunda a sexta feira das 08h00min às 11h00min e das 
13h00min às 16h00min, ou no site www.gaviaopeixoto.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas atra-
vés do telefone PABX (16) 3338-9999 ou ainda através dos emails: compras@gaviaopeixoto.sp.gov.br. 
e licitacoes@gaviaopeixoto.sp.gov.br.

Gaviao Peixoto/SP, aos 29 de Setembro de 2021.
ARLEY FAGNANI

Pregoeiro 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 099/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
077/2021 – OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS 
E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 
FICA RETIFICADO O ANEXO I DO EDITAL – TERMO DE REFERÊNCIA E 
ALTERADO A DATA DA SESSÃO PARA O DIA 18 DE OUTUBRO DE 2021 ÀS 
09H. O EDITAL DE RETIFICAÇÃO NA ÍNTEGRA ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE 
WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR – INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPORANGA/SP, RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 
(08H ÀS 11H30 E 13H ÀS 17H) – FONE: (15) 3565-1397 – OP. 03.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2021 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 
078/2021 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÃES QUE SERÁ UTILIZADA POR TODA REDE DE 
ENSINO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.
SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP 
– RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA – (08H ÀS 11H30 E 13H ÀS 
17H) – FONE: (15) 3565-1397 – OP.03. FICA RETIFICADO O RECEBIMENTO DE 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA PARA ÀS 10H DO DIA 15/10/2021.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 015/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO 
E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOAQUIM FERREIRA LUCIO, 
COMPREENDIDA ENTRE O CRUZAMENTO DA RUA PEDRO ALCÂNTARA DE 
MORAES COM A RUA NELSON MARANHO. RETIRADA DO EDITAL: WWW.
ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 
11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. EMISSÃO DE 
CADASTRO: ATÉ O DIA 15/10/2021. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTAS: 18/10/2021 ATÉ ÀS 09:00H.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 016/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
RESERVATÓRIO DE AGUA PARA CRECHE MUNICIPAL PREFEITO HERNANI 
CAMARGO RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. 
INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA BOM 
JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), 
FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. EMISSÃO DE CADASTRO: ATÉ O DIA 15/10/2021. 
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 18/10/2021 ATÉ ÀS 14:00H.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

EDITAL RETIFICADO PROCESSO Nº 071/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

Objeto: “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN-
TE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE CONFORME PROPOSTA 
13995.524000/1200-04 E PROPOSTA 13995.524000/1200-05”.
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obedecer às 
especifi cações deste instrumento convocatório. O recebimento das propostas de 
preços será até o dia 19/10/2021 e o início da sessão para disputa de preços será 
dia 19/10/2021 às 09h00m.
• Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao 
http://189.56.99.34:5656/comprasedital/. 
• Site para realização do pregão: http://189.56.99.34:5656/comprasedital/.
• Esclarecimentos: licitação@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário ofi cial de Brasília.
Informações pelo telefone (18) 3371-9500.  

Maracaí – SP, em 30 de setembro de 2021.
Paulo Eduardo da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

EDITAL PROCESSO Nº 077/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

Objeto: “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E SUAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE CONFORME PROPOSTA 13995.524000/1190-01 E PROPOSTA 
13995.524000/1190-03 (ITENS FRACASSADOS DO PROCESSO LICITATÓ-
RIO 090/2020)”.
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obedecer às 
especifi cações deste instrumento convocatório. O recebimento das propostas de 
preço será até o dia 20/10/2021 e o início da sessão para disputa de preços será 
dia 20/10/2021 às 09h00m.
• Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao 
http://189.56.99.34:5656/comprasedital/. 
• Site para realização do pregão: http://189.56.99.34:5656/comprasedital/.
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário ofi cial de Brasília.
Informações pelo telefone (18) 3371-9500.  

Maracaí – SP, em 30 de setembro de 2021.
Paulo Eduardo da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021

OBJETO: Contratação de empresa para “PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 
(JARDIM PRIMAVERA II) CONTRATO DE REPASSE 889015/2019 – MINISTÉRIO 
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL” no Município de Maracaí, conforme PROJE-
TOS – MAPA DE LOCALIZAÇÃO, TRAJETOS, QUADRO DE COMPOSIÇÃO BDI, 
ART, CONTRATO DE REPASSE, FICHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITI-
VO, AGRUPADORES DE EVENTOS, COMPOSIÇÕES, CRONOGRAMA DE EVEN-
TOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, PLQ – MEMORIA DE CALCULO, PO 
– PLANILHA ORÇAMENTARIA, QCI – QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTI-
MENTO e PLANILHA DE CALCULO DE MOBILIZAÇÃO, que fi cam fazendo parte in-
tegrante deste Edital. O recebimento dos envelopes contendo nº I – Habilitação (Do-
cumentação) e nº II – Proposta Comercial, dar-se-á no dia 21 de outubro de 2021, 
tendo a sua abertura às 09h30m do dia referendado.
O Edital em inteiro teor estará à disposição, ATRAVÉS DO site da prefeitura, ou de 
2ª a 6ª feira, das 09h00min às 11h30min e das 13h00min ás 16h00min, na Avenida 
José Bonifácio, nº 517, neste município, gratuitamente para vista e para retirada será 
cobrado o preço público no valor de R$ 10,00 (dez reais).

Maracaí/SP, 30 de setembro de 2021.
PAULO EDUARDO DA SILVA

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

PREGÃO ELETRONICO (SPR) Nº 28/2021-Registro de Preços para Aqui-
sição de Materiais escolares para as escolas municipais, através da Se-
cretaria Municipal de Educação. “A Prefeitura Municipal de Espírito Santo do 
Turvo - SP comunica a todos os interessados, que se encontra a disposição, o 
edital licitatório referente ao PREGÃO ELETRONICO SRP nº 28/2021 do tipo 
‘‘Menor preço por ITEM”. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Do dia 04 de outubro de 2021, às 
13h00min até o dia 18 de outubro de 2021 as 17h00min, LOCAL: https://bllcom-
pras.com “Acesso Identificado”
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES dia 19 de outubro de 2021 
as 08h15min,
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: Setor de Li-
citações – Rua: Lino dos Santos, S/N, Jardim Canãa, Espírito Santo do Turvo/
SP – CEP 18937-000 – Telefone (14) 3375-9500 – E-mail: licitacao@espirito-
santodoturvo.sp.gov.br. Espírito Santo do Turvo, 30 de setembro   de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO 

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 77/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2021.

PROCESSO Nº 13.846/2021.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - OBJETO: RE-
GISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETU-
MINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ. MODALIDADE: Pregão Presencial 
- DATA DE ABERTURA: 21 de outubro de 2021, às 10:00 horas. A Prefeitura 
Municipal da Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta 
Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO PRE-
SENCIAL: 59/2021. Os interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, 
sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.
ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, 
no horário compreendido entre 9hs às 16 horas, de segunda à sexta-feira, 
mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. 
Maiores informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 30 de setembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

A5gazetasp.com.br
Sexta-feira, 1º De outubro De 2021 Brasil + Mundo

 A O ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquer-
que, sinalizou que não have-
rá retorno do horário de ve-
rão, o programa foi extinto 
em 2019 pelo presidente Jair  
Bolsonaro.

“O horário de verão não 
se faz necessário no que diz 
respeito à economia de ener-
gia”, disse o ministro, em en-
trevista após inauguração de 
térmica em São João da Barra 
(RJ), a 320 quilômetros do Rio 
de Janeiro. “[O programa] não 
foi renovado em 2019 e per-
manece da forma como está.”

O governo vinha rece-
bendo pressões de setores 
da economia pela retomada 
do horário de verão como 
medida para aliviar a pres-
são sobre os reservatórios 
das hidrelétricas durante o 
pior período da crise hídri-
ca, enquanto as chuvas de 
verão não chegam.

Setores como o de turis-
mo, serviços e shoppings 
centers veem também no 
programa uma maneira de Após semanas sendo pressionado, ministro anunciou que não retomará o horário de verão em 2021

MIGUEL ÃNGELO/CNI

Retorno do horário de verão 
é descartado pelo governo

LUZ DO DIA. Alegando que é algo desnecessário, governo federal manterá posição de não ter horário de verão

melhorar os negócios com 
uma hora a mais de clarida-
de durante o dia.

Pesquisa Datafolha divul-
gada na semana passada mos-
trou que mais da metade dos 
brasileiros é a favor da volta 
do horário de verão: segun-
do o instituto, 55% apoiam 
a iniciativa, que é rejeitada 
por 38%. Os demais são in-
diferentes ou não souberam  
responder.

Diante da crise hídrica, 
o governo chegou a pedir 
ao ONS (Operador Nacional 
do Sistema Elétrico) novos 
estudos sobre a eficácia do 
programa, que concluiu que 
o retorno do programa não 
traria impactos no enfren-
tamento da crise energética.

Os resultados do estu-
do são semelhantes àqueles 
que justificaram o fim do 
horário de verão: com a po-
pularização dos aparelhos 
de ar condicionado, o pico 
do consumo foi deslocado 
para o início da tarde, quan-
do faz mais calor. (FP)

Cabral é 
condenado 
por usar 
helicóptero 

 A A Justiça do Rio conde-
nou na quarta-feira (29) o 
ex-governador Sérgio Cabral 
Filho a 11 anos e oito meses 
de prisão, e a ex-mulher dele, 
Adriana Ancelmo, a oito anos 
e quatro meses de reclusão 
por crime de peculato pelo 
uso particular de helicópte-
ros do governo do estado do 
Rio de Janeiro para transpor-
te de familiares, funcioná-
rios, políticos e amigos.

A decisão é do juiz André 
Felipe Veras de Oliveira, da 
32ª Vara Criminal do Rio. Se-
gundo o magistrado, Cabral 
e Adriana Ancelmo foram 
condenados, solidariamen-
te, ao pagamento de indeni-
zação ao Estado no valor de 
R$ 19,9 milhões a título de 
reparação mínima dos pre-
juízos causados aos cofres 
públicos. Os dois foram con-
denados a cumprir a pena 
em regime fechado, mas, de 
acordo com a decisão, po-
dem recorrer em liberdade. 
Como Cabral está preso por 
outras condenações, perma-
necerá em regime fechado.

Cabral e Adriana Ancel-
mo foram denunciados em 
2018 pelo Ministério Público 
do Rio de Janeiro, após a con-
clusão das investigações que 
tiveram origem em represen-
tação formulada pelos então 
deputados estaduais Marcelo 
Freixo, Luiz Paulo Corrêa da 
Rocha e Paulo Sé Ramos. Na 
denúncia, Cabral foi acusado 
de ter utilizado o helicópte-
ro no mínimo em 2.281 voos 
particulares, durante os dois 
mandatos como governador 
do estado (2007- 2010 e 2011- 
2014).

Pelo mesmo crime, a ex-
primeira-dama foi acusada 
de utilizar os helicópteros 
para voos privados por, pelo 
menos, 220 vezes. A maioria 
dos voos, segundo o MP, ti-
nha como destino o condo-
mínio Portobello, em Man-
garatiba, onde o ex-casal 
tinha casa.

Somente na primeira ins-
tância da Justiça Federal do 
Rio, o ex-governador Sérgio 
Cabral foi condenado 20 ve-
zes e as penas somadas ultra-
passam os 390 anos.

A última condenação 
ocorreu em junho deste ano. 
Nesse processo, ele é acusa-
do de corrupção passiva. (AB)

USO PARTICULAR

 A O senador Fabiano Con-
tarato (Rede-ES) questionou 
o empresário bolsonarista 
Otávio Fakhoury, que prestou 
depoimento nesta quinta-fei-
ra (30), por um comentário 
homofóbico contra o parla-
mentar no “Twitter”. Após o 
confronto, Contarato escutou 
um pedido de desculpas do  
empresário.

Contarato ainda pediu que 
a polícia legislativa recolha os 
prints da postagem para in-
vestigar denúncia de homo-
fobia, o que foi aceito pelo 
vice-presidente Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP).

Em suas redes sociais, Fa-

‘Brincadeira de mau gosto’, 
diz empresário após ataque 

Empresário Otávio Oscar Fakhoury em seu depoimento a CPI da 
Pandemia; Fakhoury pediu desculpas para senador após ataque 

FOTO: LEOPOLDO SILVA/AGÊNCIA SENADO

khoury republicou um tweet 
de Fabiano Contarato, no qual 
o parlamentar comete um 
erro de grafia. E em seguida 
o critica mencionando a sua 
orientação sexual.

“O delegado, homossexual 
assumido, talvez estivesse 
pensado no perfume de al-
guma pessoa ali daquele ple-
nário. Quem seria o ‘perfuma-
do’ que lhe cativou”, escreveu 
Fakhoury.

Contarato então, sentado 
na cadeira da presidência da 
comissão, confrontou o em-
presário, que havia feito an-
teriormente um discurso em 
defesa da família, da mora-

O empresário bolsonarista Otávio Fakhoury depôs na CPI e teve 
de responder mensagem homofóbica dirigida a parlamentar

lidade.
“O senhor fala da família, 

mas a minha família não é 
pior do que a sua”, afirmou o 
parlamentar.

“Eu tenho minha vida 
modesta, com muito orgu-
lho, cuidando com meu es-
poso dos meus dois filhos”,  
completou.

O parlamentar em seguida 
questionou se esse é o com-
portamento do depoente fora 
das redes sociais.

“Se o senhor faz isso com 
um senador da República, 
imagina o que faz em um 
país que mais mata homos-
sexuais”, que na sequência 

citou o famoso discurso “Eu 
tenho um sonho”, de Martin 
Luther King.

Eu sonho em um dia em 
que não vou ser julgado por 
ser homossexual, que meus 
filhos não sejam julgados 
por serem negros, que mi-

nha irmã não seja julgado por 
ser mulher”.

O parlamentar recebeu o 
apoio de outros membros da 
comissão, tanto da oposição 
como governistas.

Fakhoury depois se des-
culpou de sua postagem. (FP)

 A A exigência de apresenta-
ção da comprovação de vaci-
nação contra a Covid-19 para 
acessar locais fechados, con-
forme decreto da prefeitura 
do Rio de Janeiro, foi derru-
bada, na quarta-feira (29), por 
decisão liminar da Justiça. A 
medida é do desembargador 
Paulo Rangel, do Tribunal de 
Justiça (TJ), em habeas corpus 
de uma pessoa que argumen-
tou cerceamento de liberdade 
de locomoção.

“Na medida em que a im-
petrante não pode circular 
por esses locais sem a cartei-
ra de vacinação ou também 
chamado passaporte sanitá-
rio há violação à liberdade de 
locomoção não só dela, mas 
de todo e qualquer cidadão 
que queira circular por esses 
locais. A questão é a possibi-
lidade ou não de um decreto 
municipal impedir a circula-
ção de pessoas pelas ruas e 

Justiça proíbe no Rio 
passaporte da vacina 

estabelecimentos, sejam eles 
públicos e/ou privados, aca-
demias, eventos, shoppings, 
cinemas, teatros, lojas, pisci-
nas, e outros estabelecimen-
tos da cidade do Rio de Ja-
neiro, salvo se possuírem o 
chamado passaporte da vaci-
na ou passaporte sanitário”, 
afirmou o desembargador na 
decisão.

Segundo o desembarga-
dor, a exigência da compro-
vação da vacina se assemelha 
a comportamentos histó-
ricos ligados à escravidão, 
que remontam à tirania e à  
ditadura.

O secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, criticou 
a decisão e disse que a pre-
feitura estará ingressando na 
Justiça com recurso contra a 
medida. “Decisão lamentável, 
totalmente ideológica, sem 
levar em consideração o mo-
mento epidemiológico”. (AB)

 A A Câmara dos Deputados 
aprovou na quarta-feira (29) 
a proposta que cria o auxílio 
Gás Social a fim de subsidiar 
o preço do gás de cozinha 
para famílias de baixa renda. 
A matéria segue para análise 
do Senado.

O texto estabelece que o 
Ministério da Cidadania terá 
60 dias para regulamentar 
os critérios para definir as 
famílias a serem contempla-
das, a periodicidade do be-
nefício, a operacionalização 
do benefício e a forma de pa-
gamento, cujas parcelas não 
podem passar de 60 dias de 
intervalo. Pelo texto, o Poder 
Executivo será autorizado a 
pagar o auxílio diretamente 
às famílias beneficiadas na 
modalidade de transferên-
cia de renda.

A matéria assegura um 
benefício mensal às famílias 
inscritas no Cadastro Único 

Câmara aprova 
auxílio Gás Social

para Programas Sociais (Ca-
dÚnico), com renda familiar 
mensal per capita menor ou 
igual a meio salário mínimo 
ou que tenham entre os seus 
integrantes pessoa que re-
ceba benefício de prestação 
continuada (BPC). Os crédi-
tos poderão ser concedidos 
por meio de cartão eletrô-
nico ou outro meio previsto 
na regulamentação.

Segundo o projeto, a 
primeira fonte de recur-
sos para assegurar a medi-
da é a parcela dos royalties 
e de participação especial, 
decorrentes da exploração 
de petróleo e gás natural 
que cabe à União. De acor-
do com o relator, deputa-
do Christiano Aureo (PP-
-RJ), o preço do gás tem sido 
impactado, entre outros 
fatores, pela desvaloriza-
ção do real frente ao dólar.  
(Agência Brasil e GSP)

 A A China apresentou novas 
capacidades aéreas e aprovei-
tou para provocar os Estados 
Unidos, seu rival estratégico na 
chamada Guerra Fria 2.0.

Wang Wei, comandante-ad-
junto da Força Aérea da China, 
afirmou de forma provocati-
va a eficiência do novo arma-
mento. “Só posso dizer que, se 
eles não estão assustados (com 
a tecnologia militar chinesa), 
vamos nos encontrar no céu”. 

Ele respondeu a uma ques-
tão sobre a fala de Frank Ken-
dall, o secretário da Força 
Aérea dos EUA, que disse re-
centemente que os EUA pre-
cisavam manter sua lideran-
ça tecnológica para manter a 
“China assustada”.

A fala do chinês ocorreu 
nesta quarta (29), durante o 
Airshow China 2021, o princi-
pal evento do setor aeroespa-
cial do país – ele é bienal, mas 
foi adiado do ano passado para 

China divulga novas 
armas e provoca os EUA

cá devido à pandemia, e é rea-
lizado em Zhuhai.

A ditadura fez uma de-
monstração importante de 
avanço militar no evento, que 
é uma vitrine para um setor 
tratado com alto grau de se-
gredo no país.

Foram apresentados voos 
da nova versão do Chengdu 
J-20, o caça furtivo ao radar 
que é o mais avançado avião 
chinês, com motores produ-
zidos no país.

O J-20 usava turbinas AL-
-31FN russas, que são de uma 
geração anterior e enfrenta-
vam crítica por dar potência 
inferior ao peso e à dimensão 
da aeronave. Naturalmente, 
não foi possível aferir de for-
ma independente o anúncio 
chinês.

Até hoje, foram construí-
dos cerca de 150 unidades do 
modelo, que serão a linha de 
frente da defesa do país. (FP)
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PREGÃO ELETRONICO (SPR) Nº 29/2021-Registro de Preços para Aquisi-
ção de Uniforme para os alunos matriculados nas escolas e creche muni-
cipais, através da Secretaria Municipal de Educação. “A Prefeitura Municipal 
de Espírito Santo do Turvo - SP comunica a todos os interessados, que se 
encontra a disposição, o edital licitatório referente ao PREGÃO ELETRONICO 
SRP nº 29/2021 do tipo ‘‘Menor preço global por fornecedor”. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Do dia 04 de outubro de 2021, às 
13h00min até o dia 18 de outubro de 2021 as 17h00min, LOCAL: https://bllcom-
pras.com “Acesso Identificado”
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES dia 19 de outubro de 2021 
as 14h15min,
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: Setor de Li-
citações – Rua: Lino dos Santos, S/N, Jardim Canãa, Espírito Santo do Turvo/
SP – CEP 18937-000 – Telefone (14) 3375-9500 – E-mail: licitacao@espirito-
santodoturvo.sp.gov.br. Espírito Santo do Turvo, 30 de setembro   de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO 

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

TOMADA DE PREÇOS N.º 007/21 – Objeto: Contratação de empresa para exe-
cução de reforma de prédio público para novo CRAS Botujuru, para atender a 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme memorial descri-
tivo, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária, anexos ao Edital, sob 
responsabilidade da Secretaria de Obras e Planejamento. DATA DE ENTREGA 
DOS ENVELOPES: até o dia 19/10/2021 às 10:00h e ABERTURA DOS ENVE-
LOPES: na mesma data e horário. A retirada do Edital poderá ser feita pelo site 
www.campolimpopaulista.sp.gov.br – no link licitações, solicitado por e-mail nos 
endereços pregao@campolimpopaulista.sp.gov.br ou ainda na Diretoria de Admi-
nistração, situada na Av. Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro – Campo Limpo 
Paulista, das 11:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e 
pontos facultativos. 

EDMILSON GERALDO ROSA
Secretário de Obras e Planejamento

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 064/21 – Objeto Registro de preços para eventual 
fornecimento de pó de café e açúcar refinado, para atender a diversos setores da 
Prefeitura, conforme descritivo constante do Anexo I deste Edital, do tipo MENOR 
PREÇO ÚNITÁRIO DO ITEM. CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOS-
TAS INICIAIS: 14:00 horas do dia 01/10/21 até às 14:00 horas do dia 19/10/21. 
Abertura de Propostas Iniciais: 19/10/21 às 14:05 horas. O Edital na íntegra en-
contra-se à disposição dos interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou 
www.campolimpopaulista.sp.gov.br . Para maiores esclarecimentos e informações 
pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8326 ou diretamente na Diretoria de Admi-
nistração 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.

VITOR LANGUE HASHIMOTO
Secretário de Governo e Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
AVISO DE  LICITAÇÃO

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO Nº.818/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/2021
Acha-se aberto  na Prefeitura Municipal de Itariri, a Licitação Modalidade Pregão Pre-
sencial nº.   22/2021, em conformidade com o Processo nº. 818/2021, tipo menor preço, 
para o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDI-
MENTO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, SITO À RUA BENEDITO CALIXTO, Nº. 260, 
CENTRO, ITARIRI/SP, de acordo com o  TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo I, do Edital.
DATA DA REALIZAÇÃO:  dia  18/10/2021,  às  9:00  horas.
Os  envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão  recebidos na 
sessão de processamento logo após o credenciamento dos interessados.
Local: Sede da Prefeitura Municipal de Itariri, sito à Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 
n. 133, centro, Itariri/SP.
O Edital poderá ser  retirado no site da Prefeitura, www.itariri.sp.gov.br e também poderá 
ser obtido no Departamento  de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Itariri, 
localizada na Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro – Itariri (SP), telefax (13) 
34187300 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº.161/2021 - Registro de preços para fornecimento de medicamentos - grupo 
27. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 19/10/2021.
(a)Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº.162/2021 – Registro de preços para fornecimento de medicamentos - grupo 
30. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 21/10/2021.
(a)Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.
gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Suprimentos – Diretoria Administrativa de Secretaria 
de Saúde - Av. Major Acácio Ferreira, 854-Jardim Paraíba - Jacareí/SP, CEP. 12.327-530 no ho-
rário das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
Pregão Eletrônico nº.164/2021 - Registro de preços para fornecimento de colete balístico de 
proteção individual. Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 19/10/2021. 
(a) Rafael Julio Silva Santos - Secretário de Segurança e Defesa do Cidadão
Pregão Eletrônico nº.165/2021 - Registro de preços para o fornecimento de serviços, peças e 
acessórios originais de marcas homologadas pelas montadoras de veículos de passeios e utili-
tários das marcas Volkswagen, Chevrolet, Ford/Courier, Renault e Citroen, pertencentes a frota 
da Prefeitura de Jacareí e veículos do convenio com o estado de São Paulo pertencentes a 
corporação de Bombeiros do Município de Jacareí. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 
20/10/2021. 
(a)Bruno de Moraes Castro - Secretário de Administração e RH; (a)Juliana Pinheiro Dualibi -Se-
cretária de Assistência Social ; (a)Carlos  Tokuiti  Amagai - Secretário de Desenvolvimento Eco-
nômico; (a) Maria Thereza Ferreira Cyrino  Secretaria Municipal de Educação; (a) Celso Florêncio 
de Souza - Secretário de Governo e Planejamento; (a)Engº. Luís Fernando Massari -Secretário 
de Infraestrutura Municipal; (a)Claude Mary de Moura - Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria 
Urbana; (a)Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde; (a)Rafael Júlio Silva Santos-Secretário 
de Segurança e Defesa do Cidadão
Pregão Eletrônico nº.166/2021 - Registro de preços para o fornecimento de serviços, peças 
e acessórios originais de marcas homologadas pelas montadoras de veículos pesados como 
caminhões das marcas Ford, Fiat, Iveco, Volkswagen, Renault, Volare e Mercedes-Benz, per-
tencentes à frota da Prefeitura de Jacareí e veículos do convenio com o Estado de São Paulo 
pertencentes a corporação de Bombeiros do Município de Jacareí. Encaminhar Proposta: até às 
09h00 do dia 21/10/2021. 
(a)Juliana Pinheiro Dualibi - Secretária de Assistência Social; (a)Carlos Tokuiti Amagai - Secretá-
rio de Desenvolvimento Econômico; (a)Maria Thereza Ferreira Cyrino -  Secretaria Municipal de 
Educação; (a)Celso Florêncio de Souza -Secretário de Governo e Planejamento; (a)Engº. Luís 
Fernando Massari - Secretário de Infraestrutura Municipal; (a)Claude Mary de Moura - Secretária 
de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana; (a)Edson Anibal de Aquino Guedes Filho - Secretário de 
Mobilidade  Urbana; (a)Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde; (a)Rafael Júlio Silva Santos-
-Secretário de Segurança e Defesa do Cidadão
Tomada de Preços nº.012/2021 - Contratação de empresa especializada para reforma do Centro 
de Convivência do Idoso - Viva Vida. Visita Técnica: às 9h do dia 20/10/2021. Recebimento dos 
envelopes: até às 14h00 do dia 27/10/2021. Sessão de Abertura: às 14h00 do dia 27/10/2021.
(a) Juliana Pinheiro Dualibi - Secretária de Assitência Social
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.
gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, 
nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” 
novo.
Credenciamento nº.006/2021 - Credenciamento de empresa para prestação de serviços de guar-
da e manutenção de animais de médio e grande porte.
O edital na sua íntegra será fornecido aos interessados na Unidade de Licitações, 1º andar, 
sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08:00 às 17:00 horas., 
mediante apresentação de um “CD-R” novo ou pelo e-mail licitacao@jacarei.sp.gov.br, a partir 
do dia 05/10/2021.
(a) Claude Mary de Moura - Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO PRESENCIAL Nº 
051/2021, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS 
E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EPI’S, INSETICIDAS, OUTROS DOMISSANITÁRIOS E 
EQUIPAMENTOS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O CONTROLE DE VETORES PELO 
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO 
COM A NECESSIDADE,  cam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem 
à sessão a ser realizada no dia 20/10/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos 
Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os 
interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão 
pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, 
conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@
salesoliveira.sp.gov.br. Sales Oliveira, SP, 30 de setembro de 2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO PRESENCIAL Nº 
052/2021, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS 
E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE POLPAS DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR, COM 
ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO,  cam convidados 
os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 18/10/2021 às 
09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de 
Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital 
através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de 
proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 
Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesoliveira.sp.gov.br. 

Sales Oliveira, SP, 30 de setembro de 2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público a CHAMADA PÚBLICA 
Nº 003/2021. Objeto: AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,  cam convidados 
os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 25/10/2021 às 
09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de 
Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital 
através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de 
proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 
Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br. 

Sales Oliveira, SP, 30 de setembro de 2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 083/2021 - Pregão Presencial nº 002/2021

O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 45.369.220/0001-25, através da PREFEITURA MUNICIPAL, por intermédio do 
Prefeito Municipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa 
interessar que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, tendo 
em vista a escolha da proposta de MENOR PREÇO para contratação de empresa especializada 
em serviços de locação de sistemas informatizados (gestão social, gestão saúde, gestão educação, 
gestão segurança municipal) específi cos para órgão público e devidamente licenciados, incluindo 
instalação, implantação, manutenção e treinamento de pessoal, conforme termo de referência 
e anexos. DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO PÚBLICO DOS DOCUMENTOS DE 
CREDENCIAMENTO E ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: até às 13h45min 
do dia 18 de outubro de 2021. DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA 
DOS ENVELOPES: Pontualmente às 14h00min do dia 18 de outubro de 2021. O instrumento 
convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: 
www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às 
sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo 
Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: 
licitacao@saosimao.sp.gov.br. Marcos Daniel Bonagamba – Prefeito Municipal.

Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 086/2021 - Pregão Eletrônico nº 034/2021
O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 45.369.220/0001-25, através da PREFEITURA MUNICIPAL, por intermédio 
do Prefeito Municipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem 
possa interessar que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
tendo em vista a escolha da proposta de MENOR PREÇO para contratação de empresa para 
fornecimento de gênero alimentício - leite, por demanda, para uso do setor de merenda escolar, 
conforme condições, quantidades e exigências constantes no termo de referência e anexos. O 
recebimento das propostas será a partir do dia 04 de outubro de 2021 às 08:00h e o encerramento 
do recebimento será dia 18 de outubro de 2021 às 08:30h. A abertura da disputa será às 09h00min 
do dia 18 de outubro de 2021. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados 
ou consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da 
Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min 
às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 
39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br. 

Marcos Daniel Bonagamba – Prefeito Municipal.
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 075/2021 - Tomada nº 004/2021

O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 45.369.220/0001-25, através da PREFEITURA MUNICIPAL, por intermédio do 
Prefeito Municipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa 
interessar que fará realizar licitação na modalidade TOMADA, na forma PRESENCIAL, tendo 
em vista a escolha da proposta de MENOR PREÇO para contratação de empresa para execução 
de reforma na edifi cação e pintura do Cruzeiro, conforme condições e exigências estabelecidas 
no termo de referência e anexos. DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO PÚBLICO 
DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E 
PROPOSTA: até às 09h30min do dia 19 de outubro de 2021. DATA E HORÁRIO DA SESSÃO 
PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Pontualmente às 10h00min do dia 19 de 
outubro de 2021. LOCAL: Sala de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal, localizada 
à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167 – Centro, CEP 14.200-000 - Fone/Fax: (016) 3984-9070. O 
instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial 
do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de 
segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua 
Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo 
e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br. 

Marcos Daniel Bonagamba – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2021

Acha-se aberta, com instrumento convocatório para ser retirado ou consultado na 
Seção de Licitações, do prédio sede da Prefeitura Municipal de Taiaçu, situado na 
Rua Raul Maçone, 306, telefone (016) 3275-1101, no horário das 08h ás 17h, pelo 
site: www.pmtaiacu.sp.gov.br, ou nos e-mails: licitacao@taiacu.sp.gov.br e 
auxiliarlicitacao@taiacu.sp.gov.br, a seguinte licitação pública: Pregão Presencial 
nº 23/2021, Processo nº 34/2021 - Objeto: Aquisição de ambulância tipo B furgão. 
Data de abertura: 18/10/2021 às 09h. Taiaçu, 30 de setembro de 2021. 

Mauricio Lofrano Geraldo -Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2021

Acha-se aberta, com instrumento convocatório para ser retirado ou consultado na 
Seção de Licitações, do prédio sede da Prefeitura Municipal de Taiaçu, situado 
na Rua Raul Maçone, 306, telefone (016) 3275-1101, no horário das 08h ás 17h, 
pelo site: www.pmtaiacu.sp.gov.br, ou nos e-mails: licitacao@taiacu.sp.gov.
br e auxiliarlicitacao@taiacu.sp.gov.br, a seguinte licitação pública: Pregão 
Presencial nº 24/2021, Processo nº 35/2021 - Objeto: Contratação de empresa 
para fornecimento de gás P13 e P45. Data de abertura: 19/10/2021 às 09h. Taiaçu, 
30 de setembro de 2021. 

Mauricio Lofrano Geraldo -Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 076/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2021.

PROCESSO Nº 3388/2021 e apensos.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
076/2021 - PROCESSO Nº 3388/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA AS SE-
CRETARIAS DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA, SECRETARIA 
DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE 
VASCONCELOS. MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 
20 de outubro de 2021, às 14:00 horas. A Prefeitura Municipal da Ferraz de 
Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua 
Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO PRESENCIAL: 058/2021. 
Os interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da 
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.
sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no horário compreen-
dido entre 8hs às 17 horas, de segunda à sexta-feira, mediante a entrega de 01 
(um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo 
telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 30 de outubro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 156/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2021 - EDITAL Nº 76/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de 
quem possa interessar, que no dia 19 de outubro às 09h00min, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada licitação aberta através do Edital 
nº 76/2021 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto 
o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (ITENS REMANES-
CENTES) conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumen-
to convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua 15 de 
Novembro, 75, Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no 
site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem 
ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.
sp.gov.br ou compras@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 30 de setembro de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 157/2021 - PREGAO PRESENCIAL Nº 62/2021 - EDITAL Nº 77/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de 
quem possa interessar, que no dia 20 de outubro de 2021, às 09h00min, na sala de Licitações 
da Prefeitura Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada licitação aberta 
através do Edital nº 77/2021 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS visando a Contratação de Empresa para 
o FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) E SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO 
para a Frota da Prefeitura Municipal de Nova Europa conforme especificações técnicas contidas 
no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser 
retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua 15 de Novembro, 75, Centro, de segunda 
à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através 
do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou  
compras@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 30 de setembro de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 158/2021 - PREGAO PRESENCIAL Nº 63/2021 - EDITAL Nº 78/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 20 de outubro de 2021, às 13h30min, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada licitação aberta através do Edital 
nº 78/2021 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tendo como objeto 
a Aquisição de Cestas de Natal destinados aos servidores do Município de Nova Europa/SP, 
conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convoca-
tório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua 15 de Novembro, 
75, Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial 
da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas 
através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou 
compras@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa/SP, aos 30 de setembro de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 159/2021 - PREGAO PRESENCIAL Nº 64/2021 - EDITAL Nº 79/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de 
quem possa interessar, que no dia 21 de outubro de 2021 às 09h00min, na sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada licitação aberta através 
do Edital nº 79/2021 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo 
como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 
PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS conforme especificações técnicas contidas no Termo de 
Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados 
no Paço Municipal, à Rua 15 de Novembro, 75, Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 
das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.
sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do 
e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou compras@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 30 de setembro de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 160/2021 - PREGAO PRESENCIAL Nº 65/2021 - EDITAL Nº 80/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 21 de outubro de 2021 às 13h30min, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada licitação aberta através do Edital 
nº 80/2021 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto 
o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS PEAD CORRUGADO 
PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS conforme especificações técnicas contidas no Termo de 
Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados 
no Paço Municipal, à Rua 15 de Novembro, 75, Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 
das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.
sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do 
e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou compras@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 30 de setembro de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 284/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00053283-25 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - 
Objeto: Registro de Preços de medicamentos - Recebimento das Propostas 
dos itens 01 a 03: das 08h do dia 19/10/21 às 09h do dia 20/10/21 - Abertura 
das Propostas dos itens 01 a 03: a partir das 09h do dia 20/10/21 - Início da 
Disputa de Preços: a partir das 10h do dia 20/10/21 - Disponibilidade do 
Edital: a partir de 04/10/21, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 
Esclarecimentos adicionais com a P regoeira Ana Paula Guedes Gorsin pelo 
telefone (19) 2116-0136.

Campinas, 30 de setembro de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE LICITAÇÃO
REPETIÇÃO

Pregão Eletrônico SRP nº 237/2021
Processo Administrativo nº 115926/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de coletor de perfurocortantes, conforme edital e 
seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 20.550,00 (vinte mil, quinhentos e cinquenta reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 18 de outubro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 18 de outubro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 18 de outubro de 2021 às 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, 30 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da AdministraçãoPREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 066/2021, 
objetivando a aquisição de móveis, no dia 15 de outubro de 2021, às 09:00 horas. O edital 
em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, nos endereços eletrônicos 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo 
telefone (19) 3878-9700. Louveira, 30 de setembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - 
Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
COMUNICADO DE REABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2021
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que está reaberto o prazo do Pregão Presencial nº 
070/2021, objetivando a contratação de empresa prestadora de serviço médico especializado em 
estudo urodinâmico, ficando a data da sessão para o dia 15 de outubro de 2021, às 14:00 horas. 
O edital em inteiro teor encontra-se à disposição dos interessados na internet, no endereço 
eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 30 
de setembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 06/2021
PROCESSO N.º 89/2021

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para prestação de 
serviços de engenharia escpecialiazados em “tapa buracos”, em vias públicas do 
município, pelo período de 12 (doze) meses. Sessão Pública: 04/11/2021 às 9h, 
na rua São João, 288 – 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

Termo de Homologação de Processo Licitatório. Pregão Eletrônico No 034/2021. A Autoridade 
Competente da(o) Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, sr.(a) José Carlos de Quevedo Junior, 
no uso das atribuições legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após 
constatar a legitimidade dos atos procedimentos e correção jurídica das fases internas e externas do 
procedimento, resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico no 034/2021, cujo objeto trata 
da aquisição REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição Equipamentos e Material de 
Informática, para as Salas de Aulas do município, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. 
RESULTADO: Lote 1 e 2:CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810. CNPJ: 40.260.072/0001-92. 
Valor Global: 591.420,00. Lote 2: Ivanete Aparecida Miranda. CNPJ: 31.722.206/0001-59. Valor Global: 
6.300,00. Lote 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14 e 18: Rei dos Cartuchos Equipamentos e Supri de Informática 
Ltda. CNPJ: 04.500.648/0001-88. Valor Global: 90.343,12. Lote 4 e 9: COTA.COM COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA EPP. CNPJ: 10.644.278/0001-55. Valor Global: 25.850,00. Lote 6 e 7: LS SERVIÇOS 
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA -EPP. CNPJ: 10.793.812/0001-95. Valor Global: 
55.600,00. Lote 16: MICROCOMPUTADOR DESKTOP.: ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS - EIRELI ME. CNPJ: 24.846.428/0001-18. Valor Global: 706.500,00. ARACOIABA 
DA SERRA, 28 de setembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

 AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
Objeto: Contratação de empresa para “PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 
(DISTRITOS DE SÃO JOSÉ DAS LARANJEIRAS E SANTA CRUZ DA BOA 
VISTA) CONTRATO DE REPASSE 896712/2019” no Município de Maracaí, con-
forme PROJETOS, QUADRO DE COMPOSIÇÃO BDI, ART, CONTRATO DE RE-
PASSE, FICHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, AGRUPADORES 
DE EVENTOS, COMPOSIÇÕES, CRONOGRAMA DE EVENTOS, CRONOGRA-
MA FISICO FINANCEIRO, PLQ – MEMORIA DE CALCULO, PO – PLANILHA 
ORÇAMENTARIA e QCI – QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO, 
que fi cam fazendo parte integrante deste Edital. O recebimento dos envelopes 
contendo nº I – Habilitação (Documentação) e nº II – Proposta Comercial, dar-
-se-á até o dia 22 de Outubro de 2021, tendo a sua abertura às 09h30m do 
dia referendado.
O Edital em inteiro teor estará à disposição, ATRAVÉS DO site da prefeitura, 
ou de 2ª a 6ª feira, das 09h00min às 11h30min e das 13h00min ás 16h00min, na 
Avenida José Bonifácio, nº 517, neste município, gratuitamente para vista e para 
retirada será cobrado o preço público no valor de R$ 10,00 (dez reais).

Maracaí/SP, 30 de Setembro de 2021.
PAULO EDUARDO DA SILVA

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
CHAMADA PUBLICA 03/2021

 Objeto :Credenciamento d empresas para atuar com Administradoras, 
seguradoras, Operadoras de planos de saúde, para prestação de assistência medica 
ambulatorial e hospitalar, fi sioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, 
compreendendo partos e tratamentos realizados exclusivamente no País, com 
padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva ou similar, quando necessária 
a internação hospitalar para tratamento das doenças listadas na Classifi cação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde , da 
Organização Mundial da Saúde , a ser prestadas aos  membros e servidores ativos 
e inativos do Município de Cajuru/SP.Os envelopes contendo proposta e documentos 
serão recebidos no dia 20 de outubro de 2021, até às 08h30min, iniciando a sua 
abertura às 09h00min. 

CHAMADA PUBLICA 04/2021
Objeto: Chamamento Público para seleção de instituições educacionais privadas para 
fi rmar com esta Administração Municipal Termo de Colaboração para atendimento de 
crianças pervasivas da educação infantil, atendimento de usuários do sistema único 
de saúde (SUS) e atendimento dos usuários da Assistência Social. Os envelopes 
contendo proposta e documentos serão recebidos no dia 22 de outubro de 2021, até 
às 08h30min, iniciando a sua abertura às 09h00min. 
O edital completo e as demais informações relativas às licitações e outras orientações 
até mesmo às recomendações durantes as sessões para o enfrentamento da Covid – 
19, encontram-se à disposição na Prefeitura Municipal setor de Compras e Licitações, 
no Largo São Bento nº 985, Centro, nesta cidade, ou pelo telefone (16) 3667-9903, 
pelo e-mail: licitacao@cajuru.sp.gov.br e no site: www.cajuru.sp.gov.br

Cajuru, 01 de outubro de 2021.
Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021 - AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira torna público que estará aberta a TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021, 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa para elaboração de estudo e serviços 
técnicos especializados de engenharia para a revisão do plano municipal de saneamento básico de 
Louveira/SP. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados gratuitamente na internet, no 
endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. A sessão de abertura dos envelopes será no dia 19 de 
outubro de 2021, às 09:30 horas, no Paço Municipal, na Rua Catharina Calssavara Caldana, 451, Bairro do 
Leitão, Louveira - SP. Outras informações no endereço citado ou pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 30 
de setembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021 
OBJETO: Contratação das obras de revitalização e reforma de infraestrutura no Parque Ecológico 
Municipal, localizado na Avenida Bernardino Flora Furlan, s/n - Pederneiras/SP. ENCERRAMENTO: 
19/10/2021, às 9:00 hs. O Edital completo encontra-se disponível no site www.pederneiras.sp.gov.
br. Maiores informações na Prefeitura, através do telefone (14) 3283-9576, com o responsável pelas 
licitações. Pederneiras, 30 de setembro de 2021.

Ivana Maria Bertolini Camarinha – Prefeita Municipal

DocuSign Envelope ID: 685ADE7A-C95E-4E6D-BE1B-1E231CC47BEB
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PREGÃO ELETRONICO (SPR) Nº 29/2021-Registro de Preços para Aquisi-
ção de Uniforme para os alunos matriculados nas escolas e creche muni-
cipais, através da Secretaria Municipal de Educação. “A Prefeitura Municipal 
de Espírito Santo do Turvo - SP comunica a todos os interessados, que se 
encontra a disposição, o edital licitatório referente ao PREGÃO ELETRONICO 
SRP nº 29/2021 do tipo ‘‘Menor preço global por fornecedor”. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Do dia 04 de outubro de 2021, às 
13h00min até o dia 18 de outubro de 2021 as 17h00min, LOCAL: https://bllcom-
pras.com “Acesso Identificado”
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES dia 19 de outubro de 2021 
as 14h15min,
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: Setor de Li-
citações – Rua: Lino dos Santos, S/N, Jardim Canãa, Espírito Santo do Turvo/
SP – CEP 18937-000 – Telefone (14) 3375-9500 – E-mail: licitacao@espirito-
santodoturvo.sp.gov.br. Espírito Santo do Turvo, 30 de setembro   de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO 

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

TOMADA DE PREÇOS N.º 007/21 – Objeto: Contratação de empresa para exe-
cução de reforma de prédio público para novo CRAS Botujuru, para atender a 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme memorial descri-
tivo, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária, anexos ao Edital, sob 
responsabilidade da Secretaria de Obras e Planejamento. DATA DE ENTREGA 
DOS ENVELOPES: até o dia 19/10/2021 às 10:00h e ABERTURA DOS ENVE-
LOPES: na mesma data e horário. A retirada do Edital poderá ser feita pelo site 
www.campolimpopaulista.sp.gov.br – no link licitações, solicitado por e-mail nos 
endereços pregao@campolimpopaulista.sp.gov.br ou ainda na Diretoria de Admi-
nistração, situada na Av. Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro – Campo Limpo 
Paulista, das 11:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e 
pontos facultativos. 

EDMILSON GERALDO ROSA
Secretário de Obras e Planejamento

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 064/21 – Objeto Registro de preços para eventual 
fornecimento de pó de café e açúcar refinado, para atender a diversos setores da 
Prefeitura, conforme descritivo constante do Anexo I deste Edital, do tipo MENOR 
PREÇO ÚNITÁRIO DO ITEM. CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOS-
TAS INICIAIS: 14:00 horas do dia 01/10/21 até às 14:00 horas do dia 19/10/21. 
Abertura de Propostas Iniciais: 19/10/21 às 14:05 horas. O Edital na íntegra en-
contra-se à disposição dos interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou 
www.campolimpopaulista.sp.gov.br . Para maiores esclarecimentos e informações 
pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8326 ou diretamente na Diretoria de Admi-
nistração 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.

VITOR LANGUE HASHIMOTO
Secretário de Governo e Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
AVISO DE  LICITAÇÃO

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO Nº.818/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/2021
Acha-se aberto  na Prefeitura Municipal de Itariri, a Licitação Modalidade Pregão Pre-
sencial nº.   22/2021, em conformidade com o Processo nº. 818/2021, tipo menor preço, 
para o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDI-
MENTO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, SITO À RUA BENEDITO CALIXTO, Nº. 260, 
CENTRO, ITARIRI/SP, de acordo com o  TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo I, do Edital.
DATA DA REALIZAÇÃO:  dia  18/10/2021,  às  9:00  horas.
Os  envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão  recebidos na 
sessão de processamento logo após o credenciamento dos interessados.
Local: Sede da Prefeitura Municipal de Itariri, sito à Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 
n. 133, centro, Itariri/SP.
O Edital poderá ser  retirado no site da Prefeitura, www.itariri.sp.gov.br e também poderá 
ser obtido no Departamento  de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Itariri, 
localizada na Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro – Itariri (SP), telefax (13) 
34187300 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº.161/2021 - Registro de preços para fornecimento de medicamentos - grupo 
27. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 19/10/2021.
(a)Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº.162/2021 – Registro de preços para fornecimento de medicamentos - grupo 
30. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 21/10/2021.
(a)Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.
gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Suprimentos – Diretoria Administrativa de Secretaria 
de Saúde - Av. Major Acácio Ferreira, 854-Jardim Paraíba - Jacareí/SP, CEP. 12.327-530 no ho-
rário das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
Pregão Eletrônico nº.164/2021 - Registro de preços para fornecimento de colete balístico de 
proteção individual. Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 19/10/2021. 
(a) Rafael Julio Silva Santos - Secretário de Segurança e Defesa do Cidadão
Pregão Eletrônico nº.165/2021 - Registro de preços para o fornecimento de serviços, peças e 
acessórios originais de marcas homologadas pelas montadoras de veículos de passeios e utili-
tários das marcas Volkswagen, Chevrolet, Ford/Courier, Renault e Citroen, pertencentes a frota 
da Prefeitura de Jacareí e veículos do convenio com o estado de São Paulo pertencentes a 
corporação de Bombeiros do Município de Jacareí. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 
20/10/2021. 
(a)Bruno de Moraes Castro - Secretário de Administração e RH; (a)Juliana Pinheiro Dualibi -Se-
cretária de Assistência Social ; (a)Carlos  Tokuiti  Amagai - Secretário de Desenvolvimento Eco-
nômico; (a) Maria Thereza Ferreira Cyrino  Secretaria Municipal de Educação; (a) Celso Florêncio 
de Souza - Secretário de Governo e Planejamento; (a)Engº. Luís Fernando Massari -Secretário 
de Infraestrutura Municipal; (a)Claude Mary de Moura - Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria 
Urbana; (a)Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde; (a)Rafael Júlio Silva Santos-Secretário 
de Segurança e Defesa do Cidadão
Pregão Eletrônico nº.166/2021 - Registro de preços para o fornecimento de serviços, peças 
e acessórios originais de marcas homologadas pelas montadoras de veículos pesados como 
caminhões das marcas Ford, Fiat, Iveco, Volkswagen, Renault, Volare e Mercedes-Benz, per-
tencentes à frota da Prefeitura de Jacareí e veículos do convenio com o Estado de São Paulo 
pertencentes a corporação de Bombeiros do Município de Jacareí. Encaminhar Proposta: até às 
09h00 do dia 21/10/2021. 
(a)Juliana Pinheiro Dualibi - Secretária de Assistência Social; (a)Carlos Tokuiti Amagai - Secretá-
rio de Desenvolvimento Econômico; (a)Maria Thereza Ferreira Cyrino -  Secretaria Municipal de 
Educação; (a)Celso Florêncio de Souza -Secretário de Governo e Planejamento; (a)Engº. Luís 
Fernando Massari - Secretário de Infraestrutura Municipal; (a)Claude Mary de Moura - Secretária 
de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana; (a)Edson Anibal de Aquino Guedes Filho - Secretário de 
Mobilidade  Urbana; (a)Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde; (a)Rafael Júlio Silva Santos-
-Secretário de Segurança e Defesa do Cidadão
Tomada de Preços nº.012/2021 - Contratação de empresa especializada para reforma do Centro 
de Convivência do Idoso - Viva Vida. Visita Técnica: às 9h do dia 20/10/2021. Recebimento dos 
envelopes: até às 14h00 do dia 27/10/2021. Sessão de Abertura: às 14h00 do dia 27/10/2021.
(a) Juliana Pinheiro Dualibi - Secretária de Assitência Social
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.
gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, 
nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” 
novo.
Credenciamento nº.006/2021 - Credenciamento de empresa para prestação de serviços de guar-
da e manutenção de animais de médio e grande porte.
O edital na sua íntegra será fornecido aos interessados na Unidade de Licitações, 1º andar, 
sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08:00 às 17:00 horas., 
mediante apresentação de um “CD-R” novo ou pelo e-mail licitacao@jacarei.sp.gov.br, a partir 
do dia 05/10/2021.
(a) Claude Mary de Moura - Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO PRESENCIAL Nº 
051/2021, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS 
E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EPI’S, INSETICIDAS, OUTROS DOMISSANITÁRIOS E 
EQUIPAMENTOS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O CONTROLE DE VETORES PELO 
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO 
COM A NECESSIDADE,  cam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem 
à sessão a ser realizada no dia 20/10/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos 
Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os 
interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão 
pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, 
conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@
salesoliveira.sp.gov.br. Sales Oliveira, SP, 30 de setembro de 2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO PRESENCIAL Nº 
052/2021, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS 
E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE POLPAS DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR, COM 
ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO,  cam convidados 
os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 18/10/2021 às 
09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de 
Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital 
através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de 
proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 
Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesoliveira.sp.gov.br. 

Sales Oliveira, SP, 30 de setembro de 2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público a CHAMADA PÚBLICA 
Nº 003/2021. Objeto: AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,  cam convidados 
os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 25/10/2021 às 
09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de 
Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital 
através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de 
proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 
Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br. 

Sales Oliveira, SP, 30 de setembro de 2021. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 083/2021 - Pregão Presencial nº 002/2021

O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 45.369.220/0001-25, através da PREFEITURA MUNICIPAL, por intermédio do 
Prefeito Municipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa 
interessar que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, tendo 
em vista a escolha da proposta de MENOR PREÇO para contratação de empresa especializada 
em serviços de locação de sistemas informatizados (gestão social, gestão saúde, gestão educação, 
gestão segurança municipal) específi cos para órgão público e devidamente licenciados, incluindo 
instalação, implantação, manutenção e treinamento de pessoal, conforme termo de referência 
e anexos. DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO PÚBLICO DOS DOCUMENTOS DE 
CREDENCIAMENTO E ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: até às 13h45min 
do dia 18 de outubro de 2021. DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA 
DOS ENVELOPES: Pontualmente às 14h00min do dia 18 de outubro de 2021. O instrumento 
convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: 
www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às 
sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo 
Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: 
licitacao@saosimao.sp.gov.br. Marcos Daniel Bonagamba – Prefeito Municipal.

Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 086/2021 - Pregão Eletrônico nº 034/2021
O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 45.369.220/0001-25, através da PREFEITURA MUNICIPAL, por intermédio 
do Prefeito Municipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem 
possa interessar que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
tendo em vista a escolha da proposta de MENOR PREÇO para contratação de empresa para 
fornecimento de gênero alimentício - leite, por demanda, para uso do setor de merenda escolar, 
conforme condições, quantidades e exigências constantes no termo de referência e anexos. O 
recebimento das propostas será a partir do dia 04 de outubro de 2021 às 08:00h e o encerramento 
do recebimento será dia 18 de outubro de 2021 às 08:30h. A abertura da disputa será às 09h00min 
do dia 18 de outubro de 2021. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados 
ou consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da 
Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min 
às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 
39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br. 

Marcos Daniel Bonagamba – Prefeito Municipal.
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 075/2021 - Tomada nº 004/2021

O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 45.369.220/0001-25, através da PREFEITURA MUNICIPAL, por intermédio do 
Prefeito Municipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa 
interessar que fará realizar licitação na modalidade TOMADA, na forma PRESENCIAL, tendo 
em vista a escolha da proposta de MENOR PREÇO para contratação de empresa para execução 
de reforma na edifi cação e pintura do Cruzeiro, conforme condições e exigências estabelecidas 
no termo de referência e anexos. DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO PÚBLICO 
DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E 
PROPOSTA: até às 09h30min do dia 19 de outubro de 2021. DATA E HORÁRIO DA SESSÃO 
PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Pontualmente às 10h00min do dia 19 de 
outubro de 2021. LOCAL: Sala de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal, localizada 
à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167 – Centro, CEP 14.200-000 - Fone/Fax: (016) 3984-9070. O 
instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial 
do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de 
segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua 
Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo 
e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br. 

Marcos Daniel Bonagamba – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2021

Acha-se aberta, com instrumento convocatório para ser retirado ou consultado na 
Seção de Licitações, do prédio sede da Prefeitura Municipal de Taiaçu, situado na 
Rua Raul Maçone, 306, telefone (016) 3275-1101, no horário das 08h ás 17h, pelo 
site: www.pmtaiacu.sp.gov.br, ou nos e-mails: licitacao@taiacu.sp.gov.br e 
auxiliarlicitacao@taiacu.sp.gov.br, a seguinte licitação pública: Pregão Presencial 
nº 23/2021, Processo nº 34/2021 - Objeto: Aquisição de ambulância tipo B furgão. 
Data de abertura: 18/10/2021 às 09h. Taiaçu, 30 de setembro de 2021. 

Mauricio Lofrano Geraldo -Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2021

Acha-se aberta, com instrumento convocatório para ser retirado ou consultado na 
Seção de Licitações, do prédio sede da Prefeitura Municipal de Taiaçu, situado 
na Rua Raul Maçone, 306, telefone (016) 3275-1101, no horário das 08h ás 17h, 
pelo site: www.pmtaiacu.sp.gov.br, ou nos e-mails: licitacao@taiacu.sp.gov.
br e auxiliarlicitacao@taiacu.sp.gov.br, a seguinte licitação pública: Pregão 
Presencial nº 24/2021, Processo nº 35/2021 - Objeto: Contratação de empresa 
para fornecimento de gás P13 e P45. Data de abertura: 19/10/2021 às 09h. Taiaçu, 
30 de setembro de 2021. 

Mauricio Lofrano Geraldo -Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 076/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2021.

PROCESSO Nº 3388/2021 e apensos.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
076/2021 - PROCESSO Nº 3388/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA AS SE-
CRETARIAS DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA, SECRETARIA 
DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE 
VASCONCELOS. MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 
20 de outubro de 2021, às 14:00 horas. A Prefeitura Municipal da Ferraz de 
Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua 
Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO PRESENCIAL: 058/2021. 
Os interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da 
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.
sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no horário compreen-
dido entre 8hs às 17 horas, de segunda à sexta-feira, mediante a entrega de 01 
(um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo 
telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 30 de outubro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 156/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2021 - EDITAL Nº 76/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de 
quem possa interessar, que no dia 19 de outubro às 09h00min, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada licitação aberta através do Edital 
nº 76/2021 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto 
o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (ITENS REMANES-
CENTES) conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumen-
to convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua 15 de 
Novembro, 75, Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no 
site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem 
ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.
sp.gov.br ou compras@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 30 de setembro de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 157/2021 - PREGAO PRESENCIAL Nº 62/2021 - EDITAL Nº 77/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de 
quem possa interessar, que no dia 20 de outubro de 2021, às 09h00min, na sala de Licitações 
da Prefeitura Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada licitação aberta 
através do Edital nº 77/2021 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS visando a Contratação de Empresa para 
o FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) E SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO 
para a Frota da Prefeitura Municipal de Nova Europa conforme especificações técnicas contidas 
no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser 
retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua 15 de Novembro, 75, Centro, de segunda 
à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através 
do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou  
compras@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 30 de setembro de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 158/2021 - PREGAO PRESENCIAL Nº 63/2021 - EDITAL Nº 78/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 20 de outubro de 2021, às 13h30min, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada licitação aberta através do Edital 
nº 78/2021 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tendo como objeto 
a Aquisição de Cestas de Natal destinados aos servidores do Município de Nova Europa/SP, 
conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convoca-
tório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua 15 de Novembro, 
75, Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial 
da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas 
através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou 
compras@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa/SP, aos 30 de setembro de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 159/2021 - PREGAO PRESENCIAL Nº 64/2021 - EDITAL Nº 79/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de 
quem possa interessar, que no dia 21 de outubro de 2021 às 09h00min, na sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada licitação aberta através 
do Edital nº 79/2021 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo 
como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 
PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS conforme especificações técnicas contidas no Termo de 
Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados 
no Paço Municipal, à Rua 15 de Novembro, 75, Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 
das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.
sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do 
e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou compras@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 30 de setembro de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 160/2021 - PREGAO PRESENCIAL Nº 65/2021 - EDITAL Nº 80/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 21 de outubro de 2021 às 13h30min, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada licitação aberta através do Edital 
nº 80/2021 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto 
o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS PEAD CORRUGADO 
PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS conforme especificações técnicas contidas no Termo de 
Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados 
no Paço Municipal, à Rua 15 de Novembro, 75, Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e 
das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.
sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do 
e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou compras@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 30 de setembro de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 284/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00053283-25 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - 
Objeto: Registro de Preços de medicamentos - Recebimento das Propostas 
dos itens 01 a 03: das 08h do dia 19/10/21 às 09h do dia 20/10/21 - Abertura 
das Propostas dos itens 01 a 03: a partir das 09h do dia 20/10/21 - Início da 
Disputa de Preços: a partir das 10h do dia 20/10/21 - Disponibilidade do 
Edital: a partir de 04/10/21, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 
Esclarecimentos adicionais com a P regoeira Ana Paula Guedes Gorsin pelo 
telefone (19) 2116-0136.

Campinas, 30 de setembro de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE LICITAÇÃO
REPETIÇÃO

Pregão Eletrônico SRP nº 237/2021
Processo Administrativo nº 115926/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de coletor de perfurocortantes, conforme edital e 
seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 20.550,00 (vinte mil, quinhentos e cinquenta reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 18 de outubro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 18 de outubro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 18 de outubro de 2021 às 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, 30 de setembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da AdministraçãoPREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 066/2021, 
objetivando a aquisição de móveis, no dia 15 de outubro de 2021, às 09:00 horas. O edital 
em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, nos endereços eletrônicos 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo 
telefone (19) 3878-9700. Louveira, 30 de setembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - 
Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
COMUNICADO DE REABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2021
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que está reaberto o prazo do Pregão Presencial nº 
070/2021, objetivando a contratação de empresa prestadora de serviço médico especializado em 
estudo urodinâmico, ficando a data da sessão para o dia 15 de outubro de 2021, às 14:00 horas. 
O edital em inteiro teor encontra-se à disposição dos interessados na internet, no endereço 
eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 30 
de setembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 06/2021
PROCESSO N.º 89/2021

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para prestação de 
serviços de engenharia escpecialiazados em “tapa buracos”, em vias públicas do 
município, pelo período de 12 (doze) meses. Sessão Pública: 04/11/2021 às 9h, 
na rua São João, 288 – 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

Termo de Homologação de Processo Licitatório. Pregão Eletrônico No 034/2021. A Autoridade 
Competente da(o) Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, sr.(a) José Carlos de Quevedo Junior, 
no uso das atribuições legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após 
constatar a legitimidade dos atos procedimentos e correção jurídica das fases internas e externas do 
procedimento, resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico no 034/2021, cujo objeto trata 
da aquisição REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição Equipamentos e Material de 
Informática, para as Salas de Aulas do município, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. 
RESULTADO: Lote 1 e 2:CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810. CNPJ: 40.260.072/0001-92. 
Valor Global: 591.420,00. Lote 2: Ivanete Aparecida Miranda. CNPJ: 31.722.206/0001-59. Valor Global: 
6.300,00. Lote 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14 e 18: Rei dos Cartuchos Equipamentos e Supri de Informática 
Ltda. CNPJ: 04.500.648/0001-88. Valor Global: 90.343,12. Lote 4 e 9: COTA.COM COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA EPP. CNPJ: 10.644.278/0001-55. Valor Global: 25.850,00. Lote 6 e 7: LS SERVIÇOS 
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA -EPP. CNPJ: 10.793.812/0001-95. Valor Global: 
55.600,00. Lote 16: MICROCOMPUTADOR DESKTOP.: ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS - EIRELI ME. CNPJ: 24.846.428/0001-18. Valor Global: 706.500,00. ARACOIABA 
DA SERRA, 28 de setembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

 AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
Objeto: Contratação de empresa para “PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 
(DISTRITOS DE SÃO JOSÉ DAS LARANJEIRAS E SANTA CRUZ DA BOA 
VISTA) CONTRATO DE REPASSE 896712/2019” no Município de Maracaí, con-
forme PROJETOS, QUADRO DE COMPOSIÇÃO BDI, ART, CONTRATO DE RE-
PASSE, FICHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, AGRUPADORES 
DE EVENTOS, COMPOSIÇÕES, CRONOGRAMA DE EVENTOS, CRONOGRA-
MA FISICO FINANCEIRO, PLQ – MEMORIA DE CALCULO, PO – PLANILHA 
ORÇAMENTARIA e QCI – QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO, 
que fi cam fazendo parte integrante deste Edital. O recebimento dos envelopes 
contendo nº I – Habilitação (Documentação) e nº II – Proposta Comercial, dar-
-se-á até o dia 22 de Outubro de 2021, tendo a sua abertura às 09h30m do 
dia referendado.
O Edital em inteiro teor estará à disposição, ATRAVÉS DO site da prefeitura, 
ou de 2ª a 6ª feira, das 09h00min às 11h30min e das 13h00min ás 16h00min, na 
Avenida José Bonifácio, nº 517, neste município, gratuitamente para vista e para 
retirada será cobrado o preço público no valor de R$ 10,00 (dez reais).

Maracaí/SP, 30 de Setembro de 2021.
PAULO EDUARDO DA SILVA

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
CHAMADA PUBLICA 03/2021

 Objeto :Credenciamento d empresas para atuar com Administradoras, 
seguradoras, Operadoras de planos de saúde, para prestação de assistência medica 
ambulatorial e hospitalar, fi sioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, 
compreendendo partos e tratamentos realizados exclusivamente no País, com 
padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva ou similar, quando necessária 
a internação hospitalar para tratamento das doenças listadas na Classifi cação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde , da 
Organização Mundial da Saúde , a ser prestadas aos  membros e servidores ativos 
e inativos do Município de Cajuru/SP.Os envelopes contendo proposta e documentos 
serão recebidos no dia 20 de outubro de 2021, até às 08h30min, iniciando a sua 
abertura às 09h00min. 

CHAMADA PUBLICA 04/2021
Objeto: Chamamento Público para seleção de instituições educacionais privadas para 
fi rmar com esta Administração Municipal Termo de Colaboração para atendimento de 
crianças pervasivas da educação infantil, atendimento de usuários do sistema único 
de saúde (SUS) e atendimento dos usuários da Assistência Social. Os envelopes 
contendo proposta e documentos serão recebidos no dia 22 de outubro de 2021, até 
às 08h30min, iniciando a sua abertura às 09h00min. 
O edital completo e as demais informações relativas às licitações e outras orientações 
até mesmo às recomendações durantes as sessões para o enfrentamento da Covid – 
19, encontram-se à disposição na Prefeitura Municipal setor de Compras e Licitações, 
no Largo São Bento nº 985, Centro, nesta cidade, ou pelo telefone (16) 3667-9903, 
pelo e-mail: licitacao@cajuru.sp.gov.br e no site: www.cajuru.sp.gov.br

Cajuru, 01 de outubro de 2021.
Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021 - AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira torna público que estará aberta a TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021, 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa para elaboração de estudo e serviços 
técnicos especializados de engenharia para a revisão do plano municipal de saneamento básico de 
Louveira/SP. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados gratuitamente na internet, no 
endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. A sessão de abertura dos envelopes será no dia 19 de 
outubro de 2021, às 09:30 horas, no Paço Municipal, na Rua Catharina Calssavara Caldana, 451, Bairro do 
Leitão, Louveira - SP. Outras informações no endereço citado ou pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 30 
de setembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021 
OBJETO: Contratação das obras de revitalização e reforma de infraestrutura no Parque Ecológico 
Municipal, localizado na Avenida Bernardino Flora Furlan, s/n - Pederneiras/SP. ENCERRAMENTO: 
19/10/2021, às 9:00 hs. O Edital completo encontra-se disponível no site www.pederneiras.sp.gov.
br. Maiores informações na Prefeitura, através do telefone (14) 3283-9576, com o responsável pelas 
licitações. Pederneiras, 30 de setembro de 2021.

Ivana Maria Bertolini Camarinha – Prefeita Municipal

A7gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 1º DE OUTUBRO DE 2021 

Cimed Remédios S.A., com sede em Santana de Parnaíba/SP, CNPJ/ME 16.619.378/0001-
08, JUCESP NIRE 3530057101-1, representada por seus diretores: João Adibe Zacharias 
Marques, RG 14.600.581-8 SSP/SP, CPF/ME 129.633.008-75, e Karla Marques Felmanas, RG 
14.600.582-X SSP/SP, CPF/ME 128.260.488-05; ambos brasileiros, casados, empresários e 
domiciliados em São Paulo/SP; e Mariana Zacharias Marques Barbosa, brasileira, 
divorciada, empresária, RG 18.190.178-X SSP/SP, CPF/ME 166.310.298-80, residente em São 
Paulo/SP, representada por Karla Marques Felmanas, acima qualifi cada e devidamente 
constituída conforme procuração, únicos sócios da Cimed Indústria de Medicamentos 
Ltda., têm entre si, justo e contratado, alterar o contrato social, de acordo com os termos e 
condições a seguir: 1. Aprovar a transformação do tipo jurídico da Sociedade, passando de 
sociedade limitada para sociedade anônima. 2. Alterar a denominação social para “Cimed 
Indústria S.A.” (“Companhia”). 3. Tendo em vista a Transformação ora aprovada, o capital 
social da Companhia de R$ 56.086.394,00, dividido em 56.086.394 quotas, no valor nominal 
de R$1,00 cada uma, passa a estar distribuído em 56.086.394 ações, sendo 52.721.210 ações 
ordinárias e 3.365.184 ações preferenciais, todas elas nominativas e sem valor nominal, 
totalmente subscritas e integralizadas, as quais serão distribuídas entre os atuais Sócios, 
agora “Acionistas”, de forma que estes continuem a deter a mesma participação percentual 
que atualmente possuem, conforme segue: (i) Cimed Remédios S.A. passa a ser titular de 
52.721.210 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (ii) Mariana Zacharias 
Marques Barbosa passa a ser titular de 3.365.184 ações preferenciais, nominativas e sem 
valor nominal, conforme disposto no Boletim de Subscrição. 4. O depósito de 10% do capital 
social previsto no artigo 80, inciso II, da Lei das S.A., fi ca dispensado. 5. Considerando que, no 
exercício social corrente, a Companhia (enquanto sociedade limitada) já destinou e/ou 
distribuiu (ou sociedades por ela incorporadas já destinaram e/ou distribuíram) à única 
Acionista titular de ações preferenciais, dividendos em montante superior aos dividendos 
prioritários mínimos previstos no Estatuto Social, os Acionistas (incluindo a única Acionista 
titular ações preferenciais) acordam e reconhecem que a obrigação da Companhia de 
distribuir dividendos prioritários mínimos à Acionista titular de ações preferenciais, com 
relação ao exercício social fi ndo em 31.12.2021, estará cumprida mediante pagamento dos 
dividendos já destinados à distribuição a seu favor até a presente data. 6. Eleição da Diretoria 
para os cargos de diretores: (i) João Adibe Zacharias Marques, já qualifi cado, para o 
cargo de Diretor Presidente; e (ii) Karla Marques Felmanas, já qualifi cada, para o cargo 
de Diretora Operacional, ambos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada em 2024, os quais declaram que não estão impedidos de exercer atividades 
mercantis. 7. Aprovar o Estatuto Social. 8. Por fi m, os Acionistas autorizam a administração a 
praticar todos os atos necessários. Nada mais. Sócios: Cimed Remédios S.A. (p. João 
Adibe Zacharias Marques e Karla Marques Felmanas) e Mariana Zacharias Marques 
Barbosa (por sua procuradora, Karla Marques Felmanas). JUCESP nº 436.324/21-0 e 
436.323/21-7 em 08.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º. A 
Cimed Indústria S.A. é uma sociedade anônima (“Companhia”) regida pelo disposto neste 
Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pela Lei 6.404/76, conforme 
alterada (“Lei das S.A.”). Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro na Cidade e Estado de 
São Paulo, à Avenida Angélica, nº 2.248, 6º andar, conjunto 61, Consolação, CEP 01228-200, 
podendo abrir e manter fi liais, agências ou representações em qualquer localidade do País ou 
do exterior, mediante resolução da Diretoria. §1º. A Companhia possui as seguintes fi liais: a) 
Estabelecimento Fabril, na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, à Avenida Coronel 
Armando Rubens Storino, 2.750 - Unidade Industrial I - Jardim Paraíso - CEP: 37558-608, CNPJ 
nº 02.814.497/0002-98, registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
sob o INI 3190126512-3; b) Escritório Administrativo, São Paulo/SP, à Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, 2.055 - Conjunto 151 - Jardim Paulistano - CEP 01452-001, CNPJ nº 02.814.497/0003-79, 
registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 3590268290-
2; c) Estabelecimento Fabril, na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Avenida 
Coronel Armando Rubens Storino, 2.750 - Edifi cio 9 - 15 e 19 - Jardim Paraíso - CEP 37558-608, 
CNPJ nº 02.814.497/0004-50 registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais sob NIRE nº 3190194621-0; d) Escritório Administrativo, na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Avenida Angélica, 2.220 - 2º Andar - Conjunto 21 - Consolação - CEP 01228-
200, inscrito no CNPJ sob o nº 02.814.497/0005-30; e) Estabelecimento de Depósito Fechado e 
Distribuição, na Cidade de São Sebastião da Bela Vista, Estado de Minas Gerais, Rodovia AMG 
1920, s/n, Galpão 3, CEP: 37567-000, inscrito no CNPJ sob o nº 02.814.497/0007-00 registrado 
e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº 3190221715-7; e f) 
Estabelecimento Fabril, cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Fernão 
Dias - BR 381, Km 848, S/N, bairro Ipiranga - Setor Industrial - CEP 37556-338, inscrito no CNPJ 
sob o nº 02.814.497/0008-83 registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais sob o NIRE nº 3190233436-6. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto: a) fabricar, 
adquirir, manufaturar, processar, possuir, manter, vender no atacado e/ou no varejo, distribuir, 
importar, exportar e de qualquer outra maneira comercializar no atacado e/ou no varejo e 
negociar dentro do campo de produtos químicos, farmacêuticos e biológicos, inclusive de 
materiais medicinais, agropecuários, cosméticos, de toucador, de higiene pessoal e correlatos, 
perfumes, oncológicos, de diagnósticos, produtos de saúde e farmacêuticos de qualquer tipo, 
substâncias ativas, insumos farmacêuticos e produtos de qualquer tipo ou natureza, por sua 
própria conta ou por conta de terceiros e o comércio varejista de medicamentos; b) fabricar, 
industrializar, benefi ciar, vender no atacado e/ou no varejo, distribuir, importar, exportar e de 
qualquer outra maneira comercializar no atacado e/ou no varejo e negociar quaisquer produtos 
farmacêuticos de uso humano e veterinário, inclusive substâncias e medicamentos sujeitos a 
controle especial tais como: entorpecentes; psicotrópicos; antidepressivos; antiparkosianos; 
anticonvulsionantes; antiepiléticos; neurolípticos; anestésicos; retinóides; antirretrovirais e 
anabolizantes; c) fabricar, industrializar, benefi ciar, possuir, manter, vender no atacado e/ou no 
varejo, distribuir, importar, exportar e de qualquer outra maneira comercializar no atacado e/ou 
no varejo e negociar antissépticos, desinfetantes, germicidas, antibióticos, soros e vacinas 
para uso humano e ou animal; d) fabricar, adquirir, manufaturar, processar, possuir, manter, 
vender no atacado e/ou no varejo, distribuir, importar, exportar e de qualquer outra maneira 
comercializar no atacado e/ou no varejo e negociar produtos alimentícios, suplementos 
vitamínicos naturais, nutrimentos, produtos dietéticos e correlatos; e) adquirir, manter, vender, 
distribuir, importar, exportar e de qualquer outra maneira comercializar no atacado e negociar 
dentro do campo de cosméticos, de toucador, de higiene pessoal, produtos alimentícios, 
suplementos vitamínicos naturais, nutrimentos, produtos dietéticos, antissépticos, 
desinfetantes, germicidas, e produtos desta natureza por sua própria conta ou de terceiros; f) 
adquirir, manufaturar, processar, manter, vender no atacado e/ou no varejo, distribuir, importar, 
exportar e de qualquer outra maneira comercializar e negociar dentro do campo de produtos de 
cosméticos, de toucador, de higiene pessoal, produtos de qualquer tipo ou natureza, por sua 
própria conta ou por conta de terceiros; g) industrializar, benefi ciar, manter, vender no atacado 
e/ou no varejo, distribuir, importar, exportar e de qualquer outra maneira comercializar e 
negociar antissépticos, desinfetantes, germicidas, para uso humano e/ou animal; h) adquirir, 
manufaturar, processar, manter, vender no atacado e/ou no varejo, distribuir, importar, exportar 
e de qualquer outra maneira comercializar e negociar produtos alimentícios, suplementos 
vitamínicos naturais, nutrimentos, produtos dietéticos e correlatos; i) fabricar alimentos 
dietéticos, complementos alimentares e semelhantes; j) praticar qualquer ato necessário para 
desenvolver os objetos relacionados neste artigo e qualquer providência necessária ou 
convenientes para a proteção ou benefício da sociedade; k) prestar assistência técnica 
pertinente ao ramo de atividade da sociedade, a qualquer empresa nacional ou estrangeira; l) 
participar de outras sociedades nacionais e internacionais que sejam empresárias ou não, 
como sócia ou acionista; m) representar outras sociedades e atuar em seus nomes como 
distribuidora, agente de compra e venda ou em qualquer outra capacidade em relação a 
qualquer dos assuntos acima mencionados; n) licenciar o uso de marcas; o) prestar serviços em 
geral; p) locação e sublocação de bens e serviços; e q) serviços combinadas de escritório e 
apoio administrativo. Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo 
II - Do Capital Social. Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e 
integralizado, é de R$ 56.086.394,00, dividido em 56.086.394 ações, sendo 52.721.210 ações 
ordinárias e 3.365.184 ações preferenciais, todas elas nominativas e sem valor nominal. §1º. 
Cada ação ordinária conferirá ao seu titular o direito a 1 voto nas assembleias gerais da 
Companhia. §2º. As ações preferenciais não terão direito de voto. §3º. As ações preferenciais 
terão como única preferência o direito ao recebimento de dividendos mínimos anuais e não-
cumulativos no valor de R$ 0,51 por ação, sendo a elas assegurado participação nos lucros 
distribuídos em igualdade de condições com as ações ordinárias, depois de a estas assegurado 
dividendo igual ao mínimo, nos termos do artigo 17, §4º, da Lei das S.A.. As ações preferenciais 
não terão prioridade no reembolso do capital. §3º. As ações são indivisíveis em relação à 
Companhia. Artigo 6º. É vedada a emissão de partes benefi ciárias pela Companhia. Capítulo 
III - Das Assembleias Gerais. Artigo 7º. A assembleia geral reunir-se-á ordinariamente uma 
vez por ano, nos 4 meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, 
sempre que houver necessidade. § Único. As assembleias gerais da Companhia serão 
convocadas na forma da lei aplicável e com a antecedência mínima de 8 dias. Artigo 8º. As 
assembleias gerais serão presididas pelo Diretor Presidente ou, em sua ausência, por um 
acionista escolhido por maioria de votos dos presentes. Ao Presidente da assembleia cabe a 
escolha do Secretário. §1º. As assembleias gerais da Companhia instalar-se-ão, em primeira 
convocação, com a presença de, ao menos, titulares de 2/3 das ações ordinárias. Caso o 
quórum de instalação não seja atingido na primeira convocação, a assembleia geral poderá ser 
instalada em segunda convocação, com qualquer número de acionistas, 5 dias após a data da 
assembleia geral original. §2º. Estarão dispensadas as formalidades de convocação se todos os 
acionistas estiverem presentes, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei das S.A.. Artigo 9º. 
Exceto quando quórum superior for exigido nos termos deste Estatuto Social ou da Lei das S.A., 
as matérias levadas à deliberação nas assembleias gerais da Companhia serão aprovadas pelo 
voto afi rmativo da maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. Capítulo 

IV - Da Diretoria. Artigo 10. A Companhia terá uma Diretoria constituída de 2 diretores, todos 
residentes no País e eleitos pela Assembleia Geral. Dos diretores, um será o Diretor Presidente 
e o outro será o Diretor Operacional. § Único. A Assembleia Geral Ordinária fi xará, anualmente, 
o montante global da remuneração da administração da Companhia. Artigo 11. Os Diretores 
terão prazo de mandato unifi cado de 3 anos, considerando-se o ano o período compreendido 
entre 3 Assembleias Gerais Ordinárias. Todos os diretores deverão permanecer em exercício 
até a investidura de seus sucessores, podendo ser reeleitos. Artigo 12. A Diretoria reunir-se-á 
sempre que necessário. As reuniões serão presididas pelo Diretor Presidente e serão válidas 
quando delas participar os 2 Diretores. §1º. As deliberações da Diretoria constarão de atas 
lavradas no livro próprio e serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Diretor Presidente, 
em caso de empate, também o voto de desempate. §2º. É facultada a participação de Diretores 
na reunião, por telefone, videoconferência ou outro meio de comunicação; e para ser 
assegurada a participação efetiva e autenticidade de seu voto, os Diretores deverão entregar, 
nos 3 dias seguintes às reuniões, na sede social ou enviar por correio eletrônico, documentos 
por eles subscritos confi rmando a sua participação e o teor dos seus votos, dispensando-se tal 
providência com a assinatura da correspondente ata de reunião da Diretoria pelo referido 
Diretor, que fará referência à forma pela qual o Diretor se manifestou. Artigo 13. Compete à 
Diretoria: (a) cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto Social e as deliberações da 
Assembleia Geral; (b) administrar e gerir os negócios sociais de conformidade com a 
orientação estabelecida pela Assembleia Geral; (c) levantar balancetes mensais e relatórios 
gerenciais, em igual período, encaminhando-os à Assembleia Geral; (d) elaborar as 
demonstrações fi nanceiras de cada período, como previsto neste Estatuto Social, inclusive com 
proposta de destinação dos lucros, submetendo-as à Assembleia Geral; (e) decidir sobre 
qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral; (f) elaborar os 
orçamentos anuais e plurianuais de operações e investimentos, abrangendo, dentre outros, 
planos fl orestal, industrial, comercial, fi nanceiro e de recursos humanos, a serem submetidos 
pelo Diretor Presidente à Assembleia Geral; (g) abrir e/ou encerrar fi liais e depósitos em todo 
o País; e (h) buscar a contínua melhoria do clima organizacional e de resultados. Artigo 14. A 
Companhia será representada, ativa e passivamente, em atos e operações que constituam 
obrigações para ela ou exonerem terceiros de obrigações para com ela, por quaisquer 2 de seus 
Diretores estatutários. Artigo 15. Os atos que sejam considerados como de administração 
rotineira, poderão ser exercidos por um ou mais procuradores, sempre no limite do instrumento 
de mandato do qual deverá constar, obrigatoriamente, um limitador de valores caso os poderes 
outorgados sejam de natureza fi nanceira. Fica estritamente proibida a atuação de procuradores 
em ações como venda, compra, alienação de quotas ou ações patrimoniais e bens imóveis da 
Companhia. § Único. Somente mediante a assinatura de 2 diretores poderão ser nomeados 
procuradores, para agir em nome da Companhia, nos limites do respectivo instrumento de 
mandato, procuração essa sempre com prazo determinado de validade, exceção da procuração 
“Ad Judicia”, que será por prazo indeterminado, sem prejudicar quaisquer poderes ou 
atribuições idênticas concedidas por este Estatuto Social a qualquer Diretor. Artigo 16. São 
expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de 
qualquer diretor, procurador, ou funcionário, que a envolverem em obrigações relativas a 
negócios ou operações estranhos ao objeto social, tais como fi anças, avais, endossos ou 
quaisquer garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pela 
Diretoria. Capítulo V - Do Conselho Fiscal. Artigo 17. O Conselho Fiscal da Companhia, que 
será integrado por 3 membros efetivos e igual número de suplentes, funcionará em caráter não 
permanente e será composto, instalado e remunerado em conformidade com a legislação em 
vigor. Capítulo VI - Do Exercício Social, do Balanço e do Lucro. Artigo 18. O exercício 
social terá início em 01 de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 19. Ao 
fi m de cada exercício, serão elaboradas as demonstrações fi nanceiras, observadas as 
disposições legais vigentes. Artigo 20. O lucro líquido apurado em cada exercício, após 
deduções legais, terá a destinação que for determinada pela assembleia geral, ouvido o 
Conselho Fiscal, se em funcionamento. §1º. Serão distribuídos como dividendo mínimo 
obrigatório aos acionistas da Companhia o montante correspondente a, pelo menos, 0,1% do 
lucro líquido do exercício ajustado de acordo com o artigo 202 da Lei 6.404/76, devendo tal 
montante ser aumentado pelo valor necessário para o pagamento do dividendo prioritário das 
ações preferenciais. §2º. A Diretoria poderá preparar balanços a qualquer tempo, observadas 
as previsões legais aplicáveis, e aprovar a distribuição de dividendos intercalares com base nos 
lucros verifi cados. A qualquer tempo, a Diretoria poderá também decidir sobre a distribuição de 
dividendos intermediários, a conta de lucros acumulados ou reserva de lucros. Quando 
distribuídos, estes dividendos poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. §3º. A 
Companhia poderá pagar a seus acionistas, com a aprovação da Diretoria, juros sobre capital 
próprio, nos termos do artigo 9, § 7º, da Lei n° 9.429/95 e das demais leis e regulamentações 
aplicáveis, os quais podem ser deduzidos do dividendo mínimo obrigatório. Qualquer 
pagamento em conformidade com este artigo deverá integrar, para todos os fi ns, o valor dos 
dividendos distribuídos pela Companhia. Capítulo VII - Da Transformação. Artigo 21. A 
Companhia poderá ser transformada de um tipo em outro, conforme o disposto no artigo 220 da 
Lei das S.A., mediante deliberação de acionistas representando 75% das ações ordinárias de 
emissão da Companhia. Capítulo VIII - Da Liquidação. Artigo 22. A Companhia entrará em 
liquidação nos casos legais, competindo à assembleia geral estabelecer a forma de liquidação 
e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que deverão funcionar no período de liquidação. 
Capítulo IX - Das Disposições Gerais. Artigo 23. Nos casos omissos ou duvidosos aplicar-
se-ão as disposições legais vigentes. Artigo 24. Nos casos de falecimento, interdição, 
separação, divórcio ou dissolução da união estável de qualquer acionista, a Companhia não se 
dissolverá. §1º. Nas hipóteses de separação, divórcio, dissolução de união estável ou de 
falecimento de qualquer dos acionistas, e exceto se acionistas representando a totalidade das 
ações ordinárias remanescentes deliberarem, por unanimidade, em sentido contrário, fi ca 
vedado o ingresso de seu excônjuge, ex-companheiro, cônjuge supérstite ou companheiro 
supérstite na Companhia, devendo as ações que lhes seriam atribuídas por ocasião da partilha 
de bens e direitos ser liquidadas e pagas na forma do § 7º abaixo. §2º. Os demais acionistas da 
Companhia desde já outorgam ao acionista que se separou, divorciou ou que teve sua união 
estável dissolvida, a opção de, em até 180 dias contados da conclusão da apuração de haveres, 
adquirir da Companhia ou subscrever, conforme o caso, o mesmo número de ações da 
Companhia que foram recompradas ou liquidadas, por meio da assunção da obrigação de pagar 
à Companhia o mesmo montante que foi por ela pago a título de apuração de haveres ao ex-
cônjuge ou ex-companheiro do acionista, sem juros ou correção monetária de qualquer 
natureza, na data em que for quitada a última parcela do valor da apuração de haveres na forma 
do §7º abaixo. §3º. Em caso de falecimento de acionista, os demais acionistas da Companhia 
conferem, exclusivamente aos descendentes do acionista falecido que também fi gurem como 
herdeiros, observadas as disposições testamentárias deixadas pelo acionista falecido, a opção 
de, em até 180 dias contados da conclusão da apuração de haveres, adquirir da Companhia ou 
subscrever, conforme o caso, o mesmo número de quotas da Companhia que foram 
recompradas ou liquidadas, por meio da assunção da obrigação de pagar à Companhia o 
mesmo montante que foi por ela pago a título de apuração de haveres ao cônjuge supérstite ou 
companheiro supérstite do acionista falecido, sem juros ou correção monetária de qualquer 
natureza, na data em que for quitada a última parcela do valor de apuração de haveres na forma 
do § 7º abaixo. §4º. Na hipótese de falecimento de qualquer acionista, os descendentes do 
acionista falecido que também fi gurem como herdeiros serão admitidos na Companhia, 
observadas as disposições testamentárias deixadas pelo acionista falecido, caso aplicável, o 
que é desde já autorizado pelos acionistas remanescentes. A representação dos herdeiros 
perante a Companhia deverá observar eventual curatela especial e/ou regras previstas no 
testamento do acionista falecido, se aplicável e conforme existentes. Até que se ultime, no 
inventário judicial e/ou extrajudicial, a partilha dos bens deixados pelo de cujus, incumbirá à 
pessoa nomeada mediante testamento exercer a função de testamenteiro e inventariante. §5º. 
Na hipótese de interdição ou invalidez permanente de acionista, as ações do acionista 
interditado e/ou acometido por invalidez permanente não serão liquidadas, observando-se, 
neste caso, as disposições legais aplicáveis à matéria e ainda, caso aplicável, a vontade 
manifestada por referido acionista por meio de diretivas antecipadas, mandato duradouro, 
testamento vital e/ou testamento. §6º. Exceto se aprovado por acionistas representando 
maioria do capital social remanescente, não poderá atuar como administrador da Companhia o 
cônjuge ou companheiro de um dos acionistas que também seja seu inventariante ou curador. 
§7º. Verifi cando-se a retirada de algum acionista ou, ainda, na hipótese do §1º acima, o 
acionista retirante, o ex-cônjuge, ex-companheiro do acionista ou cônjuge supérstite/
companheiro supérstite, conforme o caso, receberão o valor de suas quotas e demais haveres 
que possuírem apurado em balanço especial, preparado com base no critério de valor 
patrimonial contábil, e com data-base na data de retirada, separação, divórcio, dissolução de 
união estável ou falecimento do acionista (i.e., abertura da sucessão). O balanço especial 
deverá ser levantado em até 12 meses contados da data-base e o pagamento do valor das 
quotas será realizado em 60 prestações iguais e mensais, sendo que a primeira vencerá no 30º 
dia a contar da data da apuração dos haveres as demais nos mesmos dias dos meses 
subsequentes. Artigo 25. A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do 
Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem 
do Mercado - CAM B3, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, 
relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, efi cácia, interpretação, 
violação e seus efeitos das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e neste 
Estatuto Social. Artigo 26. O valor dos dividendos mínimos a que se refere o artigo 5º, §2º, 
deverá ser corrigido anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE (ou 
outro que o substituir) a partir de 01.01.2023. Para fi ns de cálculo do valor dos dividendos 
mínimos das ações preferenciais, deverá ser considerado o valor atualizado até o último dia do 
exercício social com relação ao qual tais dividendos estão sendo distribuídos. Artigo 27. O 
exercício do direito de retirada se dará nos termos da lei, sendo o acionista retirante reembolsado 
com base no valor de patrimônio líquido contábil de suas ações, respeitados os termos do artigo 
45 da Lei das S.A.. Visto do Advogado: Silvia Maria Loffredo Miranda - OAB/SP nº 80.275.
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2ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017721-73.2016.8.26.0361 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara da Família e das Sucessões, do Foro de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, Dr(a). ROB-
SON BARBOSA LIMA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MANOEL SEVERO NETO - ME, CNPJ 
10.768.509/0001-32, com endereço à Rua Gastao Costa, 552, Casa 02, Mogi Moderno, CEP 08717-320, Mogi 
das Cruzes - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRA-
DESCO S/A, procedeu-se o bloqueio para garantia da dívida do seguinte valor: R$ 938,08 da conta da executada 
no BANCO BRADESCO, conforme fls. 279. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para, se o caso oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mogi das Cruzes, aos 08 de setembro de 2021. 






 








1ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL VII - ITAQUERA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA (CPF/MF Nº
108.691.988-23) e, seu cônjuge se casada for e APARECIDA TURATTO GUMIERO (CPF/MF Nº 257.960.498-79) e, seu cônjuge se casada for; bem como dos credores: MAURICIO KIYOSHI FUJIWARA (CPF/MF
Nº 101.717.868-23), CAROLINE CRISTINA PIVA DE SOUZA (CPF/MF Nº 433.776.098-90), ROSMARI ALMEIDA DE SOUSA (CPF/MF Nº 021.511.848-03), VERBO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA (CNPJ/MF Nº 54.626.890/0001-70), ALINE DE MACEDO SANTOS (CPF/MF Nº 424.655.198-83), MARCELINA MARIA DE JESUS SANTOS (CPF/MF Nº 158.141.575-34), WILLIAN SILVA DOS
SANTOS (CPF/MF Nº 388.999.328-16), KATIA PEREIRA DOS SANTOS (CPF/MF Nº 384.656.278-51), KETHLEEN LEAL (CPF/MF Nº 463.181.748-85), MARLENE APARECIDA LUIZ MARTINS (CPF/MF Nº
875.916.698-34), ELAINE ANDRADE OLIVEIRA (CPF/MF Nº 366.597.438-04), LETICIA APARECIDA LUCENA DE SOUZA (CPF/MF Nº 391.343.658-85), VIENA GRÁFICA & EDITORA LTDA (CNPJ/MF Nº
04.365.533/0001-28); DIEGO DIAS NUNES (CPF/MF Nº 381.081.338-90) e ROMUALDO ANTONIO ULHOA (CPF/MF Nº 108.742.328-72).
O MM. Juiz de Direito Dr. Luiz Renato Bariani Pérez, da 1ª Vara Cível - Foro Regional VII - Itaquera, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo,
processam -se os autos da Ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulada Com Cobrança De Aluguel e Encargos Locatícios, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por MARIA DE LOURDES NICOLETTE (CPF/MF
Nº 609.718.438-72) e ANTONIO NICOLETTE (CPF/MF Nº 670.984.018-20) em face de ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA (CPF/MF Nº 108.691.988-23) e APARECIDA TURATTO GUMIERO (CPF/MF Nº
257.960.498-79), nos autos do Processo nº 0009033-37.2016.8.26.0007, tendo como Processo Principal o nº 1001791-44.2015.8.26.0007, 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: Terreno rural “Sítio Monte Negro” – Estrada da Monte Negro, Km 12, entrada à esquerda que dá acesso ao Bairro do Varadouro – Bairro do Varadouro – Santa Isabel/SP – CEP
07500-000 - Descrição do Imóvel: Um terreno com área de 10.000,00 m² situado no Bairro do Varadouro, do Município e Comarca de Santa Isabel, que confronta no seu todo com a Represa do Jaguari e em seus diversos
lados com Isabel Pereira Ramos Fernandes, Primitiva Ana Fernandes Barbosa, Antonio Ramos Fernandes, Joaquim Fernandes, Terezinha Fernandes Barbosa, e Maria Fernandes de Almeida, que são sucessores de Mário Ramos
Fernandes, e estando devidamente cadastrado no INCRA sob n° 638.307.020.877-4, com área total de 1,0 Ha., módulo 7,0 Ha., n° de módulos 0,17, fração mínima de parcelamento 2 Ha.

Dados do Imóvel
Inscrição no INCRA/NIRF n°s 638.307.020.877-4 / 1864580-1
Matrícula Imobiliária n° 21.232 Cartório de Registros de Imóveis e Anexos - Comarca de Santa Isabel - E. S. Paulo

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
AV. 06 06/09/2014 Distribuição de Ação Proc. nº 1004863-36.2014.8.26.0278 Mauricio Kiyoshi Fujiwara
AV. 07 04/05/2016 Penhora Proc. nº 1004863-36.2014.8.26.0278 Mauricio Kiyoshi Fujiwara
AV. 08 04/05/2017 Penhora Proc. nº 1002708-45.2015.5.02.0601 Caroline Cristina Piva de Souza
AV. 09 10/07/2017 Penhora Proc. nº 0000723-67.2012.5.02.0341 Rosmari Almeida de Sousa
AV. 10 19/10/2017 Distribuição de Ação Proc. nº 1002055-39.2017.8.26.0606 Verbo Empreendimentos e Participações LTDA
AV. 11 08/06/2018 Penhora Exequenda Proc. nº 0009033-37.2016.8.26.0007 Maria De Lourdes Nicolette
AV. 12 05/09/2019 Penhora Proc. nº 1001793-95.2016.5.02.0492 Aline de Macedo Santos
AV. 13 12/11/2019 Indisponibilidade Proc. nº 1001468-26.2016.5.02.0491 Marcelina Maria de Jesus Santos
AV. 14 26/07/2021 Indisponibilidade Proc. nº 1000822-98.2015.5.02.0281 Willian Silva dos Santos
AV. 15 03/08/2021 Indisponibilidade Proc. nº 1002222-42.2015.5.02.0607 Katia Pereira dos Santos
OBS 01: O imóvel é localizado à Estrada da Monte Negro, Km 12, entrada à esquerda que dá acesso ao Bairro do Varadouro, conforme o disposto às fls. 155/157.
OBS 02: Segundo a averbação 03 da Matrícula Imobiliária, o imóvel possui a denominação de “Sítio Monte Negro”. Já mediante consulta à averbação 05, verifica-se que os números de inscrição do imóvel no INCRA e NIRF
são, respectivamente: 638.307.020.877-4 e 1864580-1. Apesar de a Matrícula descrever a área total de 1,0 Ha. e a fração mínima de parcelamento de 1,2 Ha., o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) apresenta a
área total de 1,0 Ha. e a fração mínima de parcelamento de 2,0 Ha.
OBS 03: Há as seguintes penhoras anotadas no rosto dos autos:

Anotação da penhora
Processo Vara/Foro Credor Valor no rosto dos Autos
Proc. nº 1002708-45.2015.5.02.0601 1ª Vara do Trabalho de São Paulo - Zona Leste Caroline Cristina Piva de Souza R$ 43.522,69(Set/2019) Fls. 386
Proc. nº 1004863-36.2014.8.26.0278 2ª Vara Cível do Foro de Itaquaquecetuba Mauricio Kiyoshi Fujiwara R$ 345.342,79 (Set/2019) Fls. 434
Proc. nº 1001482-10.2016.5.02.0491 1ª Vara do Trabalho de Suzano Kethleen Leal R$ 11.147,77 (Abr/2020) Fls. 547
Proc. nº 1001432-81.2016.5.02.0491 1ª Vara do Trabalho de Suzano Marlene Aparecida Luiz Martins R$ 108.232,95 (Abr/2020) Fls. 547
Proc. nº 1001793-95.2016.5.02.0492 2ª Vara do Trabalho de Suzano Aline de Macedo Santos R$ 286.808,26 (Abr/2020) Fls. 547
Proc. nº 1001468-26.2016.5.02.0491 1ª Vara do Trabalho de Suzano Marcelina Maria de Jesus Santos R$ 51.146,25 (Mai/2020) Fls. 547
Proc. nº 1000448-97.2016.5.02.0491 1ª Vara do Trabalho de Suzano Elaine Andrade Oliveira R$ 57.801,62 (Jun/2020) Fls. 547
Proc. nº 1001440-58.2016.5.02.0491 1ª Vara do Trabalho de Suzano Letícia Aparecida Lucena de Souza R$ 195.685,96(Mai/2020) Fls. 547
Proc. nº 0005225-53.2018.8.26.0007 4ª Vara Cível do Foro de Itaquera Viena Gráfica & Editora LTDA R$ 10.280,38 (Jun/2020) Fls. 571
Proc. nº 1001651-65.2015.5.02.0609 9ª Vara do Trabalho de São Paulo - Zona Leste Diego Dias Nunes R$ 6.459,77 (Jun/2020) Fls. 606
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 600.000,00 (Abr/2019 – fls. 155/157).
Valor de avaliação atualizado: R$ 682.706,80 (Ago/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 67,50 (Ago/2021), sendo este valor referente a taxas de serviços cadastrais perante o INCRA. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 252.481,11 (fls. 43 – Fev/2017).
02 - A 1ª praça terá início em 15 de outubro de 2021, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 18 de outubro de 2021, às 15 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 18 de outubro de 2021, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará em 08 de novembro de 2021,
às 15 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, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 27 de agosto de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. LUIZ RENATO BARIANI PÉREZ - JUIZ DE DIREITO

w
rpreto.nucleo@majudicial.com.brwww.majudicial.com.br

1ª Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista/SP - EDITAL DE PRAÇA, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) LEONILDES CHAVES JUNIOR; do coproprietário de bem indivisível ANDRÉIA APARECIDA VIEIRA CHAVES; do credor com 
penhora no rosto dos autos FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) DANILO PINHEIRO 
SPESSOTTO da 1ª Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos 
da Ação de Cumprimento de Sentença - Obrigações ajuizada por GLENDA HELOÁ GOMES e GLAUCO HENRIQUE GOMES contra LEONILDES 
CHAVES JUNIOR - Processo nº 0000012-95.2019.8.26.0568 (Nº de Ordem 697/14) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.
com.br. O 1º pregão terá início em 11/10/2021, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, em 15/10/2021, às 14:00 
horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, a praça seguir-se-á sem interrupção até 
às 14:00 horas do dia 12/11/2021 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.
com.br Os lances que não atingirem o valor mínimo de venda serão recebidos condicionalmente, ficando sujeitos a posterior aprovação do 
Juízo responsável, desde que prestada caução pelo ofertante de 20% (vinte por cento) do lance ofertado. A praça será conduzida pelo(a) 
Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. o arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam 
sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art. 130, Parágrafo único do CTN. O arrematante deverá pagar, 
a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições da 
Praça estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre 
eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme 
determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Imóvel sito na rua Olaia, nº 122, centro, 
São João da Boa Vista-SP, cadastrado junto a Prefeitura Municipal local sob nº 004.024.039, constante da Matrícula nº 7.900 do CRI local. 
ATENÇÃO - Conforme determinação de fls. 187/189: A penhora se dá unicamente sobre a cota-parte do devedor (50% do imóvel), entretanto 
o imóvel será levado a hasta pública em sua INTEGRALIDADE, reservando ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na 
arrematação do bem em igualdade de condições. Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor 
auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente a sua quota-parte calculado sobre o 
valor da avaliação. Art. 843, §1º e §2º, CPC. Valor da Avaliação Total do imóvel em 16/11/2020: R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais). 
Depositário: LEONILDES CHAVES JÚNIOR. Local do bem: Rua Olaia, 122, Centro, São João da Boa Vista/SP. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São João da Boa Vista/SP, 26 de maio de 2021, DANILO PINHEIRO SPESSOTTO Juiz(a) de Direito. Sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) 
leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento.

O Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que os imóveis de sua propriedade e das empresas de mesmo grupo econômico 
serão vendidos um a um, a quem maior lance oferecer, através de Leilão Online em 20 de outubro 
de 2021 a partir das 14 horas pelo site sold.superbid.net sendo o Leiloeiro responsável: Alexandre 
Travassos, com escritório Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º Andar - Brooklin Paulista, 
São Paulo/SP, matrícula JUCESP n° 951. O leilão será online, através do portal sold.superbid.net 
regido pelas normas e disposições (incluindo condições de pagamento) consignadas no Edital, 
disponível no site indicado, que os interessados aceitam por adesão sem qualquer restrição ou 
ressalva e pela legislação aplicável. Imóveis ocupados por terceiros. Desocupação e propositura 
de eventual Ação de Imissão na Posse por conta e risco do arrematante nos termos do item 
9.5.4 do Edital. Imóvel a ser leiloado: LOTE 1: Apto 138m², 2 vagas na Vila Ipojuca em São Paulo/
SP - Rua Camboriú, nº 465, Apto nº 27, Condomínio Edifício High Alto da Lapa, Vila Ipojuca - 
São Paulo/SP - CEP: 05058-020. Valor Mínimo de Venda R$ 425.000,00. LOTE 2: Apto 214m², 
1 Vaga na Vila Santana em Mogi das Cruzes/SP - Rua Pedro Ramos Júlio, nº 57, Apto nº 402 
(duplex) tipo I, Bloco 01, Empreendimento Spazio Miró, Vila Santana - Mogi das Cruzes/SP - CEP: 
08737-240. Valor Mínimo de Venda R$ 239.000,00. LOTE 3: Apto. 91m² e vaga no Parque Imperial 
em São Paulo/SP- Rua Paracatú, nº 494, Condomínio Edifício Barranquilla, Parque Imperial, 
São Paulo/SP, CEP 04302-020. Valor Mínimo de Venda R$ 255.000,00. LOTE 4: Casa 330m² no 
Jardim Belgica em São Paulo/SP - Rua Dom José Antônio Dos Reis, nº 28, Jardim Belgica - 
São Paulo/SP - CEP: 04672-030. Valor Mínimo de Venda R$ 459.000,00. LOTE 5: Casa 137m² no 
Cidade Nova em Santa Bárbara D’Oeste/SP - Rua Cuiabá, nº 1009, Cidade Nova, Santa Bárbara 
D’Oeste/SP, CEP 13454-422.. Valor Mínimo de Venda R$ 159.000,00. 

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

Brooklin Paulista, São Paulo - SP

LEILÃO JUDICIAL ONLINE
Edital em Resumo

EDITAL DE PRAÇA, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) Claudio Teixeira, Ciléia Dias da Silva Teixeira, José Sorrentino Dias da 
Silva e Neusa Marazzo Dias da Silva; do(s) terceiro(s) interessado(s) GAFISA S/A E 
PREFEITURA DE SÃO PAULO.

9ª Vara Cível do Foro Regional de 
Santo Amaro - Comarca da Capital/SP

Processo nº 1040239-33.2017.8.26.0002 (Nº de Ordem 002037/2017)
1ª Praça de 08/10/2021, à 13/10/2021, às 10:30 horas.

2ª Praça encerra às 10:30 horas do dia 04/11/2021 a 50% 
(CINQUENTA POR CENTO) do valor de avaliação.

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do 
processo e no Portal sold.superbid.net. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 01 - 
DIREITOS QUE OS EXECUTADOS POSSUEM SOBRE O APARTAMENTO Nº 41, localizado 
no 4º pavimento da TORRE H-1, designada EDIFÍCIO DOUBLE VIEW, e integrante do 
empreendimento denominado VILLAGGIO PANAMBY, situado na Rua Itapaiuna, 
nº 1.800,0 Rua Ribeirão da Prata, Rua Algeciras, Rua Almansa, e Vielas 01 e 02, 
no bairro do Morumbi, 29º Subdistrito de Santo Amaro, com área privativa de 
207,920m², área comum já incluída a área correspondente a 04 vagas para guarda de 
automóveis de passeio em lugares individuais e de uso indeterminado com utilização 
de manobrista/garagista e um depósito nos subsolos de 455,398m² (coberta de 
165,491m2 e descoberta de 289,907m²), perfazendo a área total de 663,318m², 
correspondendo-lhe a fração ideal no terreno do condomínio de 0,1253% e a fração 
ideal no terreno ocupado pelo respectivo edifício de 1,9492%, sendo a área total 
coberta de 373,411m². Matrícula nº 343.007 do 11º CRI/SP. Contribuinte: 
301.054.2081-3. Avaliação: R$ 2.077.833,33 fls 412/413. Avaliação Atualizada: 
R$ 2.111.621,50 - atualizado pela tabela TJSP. Depositário: Executados. Local do bem: 
Rua Itapaiuna, nº 1.800.

Consulte o Edital completo no site HTTPS://SOLD.SUPERBID.NET/ 
Informações (11) 3296-7555

Alexandre Travassos
Leiloeiro Oficial

JUCESP 951

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.

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.

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 .

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° 543/2021, proces-
so 13.866/2021 objetivando o registro de preços 
para aquisição de grama com plantio, aduba-
ção e irrigação para reforma nos gramados dos 
campos de futebol, centros e praças esportivas 
e jardins. Secretaria Municipal de Esporte e La-
zer. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 19/10/2021, às 14:30h e abertura a partir das 
14:32h. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no 
Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

DocuSign Envelope ID: 685ADE7A-C95E-4E6D-BE1B-1E231CC47BEB
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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 ARA�JO 30499, CNPJ 30.136.202/0001-26, que Damapel Indústria Comercio e Distribuição de 
Papeis Ltda. a�uizou Execução de Título Extra�udicial 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 �uros de um por cento ao m�s, ou no mesmo prazo poderá opor Embargos, sendo 
que em caso de sil�ncio 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 a�uizaram Ação 
de Indenização por Danos Materiais e Morais ob�e�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 aus�ncia 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 Laran�o, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a�o� Address 
�ran�a Vianna Incorporação SPE Ltda, CNPJ 20.763.300/0001-30, que Zap S.A. Internet a�uizou Ação de Cobrança 
ob�e�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 aus�ncia 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

ERRATAS: DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 1807. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA PCX 150 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). 
CHASSI: 9C2KF2200JR008279. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: GIH9B89. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 1810. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: HONDA CG 160 FAN (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C2KC2200LR128831. ANO FAB/MODELO: 2020/2020. PLACA: DZH1A09. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 11041. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: MERCEDES-BENZ C 200 K (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: WDDGF41W79A192098. 
ANO FAB/MODELO: 2008/2009. PLACA: AZF1B12. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22050. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET 
SPIN 1.8L MT LS E 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGJG7520JB267145. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: LTM1I88. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. 
LOTE: 22072. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: KIA CERATO SX3 1.6ATNB 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: KNAFW411BD5665986. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. 
PLACA: OVE5D95. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22084. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CIVIC LXS 1.8 (SINISTRADO MÉDIA 
MONTA). CHASSI: 93HFB2630EZ101532. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FFQ3G37. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22085. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: FIAT CRONOS DRIVE GSR 1.3 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 8AP359A1YKU004701. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: GGT2B99. DATA: 01/09/2021. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22086. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN SPACEFOX TREND GII 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
8AWPB45Z6CA544212. ANO FAB/MODELO: 2012/2012. PLACA: FAN3J17. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22101. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: FIAT PALIO ESSENCE 1.6 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD196283F2228705. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FMR2B00. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 1771. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA PCX 150 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C2KF2200HR103822. ANO FAB/MODELO: 
2017/2017. PLACA: GGZ1C99. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 1776. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CG 160 TITAN (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2KC2210LR053193. ANO FAB/MODELO: 2020/2020. PLACA: EZX8E79. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 1811. LOC.: Suzano/SP.DADOS 
DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CG 160 FAN (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2KC2200LR017028. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: EXN5C39. DATA: 01/09/2021. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 1812. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA LANDER XTZ250 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C6KG0210D0055110. ANO 
FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: LLU7H28. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 11042. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN GOL 
1.6 RALLYE 1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BWAB45U1DP011559. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: EJT5C07. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. 
LOTE: 11051. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CITROEN C4 PALLAS20EXP 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 8BCLDRFJ28G558332. ANO FAB/MODELO: 
2008/2008. PLACA: EDS3D39. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 11056. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN POLO MCA 1.0 
(SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BWAG5BZXKP596193. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: PBR0B14. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22023. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: SUZUKI G. VITARA 2WD 5P 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: JSAJTE54VD4201923. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: 
FIZ1G40. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22071. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT UNO MILLE WAY ECON 1.0 (SINISTRADO MÉDIA 
MONTA). CHASSI: 9BD15844AB6481341. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: LLE7I30. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22074. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ZAFIRA EXPRESSION 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGTD75C0BC146732. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: EAT8H85. DATA: 
01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22076. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN POLO SEDAN 1.6 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). 
CHASSI: 9BWDB09N6AP016986. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: EKX7A61. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22077. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20 1.0M COMFOR 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BHBG51CAEP283686. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: FUG4H55. DATA: 01/09/2021. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22078. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CIVIC LXS FLEX 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HFA66408Z111305. 
ANO FAB/MODELO: 2007/2008. PLACA: EAZ8F09. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22081. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET 
CELTA 4P SPIRIT 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGRX48908G112915. ANO FAB/MODELO: 2007/2008. PLACA: BDM2J15. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. 
LOTE: 22083. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT FIORINO HD WK E 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD2651JHJ9084088. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. 
PLACA: PZV5D90. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22089. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET PRISMA 1.4AT LTZ 1.4 (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGKT69L0EG198358. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: ACS1G31. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22092. LOC.: Suzano/SP.
DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN CROSSFOX 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAB05Z3A4007790. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: EYE9B11. DATA: 
01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22094. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD KA SE 1.5 HA 1.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BFZH55J1G8301408. ANO FAB/MODELO: 2016/2016. PLACA: GFO0A91. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22097. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HONDA FIT LX FLEX 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HGE57408Z216744. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: EET6H66. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 98491. LOTE: 43236. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CAVALO MECÂNICO MERCEDES-BENZ AX0R 1933 S (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BM958207DB910481. 
ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: EKH4G70. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 1211. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA NMAX 
(SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C6SG3310J0016625. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. PLACA: GHE5H49. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 1814. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA NMAX (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C6SG3310H0006097. ANO FAB/MODELO: 2016/2017. PLACA: GDT0H89. DATA: 
01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 11044. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI TUCSON GLSB (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
95PJN81BPCB034699. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: FDF3C36. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 11052. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: FIAT IDEA ADVENTURE FLEX 1.8 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BD135316A2134600. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: KNV6A52. DATA: 01/09/2021. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22070. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD KA FLEX 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZK53A29B091881. ANO FAB/
MODELO: 2009/2009. PLACA: EEX9A93. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22075. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: SUBARU FORESTER S 2.0 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: JF1SJ5LC5HG324106. ANO FAB/MODELO: 2017/2017. PLACA: GBD3F93. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22079. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET MONTANA LS 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGCA80X0CB101292. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: EFT5H11. 
DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22080. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: TOYOTA ETIOS SD XLS 1.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BRB29BT7F2071930. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: FCL7J93. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22093. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: CHEVROLET CELTA 4P SPIRIT 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGRX48906G140952. ANO FAB/MODELO: 2005/2006. PLACA: ANE8E73. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22098. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA HR-V EX CVT 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HRV2850JZ202890. ANO FAB/
MODELO: 2017/2018. PLACA: GAR4C65. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 30484. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN GOL 16V 
PLUS 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BWCA05X61T071323. ANO FAB/MODELO: 2000/2001. PLACA: GSP0B01. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 43237. LOC.: Suzano/
SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ACCELO 1016 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BM979076FS030619. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: 
FKJ0B51. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 30492. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CELTA 2P LIFE 1.0 (SUCATA). CHASSI: 
9BGRZ08907G264846. ANO FAB/MODELO: 2007/2007. PLACA: CBZ8B32. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 43232. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: SEMIRREBOQUE RHODOSS TQ2 BTD (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9A942L44PAEEE1309. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: HJL0J95. DATA: 08/09/2021. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 1227. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CB 300R (SUCATA). CHASSI: 9C2NC4310CR014735. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. 
PLACA: EXG3F37. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 1772. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA NXR150 BROS ESD (SUCATA). CHASSI: 
9C2KD0540ER017967. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FML0H66. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 1813. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: TRIUMPH BONNEVILLE T120 1.2 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 97ND40HL9JM812672. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: GEQ7E69. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 1818. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: ROYAL ENFIELD CGT 535 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: ME3CLEET5GK004371. ANO FAB/
MODELO: 2016/2016. PLACA: BRE2E91. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 1820. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA PCX 150 
(SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C2KF2200JR015176. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: FMZ6F71. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 1821. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA ELITE 125 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2JF8500KR001657. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: ECI1J69. DATA: 
08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 1822. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: ROYAL ENFIELD INT 650 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
ME3CNEHT6LK042542. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: RIY2H01. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 1826. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HONDA CG 160 START (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2KC2500MR000608. ANO FAB/MODELO: 2020/2021. PLACA: GFG9G19. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 98646. LOTE: 11040. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT CLIO RN 1.0 16V 1.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 93YBB06152J319418. ANO FAB/
MODELO: 2001/2002. PLACA: DDN7D48. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 11061. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FOCUS HC FLEX 
1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 8AFUZZFHCBJ416778. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: OCV0E76. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 11062. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CITROEN C3 GLX 14 FLEX 1.4 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 935FCKFVY9B535332. ANO FAB/MODELO: 2009/2009. PLACA: 
JHF3H61. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 11065. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT LXL 1.4 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). 
CHASSI: 93HGD18605Z112856. ANO FAB/MODELO: 2005/2005. PLACA: MNR2A02. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 11066. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN FOX 1.6 PRIME GII 1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BWAB45Z6B4074148. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: EBM6D29. DATA: 
08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 21975. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: TOYOTA COROLLA XLI16VVT 1.6 (SUCATA). CHASSI: 9BR53ZEC178562434. 
ANO FAB/MODELO: 2007/2007. PLACA: LUH1D86. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22039. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET 
CLASSIC LS 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGSU19F0CC238661. ANO FAB/MODELO: 2012/2012. PLACA: FBM3A58. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 
22102. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: PEUGEOT 207HB XR 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9362MKFWXCB008495. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: 
KZN6A02. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22106. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT BRAVO SPORTING 1.8 1.8 (SINISTRADO MÉDIA 
MONTA). CHASSI: 9BD198231E9033798. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: FQJ8I98. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22107. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: SUBARU FORESTER 2.5XTT (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: JF1SH9LT5AG158925. ANO FAB/MODELO: 2010/2010. PLACA: EQF8A52. DATA: 08/09/2021. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22110. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT STRADA ADVENTURE CD 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BD57837SGB021802. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: FJN2G61. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22115. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HYUNDAI HB20S 1.6M COMF (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BHBG41DAEP255653. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: LRK5J27. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22117. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: NISSAN SENTRA 20SV CVT 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 3N1BB7AD6EL622919. ANO 
FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FQC6B51. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22122. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN POLO 
MF 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAL5BZXLP055058. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: GIR4J78. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22124. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CITROEN C4 16GLX5P F 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 8BCLCN6BYDG526101. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: 
FIU3E52. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22125. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PALIO ATTRACT 1.0 1.0 (SINISTRADO MÉDIA 
MONTA). CHASSI: 8AP196271F4088410. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FPU5H10. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22134. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PALIO ATTRACTIV 1.0 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD196271D2131524. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: OHI5I41. DATA: 08/09/2021. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22137. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT STRADA FIRE FLEX 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD27803MA7258779. 
ANO FAB/MODELO: 2010/2010. PLACA: EKS9E51. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22142. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD KA SE 1.0 
HA C 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZH55L7K8286388. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: QPU6B31. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 
22146. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI TUCSON GLSB 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 95PJN81EPDB054588. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: 
FHJ0H08. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30502. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET PRISMA 1.4AT LTZ 1.4 (SUCATA). CHASSI: 
9BGKT69R0GG103501. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: FJX4F08. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30508. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HYUNDAI HB20 1.6M COMF 1.6 (SUCATA). CHASSI: 9BHBG51DAGP558162. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: FDI9E61. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. 
LOTE: 30512. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT FIORINO FLEX 1.3 (SUCATA). CHASSI: 9BD25504988841621. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: DVS4B27. DATA: 
08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30517. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FOCUS GHIA 2.0LFC 2.0 (SUCATA). CHASSI: 8AFCZZFFC3J275499. 
ANO FAB/MODELO: 2002/2003. PLACA: ECN0A08. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30523. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT STRADA 
FREEDOM CD 1.4 (SUCATA). CHASSI: 9BD57831FLY371205. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: GBI0D02. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30526. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CITROEN C3 120M EXCLUSIV 1.6 (SUCATA). CHASSI: 935SLNFNYDB517485. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: KPA8D92. DATA: 08/09/2021. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30527. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: JEEP RENEGADE LNGTD AT 1.7 (SUCATA). CHASSI: 98861112XMK371594. ANO FAB/
MODELO: 2021/2021. PLACA: RIX5H27. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 43237. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CAMINHÃO VOLKSWAGEN 
EXPRESS DRC 4X2 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9535PFTE1MR129390. ANO FAB/MODELO: 2020/2021. PLACA: FXS5B74. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. 
LOTE: 22108. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN FOX CONNECT MB 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAB45Z2K4010494. ANO FAB/MODELO: 
2018/2019. PLACA: FCQ7I55. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22131. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CIVIC LXR 2.0 (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HFB9640FZ204892. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FSO7B44. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 11068. LOC.: Suzano/SP.
DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA SE HA 1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 3FAFP4EK7DM127375. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FLC7A96. DATA: 
08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 11069. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20 1.6A COMF 1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
9BHBG51DBKP055964. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: LMY8B57. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 19035. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: CHEVROLET AGILE LTZ 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 8AGCN48X0BR207685. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: EPX1F48. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 98646. LOTE: 22105. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT EX FLEX 1.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HGE8890EZ101566. ANO FAB/MODELO: 
2013/2014. PLACA: KXH6E33. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22127. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI TUCSON GLSB 2.0 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 95PJN81EPHB103028. ANO FAB/MODELO: 2016/2017. PLACA: LMJ7E91. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22128. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CITROEN C3 PTECH M TEND 1.2 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 935SLHMZ1JB519362. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. PLACA: GID5F34. 
DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22138. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD RANGER XL 13F 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
8AFER13F22J244465. ANO FAB/MODELO: 2001/2002. PLACA: DBV2F89. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22140. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HYUNDAI HB20 1.0M COMFOR 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BHBG51CAFP416639. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: FZM5A10. DATA: 08/09/2021. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22145. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN NOVO VOYAGE 1.6 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BWDB45U9DT279019. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: LQR4J32. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30496. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: CHEVROLET ZAFIRA ELEGANCE 2.0 (SUCATA). CHASSI: 9BGTU75J0CC237200. ANO FAB/MODELO: 2012/2012. PLACA: EZL3I31. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 
98646. LOTE: 30510. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX 1.4MT LTZ 1.4 (SUCATA). CHASSI: 9BGKT48V0KG423391. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: 
EBK4D69. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30524. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN FOX 1.0 GII 1.0 (SUCATA). CHASSI: 
9BWAA45Z9E4038400. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FLO9D60. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 43233. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: CAMINHÃO IVECO DAILY 35S14HDCS (SUCATA). CHASSI: 93ZC35B01E8455797. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: DLF1J27. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 
98646. LOTE: 1741. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA YS150 FAZER SED (SUCATA). CHASSI: 9C6RG3810J0008274. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. PLACA: GJU4I27. 
DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 1824. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: JTZ DK150 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
99KPCKBYJLM706687. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: GHT7B87. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 1830. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: BMW S1000 RR 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 99Z0E2001LZM54865. ANO FAB/MODELO: 2020/2020. PLACA: FAB4D83. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 98646. LOTE: 11063. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: TOYOTA ETIOS HB X 13L AT 1.3 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BRK19BT6H2078843. ANO FAB/
MODELO: 2016/2017. PLACA: PNR9E87. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 21940. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PALIO FIRE 1.0 
(SUCATA). CHASSI: 9BD17102ZF7536235. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: FUC3F35. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22033. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA HA 1.6L TI A 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZD55P3FB821224. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: KWT7C23. DATA: 08/09/2021. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22044. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ASTRA GL 1.8 (SUCATA). CHASSI: 9BGTT08C0YB156688. ANO FAB/
MODELO: 2000/2000. PLACA: CTM8G97. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22103. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD ECOSPORT TIT AT 
2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZB55H2F8964225. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: LMB6J89. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22112. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CIVIC LXL 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HFB2650DZ202390. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FEG3H35. 
DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22116. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD KA SE 1.0 HA C 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BFZH55L4K8316088. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: LMU9F64. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22123. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: FORD KA SE 1.0 HA (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZH55L6F8141980. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FXX3B94. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 
98646. LOTE: 22126. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT STRADA WORKING CE 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD578241E7753082. ANO FAB/MODELO: 
2013/2014. PLACA: LRB6C39. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30478. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT DUSTER EXP16 SCE 1.6 
(SUCATA). CHASSI: 93YHSR3H5KJ469415. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: QJH8A27. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30497. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: FIAT STRADA FIRE FLEX 1.4 (SUCATA). CHASSI: 9BD27803A87010602. ANO FAB/MODELO: 2007/2008. PLACA: DMY2I52. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 98646. LOTE: 30498. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: BMW X1 XDRIVE2.8I VM31 3.0 (SUCATA). CHASSI: WBAVM3106AVM75924. ANO FAB/MODELO: 2010/2010. 
PLACA: KWN3H18. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30500. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET AGILE LTZ (SUCATA). CHASSI: 
8AGCN48P0AR131047. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: KXX4E49. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30501. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: CHEVROLET CELTA 2P LIFE 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BGRZ08907G184296. ANO FAB/MODELO: 2006/2007. PLACA: DUN5B36. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. 
LOTE: 30503. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT FIORINO WORKING 1.4 (SUCATA). CHASSI: 9BD2651DHM9170275. ANO FAB/MODELO: 2020/2021. PLACA: GEM1A48. 
DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30504. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN FOX 1.6 ROUTE 1.6 (SUCATA). CHASSI: 
9BWAB05Z894021745. ANO FAB/MODELO: 2008/2009. PLACA: DQZ0A32. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30506. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: TOYOTA ETIOS HB CROSS 1.5 (SUCATA). CHASSI: 9BRK29BT8F0056011. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: FHY9I30. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. 
LOTE: 30509. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET PRISMA 1.4MT LTZ 1.4 (SUCATA). CHASSI: 9BGKT69L0EG133836. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: 
LLW8E58. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30511. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET COBALT 1.4 LTZ 1.4 (SUCATA). CHASSI: 
9BGJC69X0EB131374. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FJZ2E39. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30513. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: RENAULT SANDERO STEP 16 1.6 (SUCATA). CHASSI: 93Y5SRD6GFJ788304. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: FZR6H05. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. 
LOTE: 30515. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CITROEN C3 TENDANCE BVA 1.6 (SUCATA). CHASSI: 935SLNFNWFB517101. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FTH8B89. 
DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30518. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET MERIVA 1.8 (SUCATA). CHASSI: 9BGXF75R04C143088. 
ANO FAB/MODELO: 2003/2004. PLACA: LSU0A18. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30520. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET 
ASTRA GLS 2.0 (SUCATA). CHASSI: 9BGTB69B0YB123587. ANO FAB/MODELO: 1999/2000. PLACA: CTC6E47. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30522. LOC.: Suzano/
SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN GOL 1.0 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BWCA05X33P014850. ANO FAB/MODELO: 2002/2003. PLACA: DBN0G39. DATA: 08/09/2021. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30525. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT LOGAN AUTH 10 1.0 (SUCATA). CHASSI: 93Y4SRF84LJ882395. ANO FAB/MODELO: 
2019/2020. PLACA: QQK6F87. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30528. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX 1.4AT LTZ 1.4 
(SUCATA). CHASSI: 9BGKT48V0JG129934. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. PLACA: GDS0A97. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30529. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET SPIN 1.8L MT LT 1.8 (SUCATA). CHASSI: 9BGJB75E0GB166270. ANO FAB/MODELO: 2016/2016. PLACA: KRU9G39. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 43238. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CAVALO MECÂNICO SCANIA R 400 A4X2 (SUCATA). CHASSI: 9BSR4X200D3834842. ANO FAB/
MODELO: 2013/2013. PLACA: CPJ0D95. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 1202. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: KAWASAKI ZX1100 
(SUCATA). CHASSI: JKAZXBC15MB503367. ANO FAB/MODELO: 1991/1991. PLACA: BFF7H99.

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

LEILÃO JUDICIAL ONLINE
Edital em Resumo

EDITAL DE PRAÇA, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) ALBERTO JOSÉ ALVES FILHO; do credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada SECTERARIA 
MUNICIPAL DA FAZENDA.

29ª Vara Cível do Foro Central 
da Comarca da Capital/SP

Processo nº 1015596-71.2018.8.26.0100 (Nº de Ordem 000272/2018)
1ª Praça de 08/10/2021, à 13/10/2021, às 11:30 horas.

2ª Praça encerra às 11:30 horas do dia 04/11/2021 a 
60% (Sessenta por cento) do valor de avaliação.

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do 
processo e no Portal sold.superbid.net. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 01 - Imóvel: 
O apartamento nº84, localizado no 8º andar ou 10º pavimento do EDIFÍCIO 
CLORINDA, com acesso pelo nº 140 da Rua Tenente Azevedo, no 12º Subdistrito 
Cambuci, com área útil de 88,30m², área comum de 15,70m², totalizando área 
construída de 104,00m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 1.911% no terreno 
e demais coisas de uso e propriedade comum do Edifício. O Edifício Clorinda, 
juntamente com o Edifício Clarice, está construído em um terreno que mede 26,00m 
de frente, por 30,90m da frente aos fundos. Matrícula nº 199.188 do 6º CRI de 
São Paulo. Contribuinte nº 033.046.0467-7 (área maior). Avaliação: R$ 488.700,00 - 
Janeiro de 2021 - fls 210. Avaliação Atualizada: R$ 513.193,20- para 03 de setembro 
de 2021, pela Tabela Prática do TJSP. Depositário: Executado. Local do bem: 
Rua Tenente Azevedo, 140 - Cambuci - São Paulo/SP.

Consulte o Edital completo no site HTTPS://SOLD.SUPERBID.NET/ 
Informações (11) 3296-7555

Alexandre Travassos
Leiloeiro Oficial

JUCESP 951

LEILÃO JUDICIAL ONLINE
Edital em Resumo

EDITAL DE PRAÇA, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) ELIZABETH VIANNA FARIAS GOMES , WALTER FARIASGOMES FILHO; 
do(s) terceiro(s) interessado(s) VANDERVALDO FARIAS GOMES,JOSIELEN VIANNA 
FARIAS GOMES, JACSON FARIAS GOMES.

1ª Vara Cível da Comarca de São Vicente/SP
Processo nº 0008661-51.2017.8.26.0590

1ª Praça de 08/10/2021, à 13/10/2021, às 10:00 horas.
2ª Praça encerra às 10:00 horas do dia 04/11/2021 a 60% 

(SESSENTA POR CENTO) do valor de avaliação.
Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do 
processo e no Portal sold.superbid.net. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 01 - 
DIREITOS AO APARTAMENTO nº 1.201, localizado no 11º andar ou 12° pavimento do 
EDIFÍCIO ANCHIETA, sito à Avenida Embaixador Pedro de Toledo, nº 385, na Cidade 
de São Vicente, contendo 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, terraço, passagem, 
WC de empregada e área de serviço com tanque, confrontando na frente com o 
corredor de circulação do pavimento, por onde tem sua entrada e apartamento de 
final 02, de um lado com o espaço da área de recuo frontal do outro com o apartamento 
de final 03 e nos fundos com o espaço da área de recuo lateral direita, tendo a área 
útil de 59,80m², área comum de 26,45m² área total de 86,25m², pertencendo-lhe 
tanto no terreno, como nas partes comuns, uma fração ideal equivalente a 0,660%do 
todo; uma vaga na garagem situada no subsolo e andar térreo ou 1º pavimento do 
Edifício com capacidade para abrigar 70 automóveis de passeio, com auxilio de 
manobrista em ordem de chegada. Matrícula nº: 105.122 do CRI de São Vicente/SP. 
Contribuinte: Não consta. Avaliação: R$ 231.667,00 em julho de 2020. Avaliação 
Atualizada: R$ 255.612,08 para agosto de 2021 Tabela TJSP. Depositário: Executados. 
Local do bem: Avenida Embaixador Pedro de Toledo, 385, Apto 1201, EdifícioAnchieta, 
Gonzaguinha - CEP 11320-925, São Vicente - SP. Não há nos autos informação sobre 
Recurso pendente de julgamento sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s).

Consulte o Edital completo no site HTTPS://SOLD.SUPERBID.NET/ 
Informações (11) 3296-7555

Alexandre Travassos
Leiloeiro Oficial

JUCESP 951

LEILÃO JUDICIAL ONLINE

Edital em Resumo
Imóvel Comercial e respectivo Terreno com 4.900m²

Floriano/PI
1ª Praça 13 de outubro de 2021 às 10h00 / 2ª Praça 04 de novembro de 2021 às 10h00

2ª Praça: 60% do valor de avaliação
11ª Vara e Ofício Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo - SP 

Autos nº 1117196-72.2017.8.26.0100 - Execução de Título Extrajudicial, 
movida por Banco Ford S/A contra Floriano Veículos e Peças Ltda

Um terreno situado na BR-230, bairro Sambaiba da cidade de Floriano-PI, medindo 
70,00m de frente para a BR-230, 70,00m de fundo, onde limita com terreno de João 
Viana de Carvalho Filho e 70,00m na lateral direita, limitando-se com a Rua Projetada 
e 70,00m de lateral esquerda, limitando-se com o imóvel de Brahma Disvale 
Distribuidora de Bebidas Vale Parnaíba, totalizando uma área de 4.900,00m². ART/
CREA de nº 00019010102955532917, datada de 14.06.2012. Sob o terreno foi 
construído UM PRÉDIO COMERCIAL de nº 999 com paredes de alvenaria, teto de 
ferro, cobertos com telhas de zinco, pisos de cerâmica porcelanato, salas forradas em 
PVC, com as seguintes divisões: 01 bolsão, 01 recepção, 01 recepção acessórios, 
01 show room, 01 show room seminovos, 01 GTE serviços, 01 caixa, 01 balcão de 
peças, 01 cantina, 01 hall, 01 recepção, 01 despensa, 01 DML, 01 sala para gerente 
de vendas seminovos, 01 escritório de vendas, 01 sala de gerente de vendas, 01 sala 
de presidência, 01 sala de reunião, 01 circulação, 01 arquivo, 01 sala de contabilidade, 
01 CDP, 01 WC feminino, 01 WC masculino, 01 WCB/ Vestiário, 01 sala para estoque 
de peças, 01 conferência, 01 sala de ferramentas, 01 dep. De garantia, 01 oficina, 
02 salas para lavagem, 01 sala de motores, 01 sala elétrica, 03 almoxarifados, 02 salas 
para compressor, 01 sala para pintura, 02 garagens, 01 pátio, 06 jardins e 01 
estacionamento, com área total construída de 1.749,03m². Matrícula nº 5.268 do CRI 
de Floriano/PI. Contribuinte nº 01.5.203.0140.001.301. Avaliação Atualizada: 
R$ 6.494.760,50 (seis milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, setecentos e 
sessenta reais e cinquenta centavos).

Consulte o Edital completo no site HTTPS://SOLD.SUPERBID.NET/ 
Informações (11) 3296-7555

Alexandre Travassos
Leiloeiro Oficial

JUCESP 951

LEILÃO JUDICIAL ONLINE
Edital em Resumo

EDITAL DE PRAÇA, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) E. J. V; do(s) terceiro(s) interessado(s) PREFEITURA DE SÃO CARLOS.

ATENÇÃO - SEGREDO DE JUSTIÇA
1ª Vara Família e Sucessões da 

Comarca de São Carlos/SP
Processo nº 1009443-79.2018.8.26.0566 (Nº de Ordem 001632/2018)

1ª Praça de 08/10/2021, à 13/10/2021, às 11:00 horas.

2ª Praça encerra às 11:00 horas do dia 04/11/2021 a 60% 
(SESSENTA POR CENTO) do valor de avaliação.

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do 
processo e no Portal sold.superbid.net. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 01 - 
DIREITOS QUE O EXECUTADO POSSUI SOBRE O IMÓVEL: UM TERRENO SEM 
BENFEITORIAS, situado na cidade, município, comarca e circunscrição de São Carlos/
SP. Constituído do lote 222B, da quadra 10, do Loteamento denominado Cidade 
Aracy, com a seguinte descrição: medindo 05,00m de frente para a Rua sete, 5,00m 
aos fundos com o lote 197, 25,00m à esquerda com o lote 223, encerrando uma área 
de 125,00m². Consta do laudo que o imóvel é constituído de uma residência térrea e 
seu respectivo terreno, situados à Rua Miguel Rodrigues, nº 218, nesta cidade de 
São Carlos - SP. Matrícula nº: 109.967 do 1º CRI de São Carlos/SP Contribuinte: 
Não Consta. Avaliação: R$ 118.800,00 - janeiro de 2021 - fls 984. Avaliação Atualizada: 
R$ 124.754,14 - Atualizado para Setembro de 2021 pela Tabela Prática do TJSP. 

Consulte o Edital completo no site HTTPS://SOLD.SUPERBID.NET/ 
Informações (11) 3296-7555

Alexandre Travassos
Leiloeiro Oficial

JUCESP 951

ABERTURA DE LICITAÇÃO 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

GABINETE DO SECRETÁRIO
Encontra-se aberta na Secretaria da Justiça e Cidadania a Tomada de Preços nº 01/2021, Processo 
SJC nº 2021/00975, visando a execução das obras de reforma no imóvel localizado na Rua Guaianazes, 
1.112, Campos Elíseos, São Paulo/SP. A data da sessão pública será no dia 19/10/2021 às 09:30 horas 
no Páteo do Colégio, nº 184 – 1º andar, Centro, São Paulo/SP. O edital na íntegra, encontra-se no site 
www.e-negociospublicos.com.br, podendo também ser solicitado através do e-mail (jcbraga@sp.gov.br) ou 
pessoalmente no endereço acima, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, devendo a empresa 
apresentar um CD virgem.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

Acha-se aberta na Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde, a licitação na Modalidade 

Concorrência nº 01/2021, referente ao Processo nº SES-PRC-2021/28605,objetivando Obra de Reforma do Centro de 

Laboratório Regional -  Rio Claro do Instituto Adolfo Lutz. A realização da Sessão Pública será no dia 03/11/2021 às 

10:00. O edital na íntegra também estará disponível para consulta e retirada na Avenida Dr. Arnaldo, 351 – 1º andar – 

Sala 105 – Cerqueira Cesar – São Paulo – SP das 10:00 às 17:00 horas, ou através dos sites    www.imesp.com.br e 

www.e-negociospublicos.com.br 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde

DocuSign Envelope ID: 685ADE7A-C95E-4E6D-BE1B-1E231CC47BEB
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SEXTA-FEIRA, 1º DE OUTUBRO DE 2021 

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 ARA�JO 30499, CNPJ 30.136.202/0001-26, que Damapel Indústria Comercio e Distribuição de 
Papeis Ltda. a�uizou Execução de Título Extra�udicial 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 �uros de um por cento ao m�s, ou no mesmo prazo poderá opor Embargos, sendo 
que em caso de sil�ncio 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 a�uizaram Ação 
de Indenização por Danos Materiais e Morais ob�e�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 aus�ncia 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 Laran�o, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a�o� Address 
�ran�a Vianna Incorporação SPE Ltda, CNPJ 20.763.300/0001-30, que Zap S.A. Internet a�uizou Ação de Cobrança 
ob�e�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 aus�ncia 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

ERRATAS: DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 1807. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA PCX 150 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). 
CHASSI: 9C2KF2200JR008279. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: GIH9B89. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 1810. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: HONDA CG 160 FAN (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C2KC2200LR128831. ANO FAB/MODELO: 2020/2020. PLACA: DZH1A09. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 11041. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: MERCEDES-BENZ C 200 K (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: WDDGF41W79A192098. 
ANO FAB/MODELO: 2008/2009. PLACA: AZF1B12. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22050. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET 
SPIN 1.8L MT LS E 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGJG7520JB267145. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: LTM1I88. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. 
LOTE: 22072. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: KIA CERATO SX3 1.6ATNB 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: KNAFW411BD5665986. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. 
PLACA: OVE5D95. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22084. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CIVIC LXS 1.8 (SINISTRADO MÉDIA 
MONTA). CHASSI: 93HFB2630EZ101532. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FFQ3G37. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22085. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: FIAT CRONOS DRIVE GSR 1.3 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 8AP359A1YKU004701. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: GGT2B99. DATA: 01/09/2021. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22086. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN SPACEFOX TREND GII 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
8AWPB45Z6CA544212. ANO FAB/MODELO: 2012/2012. PLACA: FAN3J17. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22101. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: FIAT PALIO ESSENCE 1.6 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD196283F2228705. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FMR2B00. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 1771. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA PCX 150 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C2KF2200HR103822. ANO FAB/MODELO: 
2017/2017. PLACA: GGZ1C99. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 1776. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CG 160 TITAN (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2KC2210LR053193. ANO FAB/MODELO: 2020/2020. PLACA: EZX8E79. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 1811. LOC.: Suzano/SP.DADOS 
DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CG 160 FAN (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2KC2200LR017028. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: EXN5C39. DATA: 01/09/2021. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 1812. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA LANDER XTZ250 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C6KG0210D0055110. ANO 
FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: LLU7H28. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 11042. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN GOL 
1.6 RALLYE 1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BWAB45U1DP011559. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: EJT5C07. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. 
LOTE: 11051. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CITROEN C4 PALLAS20EXP 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 8BCLDRFJ28G558332. ANO FAB/MODELO: 
2008/2008. PLACA: EDS3D39. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 11056. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN POLO MCA 1.0 
(SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BWAG5BZXKP596193. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: PBR0B14. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22023. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: SUZUKI G. VITARA 2WD 5P 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: JSAJTE54VD4201923. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: 
FIZ1G40. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22071. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT UNO MILLE WAY ECON 1.0 (SINISTRADO MÉDIA 
MONTA). CHASSI: 9BD15844AB6481341. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: LLE7I30. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22074. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ZAFIRA EXPRESSION 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGTD75C0BC146732. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: EAT8H85. DATA: 
01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22076. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN POLO SEDAN 1.6 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). 
CHASSI: 9BWDB09N6AP016986. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: EKX7A61. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22077. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20 1.0M COMFOR 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BHBG51CAEP283686. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: FUG4H55. DATA: 01/09/2021. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22078. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CIVIC LXS FLEX 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HFA66408Z111305. 
ANO FAB/MODELO: 2007/2008. PLACA: EAZ8F09. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22081. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET 
CELTA 4P SPIRIT 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGRX48908G112915. ANO FAB/MODELO: 2007/2008. PLACA: BDM2J15. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. 
LOTE: 22083. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT FIORINO HD WK E 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD2651JHJ9084088. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. 
PLACA: PZV5D90. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22089. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET PRISMA 1.4AT LTZ 1.4 (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGKT69L0EG198358. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: ACS1G31. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22092. LOC.: Suzano/SP.
DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN CROSSFOX 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAB05Z3A4007790. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: EYE9B11. DATA: 
01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22094. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD KA SE 1.5 HA 1.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BFZH55J1G8301408. ANO FAB/MODELO: 2016/2016. PLACA: GFO0A91. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22097. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HONDA FIT LX FLEX 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HGE57408Z216744. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: EET6H66. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 98491. LOTE: 43236. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CAVALO MECÂNICO MERCEDES-BENZ AX0R 1933 S (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BM958207DB910481. 
ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: EKH4G70. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 1211. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA NMAX 
(SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C6SG3310J0016625. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. PLACA: GHE5H49. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 1814. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA NMAX (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C6SG3310H0006097. ANO FAB/MODELO: 2016/2017. PLACA: GDT0H89. DATA: 
01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 11044. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI TUCSON GLSB (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
95PJN81BPCB034699. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: FDF3C36. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 11052. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: FIAT IDEA ADVENTURE FLEX 1.8 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BD135316A2134600. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: KNV6A52. DATA: 01/09/2021. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22070. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD KA FLEX 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZK53A29B091881. ANO FAB/
MODELO: 2009/2009. PLACA: EEX9A93. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22075. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: SUBARU FORESTER S 2.0 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: JF1SJ5LC5HG324106. ANO FAB/MODELO: 2017/2017. PLACA: GBD3F93. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22079. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET MONTANA LS 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGCA80X0CB101292. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: EFT5H11. 
DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22080. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: TOYOTA ETIOS SD XLS 1.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BRB29BT7F2071930. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: FCL7J93. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22093. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: CHEVROLET CELTA 4P SPIRIT 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGRX48906G140952. ANO FAB/MODELO: 2005/2006. PLACA: ANE8E73. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 22098. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA HR-V EX CVT 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HRV2850JZ202890. ANO FAB/
MODELO: 2017/2018. PLACA: GAR4C65. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 30484. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN GOL 16V 
PLUS 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BWCA05X61T071323. ANO FAB/MODELO: 2000/2001. PLACA: GSP0B01. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 43237. LOC.: Suzano/
SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ACCELO 1016 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BM979076FS030619. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: 
FKJ0B51. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 30492. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CELTA 2P LIFE 1.0 (SUCATA). CHASSI: 
9BGRZ08907G264846. ANO FAB/MODELO: 2007/2007. PLACA: CBZ8B32. DATA: 01/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98491. LOTE: 43232. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: SEMIRREBOQUE RHODOSS TQ2 BTD (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9A942L44PAEEE1309. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: HJL0J95. DATA: 08/09/2021. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 1227. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CB 300R (SUCATA). CHASSI: 9C2NC4310CR014735. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. 
PLACA: EXG3F37. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 1772. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA NXR150 BROS ESD (SUCATA). CHASSI: 
9C2KD0540ER017967. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FML0H66. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 1813. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: TRIUMPH BONNEVILLE T120 1.2 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 97ND40HL9JM812672. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: GEQ7E69. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 1818. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: ROYAL ENFIELD CGT 535 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: ME3CLEET5GK004371. ANO FAB/
MODELO: 2016/2016. PLACA: BRE2E91. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 1820. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA PCX 150 
(SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C2KF2200JR015176. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: FMZ6F71. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 1821. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA ELITE 125 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2JF8500KR001657. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: ECI1J69. DATA: 
08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 1822. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: ROYAL ENFIELD INT 650 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
ME3CNEHT6LK042542. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: RIY2H01. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 1826. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HONDA CG 160 START (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2KC2500MR000608. ANO FAB/MODELO: 2020/2021. PLACA: GFG9G19. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 98646. LOTE: 11040. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT CLIO RN 1.0 16V 1.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 93YBB06152J319418. ANO FAB/
MODELO: 2001/2002. PLACA: DDN7D48. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 11061. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FOCUS HC FLEX 
1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 8AFUZZFHCBJ416778. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: OCV0E76. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 11062. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CITROEN C3 GLX 14 FLEX 1.4 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 935FCKFVY9B535332. ANO FAB/MODELO: 2009/2009. PLACA: 
JHF3H61. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 11065. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT LXL 1.4 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). 
CHASSI: 93HGD18605Z112856. ANO FAB/MODELO: 2005/2005. PLACA: MNR2A02. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 11066. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN FOX 1.6 PRIME GII 1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BWAB45Z6B4074148. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: EBM6D29. DATA: 
08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 21975. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: TOYOTA COROLLA XLI16VVT 1.6 (SUCATA). CHASSI: 9BR53ZEC178562434. 
ANO FAB/MODELO: 2007/2007. PLACA: LUH1D86. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22039. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET 
CLASSIC LS 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGSU19F0CC238661. ANO FAB/MODELO: 2012/2012. PLACA: FBM3A58. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 
22102. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: PEUGEOT 207HB XR 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9362MKFWXCB008495. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: 
KZN6A02. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22106. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT BRAVO SPORTING 1.8 1.8 (SINISTRADO MÉDIA 
MONTA). CHASSI: 9BD198231E9033798. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: FQJ8I98. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22107. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: SUBARU FORESTER 2.5XTT (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: JF1SH9LT5AG158925. ANO FAB/MODELO: 2010/2010. PLACA: EQF8A52. DATA: 08/09/2021. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22110. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT STRADA ADVENTURE CD 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BD57837SGB021802. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: FJN2G61. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22115. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HYUNDAI HB20S 1.6M COMF (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BHBG41DAEP255653. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: LRK5J27. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22117. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: NISSAN SENTRA 20SV CVT 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 3N1BB7AD6EL622919. ANO 
FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FQC6B51. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22122. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN POLO 
MF 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAL5BZXLP055058. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: GIR4J78. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22124. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CITROEN C4 16GLX5P F 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 8BCLCN6BYDG526101. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: 
FIU3E52. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22125. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PALIO ATTRACT 1.0 1.0 (SINISTRADO MÉDIA 
MONTA). CHASSI: 8AP196271F4088410. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FPU5H10. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22134. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PALIO ATTRACTIV 1.0 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD196271D2131524. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: OHI5I41. DATA: 08/09/2021. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22137. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT STRADA FIRE FLEX 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD27803MA7258779. 
ANO FAB/MODELO: 2010/2010. PLACA: EKS9E51. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22142. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD KA SE 1.0 
HA C 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZH55L7K8286388. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: QPU6B31. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 
22146. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI TUCSON GLSB 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 95PJN81EPDB054588. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: 
FHJ0H08. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30502. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET PRISMA 1.4AT LTZ 1.4 (SUCATA). CHASSI: 
9BGKT69R0GG103501. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: FJX4F08. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30508. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HYUNDAI HB20 1.6M COMF 1.6 (SUCATA). CHASSI: 9BHBG51DAGP558162. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: FDI9E61. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. 
LOTE: 30512. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT FIORINO FLEX 1.3 (SUCATA). CHASSI: 9BD25504988841621. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: DVS4B27. DATA: 
08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30517. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FOCUS GHIA 2.0LFC 2.0 (SUCATA). CHASSI: 8AFCZZFFC3J275499. 
ANO FAB/MODELO: 2002/2003. PLACA: ECN0A08. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30523. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT STRADA 
FREEDOM CD 1.4 (SUCATA). CHASSI: 9BD57831FLY371205. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: GBI0D02. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30526. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CITROEN C3 120M EXCLUSIV 1.6 (SUCATA). CHASSI: 935SLNFNYDB517485. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: KPA8D92. DATA: 08/09/2021. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30527. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: JEEP RENEGADE LNGTD AT 1.7 (SUCATA). CHASSI: 98861112XMK371594. ANO FAB/
MODELO: 2021/2021. PLACA: RIX5H27. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 43237. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CAMINHÃO VOLKSWAGEN 
EXPRESS DRC 4X2 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9535PFTE1MR129390. ANO FAB/MODELO: 2020/2021. PLACA: FXS5B74. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. 
LOTE: 22108. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN FOX CONNECT MB 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAB45Z2K4010494. ANO FAB/MODELO: 
2018/2019. PLACA: FCQ7I55. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22131. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CIVIC LXR 2.0 (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HFB9640FZ204892. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FSO7B44. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 11068. LOC.: Suzano/SP.
DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA SE HA 1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 3FAFP4EK7DM127375. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FLC7A96. DATA: 
08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 11069. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20 1.6A COMF 1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
9BHBG51DBKP055964. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: LMY8B57. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 19035. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: CHEVROLET AGILE LTZ 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 8AGCN48X0BR207685. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: EPX1F48. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 98646. LOTE: 22105. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT EX FLEX 1.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HGE8890EZ101566. ANO FAB/MODELO: 
2013/2014. PLACA: KXH6E33. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22127. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI TUCSON GLSB 2.0 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 95PJN81EPHB103028. ANO FAB/MODELO: 2016/2017. PLACA: LMJ7E91. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22128. LOC.: 
Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CITROEN C3 PTECH M TEND 1.2 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 935SLHMZ1JB519362. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. PLACA: GID5F34. 
DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22138. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD RANGER XL 13F 2.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
8AFER13F22J244465. ANO FAB/MODELO: 2001/2002. PLACA: DBV2F89. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22140. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HYUNDAI HB20 1.0M COMFOR 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BHBG51CAFP416639. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: FZM5A10. DATA: 08/09/2021. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22145. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN NOVO VOYAGE 1.6 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BWDB45U9DT279019. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: LQR4J32. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30496. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: CHEVROLET ZAFIRA ELEGANCE 2.0 (SUCATA). CHASSI: 9BGTU75J0CC237200. ANO FAB/MODELO: 2012/2012. PLACA: EZL3I31. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 
98646. LOTE: 30510. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX 1.4MT LTZ 1.4 (SUCATA). CHASSI: 9BGKT48V0KG423391. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: 
EBK4D69. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30524. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN FOX 1.0 GII 1.0 (SUCATA). CHASSI: 
9BWAA45Z9E4038400. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FLO9D60. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 43233. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: CAMINHÃO IVECO DAILY 35S14HDCS (SUCATA). CHASSI: 93ZC35B01E8455797. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: DLF1J27. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 
98646. LOTE: 1741. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA YS150 FAZER SED (SUCATA). CHASSI: 9C6RG3810J0008274. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. PLACA: GJU4I27. 
DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 1824. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: JTZ DK150 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
99KPCKBYJLM706687. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: GHT7B87. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 1830. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: BMW S1000 RR 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 99Z0E2001LZM54865. ANO FAB/MODELO: 2020/2020. PLACA: FAB4D83. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 98646. LOTE: 11063. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: TOYOTA ETIOS HB X 13L AT 1.3 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BRK19BT6H2078843. ANO FAB/
MODELO: 2016/2017. PLACA: PNR9E87. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 21940. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PALIO FIRE 1.0 
(SUCATA). CHASSI: 9BD17102ZF7536235. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: FUC3F35. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22033. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA HA 1.6L TI A 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZD55P3FB821224. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: KWT7C23. DATA: 08/09/2021. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22044. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ASTRA GL 1.8 (SUCATA). CHASSI: 9BGTT08C0YB156688. ANO FAB/
MODELO: 2000/2000. PLACA: CTM8G97. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22103. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD ECOSPORT TIT AT 
2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZB55H2F8964225. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: LMB6J89. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22112. 
LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CIVIC LXL 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HFB2650DZ202390. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FEG3H35. 
DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22116. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD KA SE 1.0 HA C 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BFZH55L4K8316088. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: LMU9F64. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 22123. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: FORD KA SE 1.0 HA (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZH55L6F8141980. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FXX3B94. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 
98646. LOTE: 22126. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT STRADA WORKING CE 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD578241E7753082. ANO FAB/MODELO: 
2013/2014. PLACA: LRB6C39. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30478. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT DUSTER EXP16 SCE 1.6 
(SUCATA). CHASSI: 93YHSR3H5KJ469415. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: QJH8A27. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30497. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: FIAT STRADA FIRE FLEX 1.4 (SUCATA). CHASSI: 9BD27803A87010602. ANO FAB/MODELO: 2007/2008. PLACA: DMY2I52. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 98646. LOTE: 30498. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: BMW X1 XDRIVE2.8I VM31 3.0 (SUCATA). CHASSI: WBAVM3106AVM75924. ANO FAB/MODELO: 2010/2010. 
PLACA: KWN3H18. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30500. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET AGILE LTZ (SUCATA). CHASSI: 
8AGCN48P0AR131047. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: KXX4E49. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30501. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: CHEVROLET CELTA 2P LIFE 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BGRZ08907G184296. ANO FAB/MODELO: 2006/2007. PLACA: DUN5B36. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. 
LOTE: 30503. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT FIORINO WORKING 1.4 (SUCATA). CHASSI: 9BD2651DHM9170275. ANO FAB/MODELO: 2020/2021. PLACA: GEM1A48. 
DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30504. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN FOX 1.6 ROUTE 1.6 (SUCATA). CHASSI: 
9BWAB05Z894021745. ANO FAB/MODELO: 2008/2009. PLACA: DQZ0A32. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30506. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: TOYOTA ETIOS HB CROSS 1.5 (SUCATA). CHASSI: 9BRK29BT8F0056011. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: FHY9I30. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. 
LOTE: 30509. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET PRISMA 1.4MT LTZ 1.4 (SUCATA). CHASSI: 9BGKT69L0EG133836. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: 
LLW8E58. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30511. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET COBALT 1.4 LTZ 1.4 (SUCATA). CHASSI: 
9BGJC69X0EB131374. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FJZ2E39. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30513. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: RENAULT SANDERO STEP 16 1.6 (SUCATA). CHASSI: 93Y5SRD6GFJ788304. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: FZR6H05. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. 
LOTE: 30515. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CITROEN C3 TENDANCE BVA 1.6 (SUCATA). CHASSI: 935SLNFNWFB517101. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FTH8B89. 
DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30518. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET MERIVA 1.8 (SUCATA). CHASSI: 9BGXF75R04C143088. 
ANO FAB/MODELO: 2003/2004. PLACA: LSU0A18. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30520. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET 
ASTRA GLS 2.0 (SUCATA). CHASSI: 9BGTB69B0YB123587. ANO FAB/MODELO: 1999/2000. PLACA: CTC6E47. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30522. LOC.: Suzano/
SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN GOL 1.0 1.0 (SUCATA). CHASSI: 9BWCA05X33P014850. ANO FAB/MODELO: 2002/2003. PLACA: DBN0G39. DATA: 08/09/2021. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30525. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT LOGAN AUTH 10 1.0 (SUCATA). CHASSI: 93Y4SRF84LJ882395. ANO FAB/MODELO: 
2019/2020. PLACA: QQK6F87. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30528. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX 1.4AT LTZ 1.4 
(SUCATA). CHASSI: 9BGKT48V0JG129934. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. PLACA: GDS0A97. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 30529. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET SPIN 1.8L MT LT 1.8 (SUCATA). CHASSI: 9BGJB75E0GB166270. ANO FAB/MODELO: 2016/2016. PLACA: KRU9G39. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 43238. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CAVALO MECÂNICO SCANIA R 400 A4X2 (SUCATA). CHASSI: 9BSR4X200D3834842. ANO FAB/
MODELO: 2013/2013. PLACA: CPJ0D95. DATA: 08/09/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 98646. LOTE: 1202. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: KAWASAKI ZX1100 
(SUCATA). CHASSI: JKAZXBC15MB503367. ANO FAB/MODELO: 1991/1991. PLACA: BFF7H99.

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

LEILÃO JUDICIAL ONLINE
Edital em Resumo

EDITAL DE PRAÇA, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) ALBERTO JOSÉ ALVES FILHO; do credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada SECTERARIA 
MUNICIPAL DA FAZENDA.

29ª Vara Cível do Foro Central 
da Comarca da Capital/SP

Processo nº 1015596-71.2018.8.26.0100 (Nº de Ordem 000272/2018)
1ª Praça de 08/10/2021, à 13/10/2021, às 11:30 horas.

2ª Praça encerra às 11:30 horas do dia 04/11/2021 a 
60% (Sessenta por cento) do valor de avaliação.

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do 
processo e no Portal sold.superbid.net. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 01 - Imóvel: 
O apartamento nº84, localizado no 8º andar ou 10º pavimento do EDIFÍCIO 
CLORINDA, com acesso pelo nº 140 da Rua Tenente Azevedo, no 12º Subdistrito 
Cambuci, com área útil de 88,30m², área comum de 15,70m², totalizando área 
construída de 104,00m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 1.911% no terreno 
e demais coisas de uso e propriedade comum do Edifício. O Edifício Clorinda, 
juntamente com o Edifício Clarice, está construído em um terreno que mede 26,00m 
de frente, por 30,90m da frente aos fundos. Matrícula nº 199.188 do 6º CRI de 
São Paulo. Contribuinte nº 033.046.0467-7 (área maior). Avaliação: R$ 488.700,00 - 
Janeiro de 2021 - fls 210. Avaliação Atualizada: R$ 513.193,20- para 03 de setembro 
de 2021, pela Tabela Prática do TJSP. Depositário: Executado. Local do bem: 
Rua Tenente Azevedo, 140 - Cambuci - São Paulo/SP.

Consulte o Edital completo no site HTTPS://SOLD.SUPERBID.NET/ 
Informações (11) 3296-7555

Alexandre Travassos
Leiloeiro Oficial

JUCESP 951

LEILÃO JUDICIAL ONLINE
Edital em Resumo

EDITAL DE PRAÇA, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) ELIZABETH VIANNA FARIAS GOMES , WALTER FARIASGOMES FILHO; 
do(s) terceiro(s) interessado(s) VANDERVALDO FARIAS GOMES,JOSIELEN VIANNA 
FARIAS GOMES, JACSON FARIAS GOMES.

1ª Vara Cível da Comarca de São Vicente/SP
Processo nº 0008661-51.2017.8.26.0590

1ª Praça de 08/10/2021, à 13/10/2021, às 10:00 horas.
2ª Praça encerra às 10:00 horas do dia 04/11/2021 a 60% 

(SESSENTA POR CENTO) do valor de avaliação.
Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do 
processo e no Portal sold.superbid.net. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 01 - 
DIREITOS AO APARTAMENTO nº 1.201, localizado no 11º andar ou 12° pavimento do 
EDIFÍCIO ANCHIETA, sito à Avenida Embaixador Pedro de Toledo, nº 385, na Cidade 
de São Vicente, contendo 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, terraço, passagem, 
WC de empregada e área de serviço com tanque, confrontando na frente com o 
corredor de circulação do pavimento, por onde tem sua entrada e apartamento de 
final 02, de um lado com o espaço da área de recuo frontal do outro com o apartamento 
de final 03 e nos fundos com o espaço da área de recuo lateral direita, tendo a área 
útil de 59,80m², área comum de 26,45m² área total de 86,25m², pertencendo-lhe 
tanto no terreno, como nas partes comuns, uma fração ideal equivalente a 0,660%do 
todo; uma vaga na garagem situada no subsolo e andar térreo ou 1º pavimento do 
Edifício com capacidade para abrigar 70 automóveis de passeio, com auxilio de 
manobrista em ordem de chegada. Matrícula nº: 105.122 do CRI de São Vicente/SP. 
Contribuinte: Não consta. Avaliação: R$ 231.667,00 em julho de 2020. Avaliação 
Atualizada: R$ 255.612,08 para agosto de 2021 Tabela TJSP. Depositário: Executados. 
Local do bem: Avenida Embaixador Pedro de Toledo, 385, Apto 1201, EdifícioAnchieta, 
Gonzaguinha - CEP 11320-925, São Vicente - SP. Não há nos autos informação sobre 
Recurso pendente de julgamento sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s).

Consulte o Edital completo no site HTTPS://SOLD.SUPERBID.NET/ 
Informações (11) 3296-7555

Alexandre Travassos
Leiloeiro Oficial

JUCESP 951

LEILÃO JUDICIAL ONLINE

Edital em Resumo
Imóvel Comercial e respectivo Terreno com 4.900m²

Floriano/PI
1ª Praça 13 de outubro de 2021 às 10h00 / 2ª Praça 04 de novembro de 2021 às 10h00

2ª Praça: 60% do valor de avaliação
11ª Vara e Ofício Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo - SP 

Autos nº 1117196-72.2017.8.26.0100 - Execução de Título Extrajudicial, 
movida por Banco Ford S/A contra Floriano Veículos e Peças Ltda

Um terreno situado na BR-230, bairro Sambaiba da cidade de Floriano-PI, medindo 
70,00m de frente para a BR-230, 70,00m de fundo, onde limita com terreno de João 
Viana de Carvalho Filho e 70,00m na lateral direita, limitando-se com a Rua Projetada 
e 70,00m de lateral esquerda, limitando-se com o imóvel de Brahma Disvale 
Distribuidora de Bebidas Vale Parnaíba, totalizando uma área de 4.900,00m². ART/
CREA de nº 00019010102955532917, datada de 14.06.2012. Sob o terreno foi 
construído UM PRÉDIO COMERCIAL de nº 999 com paredes de alvenaria, teto de 
ferro, cobertos com telhas de zinco, pisos de cerâmica porcelanato, salas forradas em 
PVC, com as seguintes divisões: 01 bolsão, 01 recepção, 01 recepção acessórios, 
01 show room, 01 show room seminovos, 01 GTE serviços, 01 caixa, 01 balcão de 
peças, 01 cantina, 01 hall, 01 recepção, 01 despensa, 01 DML, 01 sala para gerente 
de vendas seminovos, 01 escritório de vendas, 01 sala de gerente de vendas, 01 sala 
de presidência, 01 sala de reunião, 01 circulação, 01 arquivo, 01 sala de contabilidade, 
01 CDP, 01 WC feminino, 01 WC masculino, 01 WCB/ Vestiário, 01 sala para estoque 
de peças, 01 conferência, 01 sala de ferramentas, 01 dep. De garantia, 01 oficina, 
02 salas para lavagem, 01 sala de motores, 01 sala elétrica, 03 almoxarifados, 02 salas 
para compressor, 01 sala para pintura, 02 garagens, 01 pátio, 06 jardins e 01 
estacionamento, com área total construída de 1.749,03m². Matrícula nº 5.268 do CRI 
de Floriano/PI. Contribuinte nº 01.5.203.0140.001.301. Avaliação Atualizada: 
R$ 6.494.760,50 (seis milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, setecentos e 
sessenta reais e cinquenta centavos).

Consulte o Edital completo no site HTTPS://SOLD.SUPERBID.NET/ 
Informações (11) 3296-7555

Alexandre Travassos
Leiloeiro Oficial

JUCESP 951

LEILÃO JUDICIAL ONLINE
Edital em Resumo

EDITAL DE PRAÇA, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) E. J. V; do(s) terceiro(s) interessado(s) PREFEITURA DE SÃO CARLOS.

ATENÇÃO - SEGREDO DE JUSTIÇA
1ª Vara Família e Sucessões da 

Comarca de São Carlos/SP
Processo nº 1009443-79.2018.8.26.0566 (Nº de Ordem 001632/2018)

1ª Praça de 08/10/2021, à 13/10/2021, às 11:00 horas.

2ª Praça encerra às 11:00 horas do dia 04/11/2021 a 60% 
(SESSENTA POR CENTO) do valor de avaliação.

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do 
processo e no Portal sold.superbid.net. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 01 - 
DIREITOS QUE O EXECUTADO POSSUI SOBRE O IMÓVEL: UM TERRENO SEM 
BENFEITORIAS, situado na cidade, município, comarca e circunscrição de São Carlos/
SP. Constituído do lote 222B, da quadra 10, do Loteamento denominado Cidade 
Aracy, com a seguinte descrição: medindo 05,00m de frente para a Rua sete, 5,00m 
aos fundos com o lote 197, 25,00m à esquerda com o lote 223, encerrando uma área 
de 125,00m². Consta do laudo que o imóvel é constituído de uma residência térrea e 
seu respectivo terreno, situados à Rua Miguel Rodrigues, nº 218, nesta cidade de 
São Carlos - SP. Matrícula nº: 109.967 do 1º CRI de São Carlos/SP Contribuinte: 
Não Consta. Avaliação: R$ 118.800,00 - janeiro de 2021 - fls 984. Avaliação Atualizada: 
R$ 124.754,14 - Atualizado para Setembro de 2021 pela Tabela Prática do TJSP. 

Consulte o Edital completo no site HTTPS://SOLD.SUPERBID.NET/ 
Informações (11) 3296-7555

Alexandre Travassos
Leiloeiro Oficial

JUCESP 951

ABERTURA DE LICITAÇÃO 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

GABINETE DO SECRETÁRIO
Encontra-se aberta na Secretaria da Justiça e Cidadania a Tomada de Preços nº 01/2021, Processo 
SJC nº 2021/00975, visando a execução das obras de reforma no imóvel localizado na Rua Guaianazes, 
1.112, Campos Elíseos, São Paulo/SP. A data da sessão pública será no dia 19/10/2021 às 09:30 horas 
no Páteo do Colégio, nº 184 – 1º andar, Centro, São Paulo/SP. O edital na íntegra, encontra-se no site 
www.e-negociospublicos.com.br, podendo também ser solicitado através do e-mail (jcbraga@sp.gov.br) ou 
pessoalmente no endereço acima, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, devendo a empresa 
apresentar um CD virgem.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

Acha-se aberta na Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde, a licitação na Modalidade 

Concorrência nº 01/2021, referente ao Processo nº SES-PRC-2021/28605,objetivando Obra de Reforma do Centro de 

Laboratório Regional -  Rio Claro do Instituto Adolfo Lutz. A realização da Sessão Pública será no dia 03/11/2021 às 

10:00. O edital na íntegra também estará disponível para consulta e retirada na Avenida Dr. Arnaldo, 351 – 1º andar – 

Sala 105 – Cerqueira Cesar – São Paulo – SP das 10:00 às 17:00 horas, ou através dos sites    www.imesp.com.br e 

www.e-negociospublicos.com.br 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde

A9gazetasp.com.br
Sexta-feira, 1º De outubro De 2021 

RENOVA ENERGIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta  CNPJ nº 08.534.605/0001-74 - NIRE 35.300.358.295

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2021

1. Data, Hora e Local: 23 de agosto de 2021, às 14 horas, por meio de videoconferência.  
2. Convocação: Convocação realizada nos termos do artigo 22, parágrafo 2º, do estatuto social da 
Companhia. 3. Presença: Presentes todos os membros efetivos do Conselho de Administração da 
Companhia, Srs. Luiz Cruz Schneider, Douglas Braga Ferraz de Oliveira Xavier, Daniel Gallo, 
Antônio Carlos Vélez Braga, Guilherme Maitto Caputo, Geoffrey David Cleaver e Alexandre 
Americano Holanda e Silva. Presentes, ainda, os Diretores da Companhia, Srs. Marcelo José 
Milliet e Gustavo Henrique Simões dos Santos e Sra. Tamara Ginciene Malara e a Administradora 
Judicial, KPMG Corporate Finance Ltda., representada pela Sra. Osana Mendonça. 4. Composição 
da Mesa: Presidente: Sr. Luiz Cruz Schneider, Presidente do Conselho de Administração. 
Secretário: Sr. Élio Miranda de Oliveira. 5. Ordem do Dia: (1) apreciar e deliberar sobre a 
homologação parcial do aumento de capital social da Companhia aprovado pelo Conselho  
de Administração na reunião realizada em 22 de junho de 2021 (“Aumento de Capital”).  
6. Esclarecimentos Iniciais: instalada a reunião, o presidente do Conselho de Administração 
esclareceu que: (i) O “Plano de Recuperação Judicial” da Renova Energia S.A. - em Recuperação 
Judicial e demais Sociedades Consolidadas, de 17 de dezembro de 2020 (“Plano Sociedades 
Consolidadas”) o “Plano de Recuperação Judicial” da Alto Sertão Participações S.A. -  
em Recuperação Judicial e demais sociedades que integram a Fase A do Projeto Alto Sertão III, 
de 17 de dezembro de 2020 (“Plano ASIII Fase A” e, em conjunto com o Plano Sociedades 
Consolidadas, “Planos”) foram aprovados pelos credores e homologados no âmbito do processo 
de recuperação judicial do Grupo Renova, autuado sob o nº 1103257-54.2019.8.26.0100, em 
curso perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP.  
A decisão de homologação dos Planos foi disponibilizada na edição do Diário da Justiça Eletrônico 
do Poder Judiciário do Estado de São Paulo de 13 de janeiro de 2021 (Caderno Judicial,  
1ª Instância, Capital, folhas 274-276), e considerada publicada, nos termos do artigo 224, §2º, do 
Código de Processo Civil, em 14 de janeiro de 2021 (“Data de Homologação”); (ii) Determinados 
credores das sociedades do Grupo Renova (“Credores”), titulares de créditos no valor total, 
atualizado até a data base de 31 de julho de 2021, de R$ 53.855.178,96 (cinquenta e três milhões, 
oitocentos e cinquenta e cinco mil, cento e setenta e oito reais e noventa e seis centavos) 
(“Créditos”), manifestaram formalmente seu interesse na capitalização dos Créditos em units 
[certificados de depósito de ações, lastreados em 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações 
preferenciais], durante a “2ª Janela do Pedido de Conversão”, encerrada em 14 de junho de 2021, 
nos termos da cláusula 14.1.2.5 do Plano Sociedades Consolidadas e da cláusula 12.1.2.5 do 
Plano ASIII Fase A; (iii) Em reunião de 22 de junho de 2021, o Conselho de Administração aprovou 
o Aumento de Capital, de até R$ 345.286.469,94 (trezentos e quarenta e cinco milhões, duzentos 
e oitenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos), dentro do 
limite de capital autorizado, nos termos do artigo 8º, do estatuto social da Companhia, e do artigo 
168, da Lei das Sociedades por Ações, tendo por objetivo dar cumprimento ao disposto na cláusula 
14 do Plano Sociedades Consolidadas e na cláusula 12 do Plano ASIII Fase A, consistindo  
no “2º Processo de Aumento de Capital e Conversão”, nos termos da cláusula 14.1.1 do  
Plano Sociedades Consolidadas e da cláusula 12.1.1 do Plano ASIII Fase A; (iv) Antes do Aumento 
de Capital, a Companhia tinha o capital social de R$ 3.295.172.753,48 (três bilhões, duzentos  
e noventa e cinco milhões, cento e setenta e dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e 
quarenta e oito centavos), conforme homologado em reunião do Conselho de Administração de 06 
de maio de 2021, dividido em 100.142.466 (cem milhões, cento e quarenta e duas mil, quatrocentas 
e sessenta e seis) ações nominativas e sem valor nominal, sendo 50.854.986 (cinquenta milhões, 
oitocentas e cinquenta e quatro mil, novecentas e oitenta e seis) ações ordinárias e 49.287.480 
(quarenta e nove milhões, duzentas e oitenta e sete mil, quatrocentas e oitenta) ações  
preferenciais; (v) Durante o período de exercício do direito de preferência na subscrição de ações 
emitidas no Aumento de Capital, de 28 de junho de 2021 a 27 de julho de 2021, uma parcela das 
novas ações emitidas pela Companhia foi subscrita pelos titulares de direitos de subscrição, 
conforme indicado a seguir:

ON % PN %
Ações emitidas 50.854.986 100,00% 4.670.700 100,00%

Ações subscritas 114.741 0,23% 28.937 0,62%
Sobras 50.740.245 99,77% 4.641.763 99,38%

(vi) Durante o período de subscrição de sobras de ações emitidas no Aumento de Capital,  
de 03 de agosto de 2021 a 09 de agosto de 2021, houve a subscrição de: (a) 10.436  
(dez mil, quatrocentas e trinta e seis) ações ordinárias; e (b) 150 (cento e cinquenta)  
ações preferenciais. Não houve pedidos de subscrição de sobras adicionais. Dessa forma, 
considerando-se as subscrições durante os períodos de exercício do direito de preferência e de 
subscrição de sobras, uma parcela das novas ações emitidas pela Companhia foi subscrita pelos 
titulares de direitos de subscrição, conforme indicado a seguir:

ON % PN %
Ações emitidas 50.854.986 100,00% 4.670.700 100,00%

Ações subscritas 125.177 0,25% 29.087 0,62%

Sobras 50.729.809 99,75% 4.641.613 99,38%
(vii) Considerando o limite de ações preferenciais emitidas no Aumento de Capital, de forma a 
garantir o cumprimento do limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do total das ações emitidas, 
nos termos do artigo 15, §2º, da Lei das S.A. e do artigo 7º, parágrafo 3º, do estatuto social da 
Companhia, os credores optaram por capitalizar, em ações ordinárias, a parte dos Créditos 
correspondentes às ações preferenciais cuja aquisição era pretendida pelos credores, mas que 
não puderam ser subscritas, em razão do procedimento de ajuste do número de ações preferenciais 
atribuídas aos credores; (viii) Diante das manifestações dos Credores quanto ao Aumento de 
Capital, dos resultados das subscrições de ações durante os períodos de preferência e de 
subscrição de sobras e da proporção atingida entre ações ordinárias e preferenciais da Companhia, 
é possível atribuir o seguinte número de ações ordinárias e preferenciais aos Credores,  
aplicando-se os procedimentos de ajustes nos números de ações de cada espécie e de 
arredondamento previstos no Aumento de Capital, considerando-se os créditos atualizados até a 
data-base de 31 de julho de 2021, da seguinte forma:

Credores Créditos ON PN
Saraiva Equipamentos Ltda. R$ 16.594.903,03 1.401.122 1.430.488

Saraiva Engenharia Ltda. R$ 8.792.360,19 742.348 757.904

Saraiva Transportes Técnicos Ltda. R$ 6.893.954,66 582.062 594.262

Modal Participações Ltda. R$ 21.573.961,08 1.821.506 1.859.686

Total R$ 53.855.178,96 4.547.038 4.642.340
(ix) No Aumento de Capital, foi dado o direito aos subscritores de condicionarem sua decisão de 
subscrição à homologação total do Aumento de Capital ou à homologação de determinado valor 
do Aumento de Capital escolhido pelo subscritor, desde que superior ao valor mínimo do Aumento 
de Capital. A subscrição de 452 (quatrocentas e cinquenta e duas) ações ordinárias e de 76 
(setenta e seis) ações preferenciais foi integralmente condicionada à homologação total do 
Aumento de Capital. A subscrição de 5.872 (cinco mil, oitocentas e setenta e duas) ações 
ordinárias e de 786 (setecentas e oitenta e seis) ações preferenciais foi condicionada à 
homologação total do Aumento de Capital de forma proporcional ao capital valor subscrito do 
Aumento de Capital em relação ao seu valor máximo. Considerando que o valor total do Aumento 
de Capital não foi atingido: (i) as subscrições integralmente condicionadas à homologação total do 
Aumento de Capital serão integralmente canceladas; e (ii) as subscrições condicionadas à 
homologação total do Aumento de Capital de forma proporcional ao capital valor subscrito do 
Aumento de Capital, em relação ao seu valor máximo, serão canceladas na proporção de 
83,1735064% (sendo desconsideradas as frações do resultado da aplicação deste percentual 
sobre as subscrições), sendo, portanto, canceladas as seguintes subscrições de ações dos 
investidores que condicionaram de forma proporcional: (i) 4.881 (quatro mil, oitocentas e oitenta e 
uma) ações ordinárias; e (ii) 651 (seiscentas e cinquenta e uma) ações preferenciais.  
(x) Considerando-se as subscrições ocorridas durante os períodos de exercício do direito de 
preferência e de subscrição de sobras, as subscrições de ações pelos Credores e os efeitos do 
cancelamento das subscrições condicionadas, o total de ações emitidas no Aumento de Capital, 
representando o valor subscrito de R$ 54.763.295,78 (cinquenta e quatro milhões, setecentos e 
sessenta e três mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos), é o seguinte:

Credores Créditos ON PN
Saraiva Equipamentos Ltda. R$ 16.594.903,03 1.401.122 1.430.488

Saraiva Engenharia Ltda. R$ 8.792.360,19 742.348 757.904

Saraiva Transportes Técnicos Ltda. R$ 6.893.954,66 582.062 594.262

Modal Participações Ltda. R$ 21.573.961,08 1.821.506 1.859.686

Subscrições por Minoritários R$ 908.116,82 119.844 28.360

Total R$ 54.763.295,78 4.666.882 4.670.700

ON % PN %
Ações emitidas 50.854.986 100,00% 4.670.700 100,00%

Ações subscritas 4.666.882 9,18% 4.670.700 100,00%

Ações não subscritas 46.188.104 90,82% 0 0,00%
(xi) O valor subscrito, indicado no item “x”, supera o valor mínimo do Aumento de Capital, de  
R$ 44.927.698,26 (quarenta e quatro milhões, novecentos e vinte e sete mil, seiscentos e noventa 
e oito reais e vinte e seis centavos), de forma que o Conselho de Administração está autorizado a 
homologar o Aumento de Capital. 7. Deliberações: Dando continuidade aos trabalhos, após 
discussões sobre a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, 
por unanimidade, deliberaram: 7.1. Aprovar a homologação parcial do Aumento de Capital da 
Companhia, no valor de R$ 54.763.295,78 (cinquenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e 
três mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos), representado por 9.337.582 
(nove milhões, trezentas e trinta e sete mil, quinhentas e oitenta e duas) novas ações nominativas 
e sem valor nominal, sendo 4.666.882 (quatro milhões, seiscentas e sessenta e seis mil, oitocentas 
e oitenta e duas) ações ordinárias e 4.670.700 (quatro milhões, seiscentas e setenta mil e 
setecentas) ações preferenciais, considerando que foi superado o valor mínimo do Aumento de 
Capital. 7.1.1. As novas ações ordinárias foram emitidas ao preço de R$ 6,29 (seis reais e vinte e 
nove centavos) por ação e as novas ações preferenciais, ao preço de R$ 5,44 (cinco reais e 
quarenta e quatro centavos) por ação. O preço de emissão das ações foi determinado de acordo 
com o preço médio diário ponderado pelo volume diário de negociações das ações ordinárias e 
preferenciais, nos 30 (trinta) pregões anteriores à data do pedido de Recuperação Judicial das 
sociedades do Grupo Renova, em 16 de outubro de 2019, nos termos do artigo 170, §1º, inciso III, 
da Lei das Sociedades por Ações, da cláusula 14.1.3, do Plano Sociedades Consolidadas, e da 
cláusula 12.1.3, do Plano ASIII Fase A. 7.1.2. Os direitos patrimoniais e políticos decorrentes das 
novas ações emitidas no Aumento de Capital apenas serão aplicáveis a eventos, inclusive 
distribuições de dividendos ou juros sobre capital próprio, que ocorrerem após esta data, em razão 
da homologação parcial do Aumento do Capital. 7.1.3. As subscrições condicionadas, total ou 
proporcionalmente, à homologação total do Aumento de Capital serão canceladas e os valores 
pagos pelos subscritores serão devolvidos, de acordo com os procedimentos usuais da instituição 
escrituradora das ações da Companhia e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. 7.1.4. As 46.188.104 
(quarenta e seis milhões, cento e oitenta e oito mil, cento e quatro) ações ordinárias emitidas no 
Aumento de Capital que não foram subscritas são, neste ato, automaticamente canceladas. Todas 
as ações preferenciais emitidas no Aumento de Capital foram subscritas. 7.1.5. Considerando o 
Aumento de Capital ora homologado, o capital social da Companhia passa a ser de  
R$ 3.349.936.049,26 (três bilhões, trezentos e quarenta e nove milhões, novecentos e trinta e seis 
mil e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), dividido em 109.480.048 (cento e nove 
milhões, quatrocentas e oitenta mil e quarenta e oito) ações nominativas e sem valor nominal, 
sendo 55.521.868 (cinquenta e cinco milhões, quinhentas e vinte e uma mil, oitocentas e sessenta 
e oito) ações ordinárias e 53.958.180 (cinquenta e três milhões, novecentas e cinquenta e oito mil, 
cento e oitenta) ações preferenciais. 7.1.6. O Aumento de Capital foi aprovado dentro do limite de 
capital autorizado, nos termos do artigo 8º, do estatuto social da Companhia, e do artigo 168, da 
Lei das Sociedades por Ações, independendo de reforma estatutária, nos termos do artigo 8º, do 
estatuto social da Companhia, e do artigo 168, da Lei das Sociedades por Ações. 7.2. Autorizar a 
diretoria da Companhia a tomar todas as providências quanto ao Aumento de Capital e à sua 
homologação, à formalização da capitalização dos Créditos e a transferência das ações subscritas 
pelos Credores, bem como a adotar as medidas necessárias à sua formalização e publicidade, 
inclusive mediante a publicação de aviso aos acionistas, avisos de fato relevante, e quaisquer 
informações cuja divulgação venha a ser exigida pela CVM, pela B3 e/ou pela instituição 
escrituradora das ações da Companhia. 8. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a ser 
deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a 
presente ata em forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os 
presentes. São Paulo, 23 de agosto de 2021. Luiz Cruz Schneider - Presidente. Élio Miranda de 
Oliveira - Secretário. Conselheiros presentes: Luiz Cruz Schneider, Douglas Braga Ferraz de 
Oliveira Xavier, Daniel Gallo, Antônio Carlos Vélez Braga, Guilherme Maitto Caputo, Geoffrey David 
Cleaver e Alexandre Americano Holanda e Silva. O presente extrato confere com a ata lavrada em 
livro próprio. Élio Miranda de Oliveira - Secretário. JUCESP nº 433.488/21-9, em 02/09/2021. 
Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.

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.

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

                


                    


                

               


  






 


                   
              

                 


 

               
               
            

 







 

 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que realizou a NOTIFICAÇÃO de GREGÓRIO CARLOS DOS SANTOS na 
qualidade de cedente do imóvel usucapiendo, objetivado nas transcrições nos 31.637 e 91.263 do 
9º RI, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de reconhecimento extrajudicial de 
USUCAPIÃO do imóvel consistente em UMA CASA E SEU TERRENO, situada na Rua Castelo 
Rodrigo (antiga Rua Baia dos Cavalos, antes Rua “12”), nº 60, parte do Lote 8 da quadra 11, 
Vila Iva, 27º Subdistrito do Tauapé, São Paulo/SP, cuja descrição tem início no ponto 1, localizado 
no cruzamento do alinhamento predial da Rua Castelo Rodrigo, com a divisa lateral do imóvel s/nº 
da mesma rua, distante 48,17m do cruzamento dos prolongamentos dos alinhamentos prediais das 
Ruas Castelo Rodrigo e Miguel Bastos Soares; do ponto 1 segue 5,09m pelo alinhamento predial da 
Rua Castelo Rodrigo, até o ponto 2; deflete à direita, formando ângulo interno de 90º50’16” e segue 
19,05m pela lateral do imóvel nº 62 da Rua Castelo Rodrigo (contribuinte 148.211.0051-6 área maior), 
transcrito em área maior sob nos 31.637 e 91.263 do 9º RI, titulado a Nelo Morganti, ou Nello Morganti 
e sua mulher, Maria Morganti, até o ponto 3; deflete à direita, formando ângulo interno de 86º53’26” 
e segue 5,10m pela parte dos fundos do imóvel nº 322 da Rua Alger (contribuinte 148.211.0075-3), 
matriculado sob o nº 36.392 no 9º RI, titulado a Lázaro Antonio Frei e sua mulher, Cecília Maria Frei, 
e nº 330 da referida Rua (contribuinte 148.211.0074-5), transcrito sob nº 183.376 n 11º RI, titulado 
a Gabriel Gonçalves Pereira até o ponto 4; deflete a direita, formando ângulo interno de 93º06’34” e 
segue 18,85m pela divisa lateral do imóvel s/nº da Rua Castelo Rodrigo (contribuinte 148.211.0124-5), 
matriculado sob nº 214.885 no 9º RI, titulados a Graziele Della Valle e Michelle Della Valle, até o ponto 
1; início desta descrição, formando ângulo interno de 89º09’44” com o seguimento inicial e encerrando 
em tais divisas a área de 96,44m² de superfície, cujo pedido foi iniciado através do requerimento de 18 
de dezembro de 2019, prenotado sob nº 631.102, em 19 de dezembro de 2019, instruído com a Ata 
Notarial lavrada no dia 11 de setembro de 2019, no Livro 2894, fls.93/105, pelo 2º Tabelião de Notas 
de São Paulo/SP, e demais documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autua-
do nesta Serventia, através do qual RENATA DA SILVA SANTOS, brasileira, analista de importação, 
portadora da Cédula de Identidade RG nº 34.360.379-SSP/SP, CPF/MF nº 313.818.758-74, casada 
com KLEBER DE SOUZA NASCIMENTO, brasileiro, revisor gráfico, portador da Cédula de Identida-
de RG nº 44.301.684-7-SSP/SP, CPF/MF nº 336.414.868-66, residentes e domiciliados nesta Capital 
na Rua Castelo Rodrigo, nº 60, Vila Iva, solicitam o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, 
com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando exercer posse mansa, pacifica, 
exclusiva e ininterrupta e com “animus domini” por prazo superior a 40 (quarenta) anos, sobre o refe-
rido imóvel. Considerando a certificação de que o notificando se encontrava em lugar incerto e não 
sabido, cumpre, com fundamento no §13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 
418.16, do Capitulo XX, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e do 
artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço Registral, 
de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido de procu-
ração com firma reconhecida, a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da usucapião 
extrajudicial que se processa nesta Serventia, podendo impugnar fundamentadamente os presentes 
trabalhos, no prazo legal de até 15 (quinze) dias, contado da data da última publicação deste 
edital, restando advertido que, nos termos do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio do 
notificando será interpretado como sua concordância com o pedido de reconhecimento extra-
judicial de usucapião. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIO - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Re-
gistro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhe-
cimento tiverem que, neste Serviço Registral, está sendo processado, por meio do Requerimento de 
02 de julho de 2020, Prenotado sob nº 642.798, em 02 de julho de 2020, devidamente autuado sob 
mesmo número, feito por CARMITA SANTOS CARDOSO DE SÁ, brasileira, viúva, aposentada, por-
tadora da Cédula de Identidade RG nº 13.403.156-8-SSP/SP, CPF/MF nº 083.514.418-64 residente e 
domiciliada nesta Capital, na Rua Manoel Beci Fernandes, nº 245, Cidade Líder, o Registro de Reco-
nhecimento da Usucapião Extrajudicial Extraordinário, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil 
vigente, declarando nos exatos termos da Ata Notarial lavrada no dia 01 de outubro de 2019, no Livro 
1828, às fls.377/379, do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito 
de Itaquera desta Capital, ser sua posse mansa, pacífica e ininterrupta, por prazo superior a 27 (vinte 
e sete) anos, no imóvel consistente em UM PRÉDIO e seu terreno situados na Rua Francisco Lu-
cena nº 348, parte do lote 17, quadra 41, Cidade Líder, no Distrito de ITAQUERA, São Paulo, me-
dindo 5,00m de frente, distante 26,00m do ponto de cruzamento dos alinhamentos da Rua Francisco 
Lucena com a Avenida Antonio de Sousa Queiroz, tendo início no ponto A acompanhando o alimento 
da Rua Francisco Lucena até o ponto B; daí deflete à esquerda e segue pela distância de 28,22m, 
formando um ângulo interno de 90º, confrontando com imóvel nº 346 da referida rua, ocupado por Luis 
Carlos Silva Moraes e outra, remanescente da matrícula nº 24.287/9ºRI, até o ponto C; daí deflete 
à esquerda e segue pela distância de 5,00m, formando ângulo interno de 87,48º, confrontando com 
o imóvel nº 667 da Avenida Antonio de Sousa Queiroz, de propriedade de David Martins da Silva e 
outra, matriculado sob o nº 218.241/9ºRI, até o ponto D; daí deflete à esquerda e segue pela distância 
de 28,00m, formando ângulo interno de 92,52º, confrontando com o imóvel nº 354 da Rua Francisco 
Lucena, de propriedade de Elenirce Gouveia Toschi e outros, matriculado sob o nº 112.406/9ºRI, até 
o ponto A, início desta descrição, com ângulo interno de 90º, com segmento inicial e encerrando em 
tais divisas a área superficial de 140,55m², ora objeto da matrícula nº 24.287 do 9º Oficial de Registro 
de Imóveis desta Capital, tendo como proprietário tabular, ITSVAN NEMETH. Em observância à 
previsão legal contida no §4º do. artigo 216-A, da Lei Federal nº 6.015/73, expede-se esse edital para 
CIÊNCIA de terceiros eventualmente interessados, os quais poderão manifestar-se no prazo de 
15 (quinze) dias subsequentes ao da publicação, franqueando-lhes a possibilidade de comparecer 
a este Serviço Registral, situado à Rua Augusta nº 1058, Cerqueira César, de segunda a sexta feira, 
no horário das 9:00 às 16:00 horas, a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da pre-
sente USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIO, processada nos termos da legislação vigente, na 
forma acima mencionada. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

O 9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - FAZ SABER a DOMINÓ INDÚSTRIAS QUIMICAS S/A, que EMÍLIA DO NASCIMENTO 
LUIZ, e outros, protocolizaram o pedido de Retificação de Registro Imobiliário, nos moldes do art. 213, 
inciso II, da Lei 6.015/73 (procedimento nº 673.720/21), para que o imóvel localizado na Rua Tiquiá, nº 
112 e Rua Santo Antônio do Pinhal, s/n – Chácara Maranhão – 27º Subdistrito – Tatuapé - São Paulo 
- SP, matrículado sob nº 66.317, tributados pelo CONTRIBUINTE nº 056.190.0055-9, passem a ter a 
descrição constante no memorial e planta juntados aos autos supra-indicados. Considerando a certifi-
cação de que os notificandos se encontram em lugar incerto e não sabido, cumpre, com fundamento 
no no item 136.12 do Cápitulo. XX das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste 
Estado, e na ausência de qualquer impugnação por parte dos destinatários deste Edital, se proceder à 
averbação de que trata o art. 213, §5º, da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 9º Serviço de Registro 
de Imóveis de São Paulo, o Oficial, Francisco Raymundo.
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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
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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 . 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.

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.

International School Serviços de Ensino,
Treinamento e Editoração Franqueadora S.A.

CNPJ/MF nº 18.082.788/0001-98 - NIRE 35.300.486.692
Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 14 de Maio de 2021

1. Data, Horário e Local: Realizada aos 14 (quatorze) dias do mês de maio de 2021, às 14:30 horas, em modalidade digital, por meio de sistema 
eletrônico de participação a distância disponibilizado pela International School Serviços de Ensino, Treinamento e Editoração Franqueadora 
S.A., com sede localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Amâncio de Carvalho, nº 182, sala 411, Vila Mariana,  
CEP 04.012-080 (“Companhia”), nos termos do artigo 124, §2º-A, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), sendo, 
portanto, considerada como realizada na sede social da Companhia, nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020.  
2. Convocação e Presença: convocada nos termos do edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos 
dias 23, 27 e 28 de abril de 2021, páginas 148, 119 e 187, respectivamente, e no Jornal Gazeta de São Paulo, nas edições dos dias 23, 27 e 28 de 
abril de 2021, páginas B5, B3 e B5, respectivamente. Compareceram acionistas titulares de ações representativas de 100% do capital social da 
Companhia. Atendido o quórum de instalação e deliberação previsto na Lei das Sociedades por Ações. 3. Mesa: Sr. Fernando Zorzo - Presidente; 
e Sr. Fernando Pacheco Di Francesco - Secretário. 4. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras; e (ii) deliberar a destinação do lucro líquido do exercício social e a distribuição de dividendos. 5. Deliberações: 
Conforme proposta do Presidente da Mesa, restou aprovada a lavratura desta ata na forma sumária, nos termos do Artigo 130, §1º da Lei das 
Sociedades por Ações. A manifestação de voto e o protesto sobre a retirada de parte do item (i) de pauta, ambos por escrito, do acionista Ulisses 
Borges Cardinot foram recebidos e autenticados pela Mesa e são parte integrante desta ata como Anexo I. Com relação ao item (i) da ordem do 
dia, restou aprovada por maioria a retirada de pauta da deliberação sobre as contas da administração, por restar prejudicada tendo em vista a 
solicitação da acionista PSD Educação S.A. de que o relatório da administração relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 
seja refeito pela administração executiva e re-submetido ao conselho de administração da Companhia, para posterior re-submissão aos acionistas 
por, no entendimento da acionista PSD Educação S.A., não refletir as ressalvas registradas pelos membros do conselho de administração da 
Companhia em reunião de 6 de abril de 2021. O representante do acionista Ulisses Borges Cardinot, nos termos de seu protesto por escrito, indicou 
que em seu entendimento o relatório da administração foi regulamente aprovado e a matéria não precisaria ser retirada de pauta. Adicionalmente, 
restaram aprovadas por unanimidade as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro e 2020, com as 
reservas registradas pelo acionista Ulisses Borges Cardinot em sua manifestação de voto. Com relação ao item (ii) da ordem do dia, restou 
aprovada por maioria a declaração de dividendos restrita ao dividendo mínimo obrigatório nos termos do estatuto social da Companhia e do acordo 
de acionistas da Companhia, a ser pago, em observância ao determinado pela Lei das Sociedades por Ações, aos acionistas que a ele têm direito 
apenas no último dia útil do corrente ano (sobre este ponto o acionista Ulisses Borges Cardinot se manifestou contrariamente indicando entender 
que a distribuição deveria ser imediata), após a análise da situação financeira da Companhia ao final do ano de 2021. O acionista Ulisses Borges 
Cardinot, nos termos da sua manifestação de voto, votou por uma distribuição superior ao mínimo obrigatório. A acionista PSD Educação S.A. 
registrou seu entendimento de que o acionista Ulisses Borges Cardinot nem deveria fazer jus a dividendos referentes aos resultados de 2020 dado 
que já deveria ter deixado o quadro societário da Companhia, em razão da antecipação do mecanismo de saída previsto nas cláusulas 2.6 e 2.6.3.5 
do Contrato de Investimento celebrado entre os acionistas em 21 de dezembro de 2015, conforme aditado. O acionista Ulisses Borges Cardinot 
entende que não ocorreu a referida antecipação e, portanto, faz jus aos dividendos, além de que esse ponto não teria sido levantado pela acionista 
PSD Educação S.A. nos anos anteriores. Em seguida, o representante do acionista Ulisses Borges Cardinot solicitou a instalação do Conselho 
Fiscal da Companhia, nos termos do Artigo 161 da Lei das Sociedades por Ações e da Cláusula 24 do Estatuto Social da Companhia. Após 
deliberação e votação, foi aprovada a eleição das seguintes pessoas como membros do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a 
Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2021: Indicados pela PSD Educação 
S.A.: como membros titulares, (1) Alexandre Shozo Nakamaru, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de 
empresas, portador da carteira de identidade RG nº 199837077 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 263.789.338-98, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e com endereço profissional na mesma cidade, na Rua Augusta, 2840, 9º andar, conjunto 91, 
Consolação, CEP 01412-100, como Presidente do Conselho Fiscal; e (2) Renato Diniz Junqueira Filho, brasileiro, casado, diretor executivo, 
portador da carteira de identidade RG nº 351182603, inscrito no CPF sob o nº 327.033.078-29, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com endereço profissional na mesma cidade, na Rua Augusta, 2840, 9º andar, conjunto 91, Consolação, CEP 01412-100, e, 
como membros suplentes, (1) Nijni Yuri Carvalho Farias, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da 
carteira de identidade RG nº 95027013150 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 854.454.013-91, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado 
do Paraná, com endereço profissional na mesma cidade, na Avenida Nossa Senhora Aparecida, nº 174, Seminário, CEP 80440-000, e (2) Mariana 
Alves Pacini, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob nº 312989 e no CPF sob nº 364.473.348-11, portadora da cédula de identidade 
RG nº 44.353.653-3 SSP/SP, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na mesma cidade, 
na Rua Augusta, 2840, 9º andar, conjunto 91, Bairro Consolação, CEP 01412-100. Indicados pelo Ulisses Borges Cardinot: como membro titular, 
(1) Heraldo Gilberto de Oliveira, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 37402930-1 SP/SSP, inscrito no CPF sob 
o nº 454.094.479-72, e como membro suplente (2) Nelson Satio Bito, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 
10.417.437-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 005.144.258-22, ambos com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Dr. Luis da Rocha Miranda, nº 159, 11º andar, Jabaquara, CEP 04.344-010. Os acionistas que indicaram membros ao Conselho Fiscal 
informaram à Mesa que os respectivos conselheiros fiscais (a) possuem a qualificação necessária e cumprem o requisito estabelecido no artigo 162 
da Lei das Sociedades por Ações, para o exercício de seu cargo, e (b) estão em condições de firmar a declaração prevista no artigo 147 da Lei das 
Sociedades por Ações. Os conselheiros fiscais ora eleitos tomarão posse mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse. A acionista PSD 
Educação S.A. registrou, ainda, que tendo em vista que a Companhia não remunera os membros de sua Diretoria, os membros do Conselho Fiscal 
também não deverão receber qualquer remuneração, exceto com relação ao reembolso das despesas obrigatórias previstas no parágrafo 3º do 
artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a assembleia, da qual 
se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Fernando Zorzo - Presidente; e Fernando Pacheco 
Di Francesco - Secretário. Acionistas: PSD Educação S.A. (p.p. Hiram Bandeira Pagano Filho) e Ulisses Borges Cardinot (p.p. Ivo Waisberg).  
São Paulo, 14 de maio de 2021. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Mesa: Fernando Zorzo - Presidente; Fernando Pacheco 
Di Francesco - Secretário. JUCESP nº 351.374/21-8 em 20/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS PROCESSO Nº0011872-41.2019.8.26.0068 O MM.Juiz de Direito da 3ªVara Cível 
da Comarca de Barueri,Estado de São Paulo,Dr.Raul de Aguiar Ribeiro Filho,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a SINAI BUSINESS 
FOMENTO MERCANTIL E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,CNPJ 09.607.776/0001- 49,que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de sentença,movida por TG Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários 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$29.784,98(agosto/ 2021), 
devidamente atualizada,sob pena de multa de 10%sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%(artigo 523 e parágra-
fos,do Código de Processo Civil).Fica ciente,ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,transcorrido o perío-
do acima indicado sem o pagamento voluntário,inicia-se o prazo de 15(quinze)dias úteis para que o executado,independente-
mente 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 Barueri, aos 16 de setembro de 2021.                        [1,4] 
 
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº0003508-29.2021.8.26.0224 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 4ªVara Cí-
vel,do Foro de Guarulhos,Estado de São Paulo,Dr(a).Beatriz de Souza Cabezas,na forma da Lei,etc.Faz saber a José Maximiano 
de Avila Correa RG 51.443.919-1,que Apis Vida Industria e Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda requereu o cumprimento de 
sentença,para receber a quantia de R$526.193,65(janeiro/2021).Estando o executado em lugar ignorado,expede-se edital,para 
que em 15dias,a fluir do prazo supra,pague o débito,atualizado e acrescido das importâncias de direito e demais cominações le-
gais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art. 523, § 1º, CPC), iniciando-se o prazo 
de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o edital, 
afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 24 de setembro de 2021.   [1,4] 

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. 







   






  





 
 

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. 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. 

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. 




  


              
                  



  

             


 
 
 
 
 


 

          
          
             

              

             
   

       
                


           



 

 


   

                    





             






 

Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.
CNPJ Nº 61.082.004/0001-50-NIRE Nº 35300037286-Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração
No 1º (primeiro) dia do mês de setembro de 2021 (dois mil e vinte e um) às 10 (dez) horas, na sede social na Avenida 
Eusébio Matoso, 1375, 7º andar, Capital, São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração abaixo 
assinados, inclusive com a presença do atual Diretor de Marketing da Companhia, Sr. Aires José Leal Fernandes. Com a 
palavra o Conselheiro Presidente, Sr. Carlos Antonio Tilkian esclareceu que objetivo da reunião seria eleger novo 
Conselheiro de Administração para substituir o Conselheiro o Sr. Rubens Decoussau Tilkian, brasileiro, advogado, casado, 
portador do RG nº 23.894.420-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 279.362.988-00, com escritório na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, 28, 2º andar, Capital, São Paulo, CEP 04543-000 que renunciou em 24/05/2021 ao mandato para o 
qual foi eleito. Colocado o assunto em discussão e depois de devidamente analisado foi eleito o atual Diretor de 
Marketing, Sr. Aires José Leal Fernandes, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade 
RG/SP nº 6.578.420-0 e do CPF/MF nº 028.490.778-28, com escritório na Avenida Eusébio Matoso, 1375, 7º andar, 
Condomínio Edifício Company Plaza, CEP 05423-180, para substituir o Conselheiro Rubens Decoussau Tilkian, o que foi 
aprovado por unanimidade. O Diretor de Marketing presente na Reunião aceitou o cargo de Conselheiro e no mesmo ato 
assinou o Termo de Posse, declarando na forma da lei que não tem nenhum impedimento para o exercício do cargo, 
deixando assim de ser Diretor de Marketing. A declaração de desimpedimento do novo Conselheiro está arquivada na 
sede da Companhia. Dessa forma a Diretoria fi cará apenas com um Diretor, ou seja, o Diretor Presidente Sr. Carlos Antonio 
Tilkian, a partir desta data, 1 (um) de setembro de 2021, tendo em vista a entrada em vigor da Lei Complementar 182 de 
1/06/2021 que modifi cou o Artigo 143 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76) e permite a existência de um único 
Diretor na Companhia. Colocado o assunto em votação foi aprovado por unanimidade dos votantes fi cando assim 
composta a Administração da Companhia: Conselho de Administração: Presidente - Carlos Antonio Tilkian, 
brasileiro, divorciado, administrador de empresas, com escritório na Avenida Eusébio Matoso, 1375, 7º andar, Condomínio 
Edifício Company Plaza, CEP 05423-180, Capital, São Paulo, portador da Carteira de Identidade RG/SP n° 3.204.350-8 e 
CPF nº 941.423.358-04, Synesio Batista da Costa, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade 
RG/SP nº 12.471.281-2 e CPF/MF nº 113.796.341-72, com escritório na Capital de São Paulo na Avenida Santo Amaro, 
1386 – 3º andar, CEP 04506-001 e Aires José Leal Fernandes, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador 
da Cédula de Identidade RG/SP nº 6.578.420-0 e do CPF/MF nº 028.490.778-28, com escritório na Avenida Eusébio 
Matoso, 1375, 7º andar, Condomínio Edifício Company Plaza, CEP 05423-180; Diretoria: Diretor Presidente Carlos 
Antonio Tilkian, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, com escritório na Avenida Eusébio Matoso, 1375, 7º 
andar, Condomínio Edifício Company Plaza, CEP 05423-180, Capital, São Paulo, portador da Carteira de Identidade RG/
SP n° 3.204.350-8 e CPF nº 941.423.358-04. Os mandatos, em curso, dos Conselheiros de Administração, e do Diretor 
Presidente terminarão na próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o fi nal do mês de abril de 2022. A 
remuneração do novo Conselheiro eleito, Sr. Aires José Leal Fernandes permanecerá a mesma que recebia como Diretor 
de Marketing até o fi nal do seu mandato. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e redigida a presente 
ata, que lida e aprovada foi assinada pelos presentes. a.a.) Carlos Antonio Tilkian; Synesio Batista da Costa; 
Aires José Leal Fernandes. Confere com o Original, lavrado em livro próprio. Carlos Antonio Tilkian - Presidente. 
JUCESP nº 455.307/21-0 em 22.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

7ª Vara Cível, do Foro de Bauru –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 
0009559-11.2013.8.26.0071 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de Bauru, Estado 
de São Paulo, Dr(a). JAYTER CORTEZ JUNIOR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUCIANO 
GANDIS ROSICA, CPF 263.894.338-08, com endereço à Alameda dos Heliotropos, 5-9, Madureira, 
CEP 17020-490, Bauru - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de Banco J. Safra S/A, para, no prazo de 03 (três) dias úteis, pagar a dívida no valor de R$ 
129.057,73, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários 
advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do 
débito, conforme pedido inicial. Caso o(a) executado(a) efetue o pagamento no prazo acima 
assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC). 
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 Bauru-SP. 

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 PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA JUDICIAL DO FORO DA COMARCA DE AMPARO. 
Processo: nº 0003198-91.2014.8.26.0022. Executados: executado(s) HERVAL LEITE CAMARGO, JOCELINA CHINAGLIA CAMARGO, TECELAGEM 
COQUEIROS COMERCIO DE FIOS E TECIDOS LIMITADA – ME. Dois barracões industriais - Rua Alfredo L. de Campos, nº 50 e 64 - Centro /Amparo. 
Rua Alfredo Leopoldino de Campos, nº 50 e 64, Amparo/SP - Contribuinte nº não consta. Descrição completa na Transcrição nº 28.192 do 1ª CRI de 
Amparo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.133.293,25 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 793.305,27 (70% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 12/11/2021 às 13h20min, e termina em 16/11/2021 às 13h20min; 2ª Praça começa em 
16/11/2021 às 13h21min, e termina em 06/12/2021 às 13h20min. Ficam os executados HERVAL LEITE CAMARGO, JOCELINA CHINAGLIA 
CAMARGO, TECELAGEM COQUEIROS COMERCIO DE FIOS E TECIDOS LIMITADA - ME, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), os 
terceiros interessados FLAVIO LEITE DE CAMARGO e MARIA REGINA DE GODOY CAMARGO e demais interessados, INTIMADOS das designações
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 

 GAZETA DE SÃO PAULO – 01.10.2021 

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE ITAQUERA. Processo: 
nº 0016722-43.2013.8.26.0006. Executados: executado(s) EDSON DA SILVA DE MORAES ME, EDSON SILVA DE MORAES. PARTE IDEAL (50%) - 
Metade ideal sob duas casas, Rua Itapipinas, nºs 551 e 555, Arthur Alvim/SP. Rua Itapipinas, nº551 e 555, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
113.428.00302/113.428.00310. Descrição completa na Matrícula nº 108.659 do 12º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 538.371,50 - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 269.185,75 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
22/10/2021 às 11h00min, e termina em 25/10/2021 às 11h00min; 2ª Praça começa em 25/10/2021 às 11h01min, e termina em 16/11/2021 às 
11h00min. Ficam os executados EDSON DA SILVA DE MORAES ME, EDSON SILVA DE MORAES, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), 
coproprietário(a) AMARO HELENO DA CRUZ E DEISE SILVA DE MORAES, ROSANA FERREIRA DE SOUZA MORAES e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 30/11/2018.  

 GAZETA DE SÃO PAULO – 01.10.2021 

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS. Processo: 
nº 1004266-53.2018.8.26.0011. Executados: executado(s) CICERO TOMAZ DA SILVA. DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apto 62-B, 6º andar do Edif. Res. 
Colina dos Pássaros, à R. Prado Valadares, 25, Vl. Polópoli, 13º Subd.-Butantã/SP; área privativa: 58,4275m2, área uso comum: 10,3400m2 (1 vaga de 
garagem), área real uso comum: 54,3317m2 e área total: 123,0992m2. Rua Prado Valadares, nº25, São Paulo/SP - Contribuinte nº 101.542.00769. 
Descrição completa na Matrícula nº 177.331 do 18º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 379.085,13 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
227.451,07 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 08/11/2021 às 11h30min, e termina em 
11/11/2021 às 11h30min; 2ª Praça começa em 11/11/2021 às 11h31min, e termina em 01/12/2021 às 11h30min. Ficam os executado(s) CICERO 
TOMAZ DA SILVA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , bem como os credores MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, credor(a) fiduciário 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 07/06/2019. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 01.10.2021 

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

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 1000761-02.2019.8.26.0405 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIO SERGIO 
LEITE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CASSIO 
PEREIRA DA SILVA, Brasileiro, CPF 010.459.553-10, 
que Edcarlos Oliveira Costa lhe ajuizou ação 
Monitória para cobrança de R$ 1.582,79 (fls. 228), 
representada pelo cheque anexo aos autos. Estando o 
réu em lugar ignorado, foi determinada a citação e 
intimação por edital, para que em 15 dias úteis, após os 
20 dias supra, pague o débito e efetue o pagamento de 
5% a título de honorários advocatícios, hipótese em 
que ficará isento de custas processuais, ou ofereça 
embargos ao mandato monitório, sob pena de não o 
fazendo constituir-se de pleno direito o título executivo 
judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados. 
Em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Osasco, aos 16 de setembro de 2021.

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. 

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 CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4011630-80.2013.8.26.0405 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). 
MARIANA HORTA GREENHALGH, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIS FERNANDO DO 
NASCIMENTO, Brasileiro, CPF 147.454.658-74, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de FIEO - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO - UNIFIEO, alegando em 
síntese que o autor é credor da parte ré da importância nominal total de R$11.746,00, 
(devidamente atualizada), oriunda de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais relativo a 
mensalidade não pagas. 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 úteis efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do 
valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do 
CPC, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo efetuado o pagamento 
do débito ou não apresentados embargos na ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 14 de setembro de 2021. - 
ADV: HELIO VICENTE DOS SANTOS (OAB 141484/SP) 

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro oficial inscrito na JUCESP sob o nº 1086, com escritório à Praça dos Omaguás, 98, Pinheiros, em São Paulo/
SP, devidamente autorizado pela Credora Fiduciária ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., doravante designada VENDEDORA, inscrita no CNPJ 
sob n° 00.000.776/0001-01, com sede na Av. Antônio Massa, 361, em Poá/SP, nos termos do Instrumento Particular firmado em 18/03/2013, no qual figura 
como fiduciante Julio Brunelli Casagrande, brasileiro, solteiro, empresário, CPF/MF nº 010.326.650-09, residente e domiciliado em São Borja/RS, levará a 
PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 27 de outubro de 2021, às 11h00, no endereço 
do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 969.153,31 (novecentos de sessenta e nove mil, cento e cinquenta e três 
reais e trinta e um centavos), os imóveis a seguir descritos, com as propriedades consolidadas em nome da credora Fiduciária, em Porto Alegre /RS, Bairro 
Belém Novo, situados na Avenida Juca Batista nº 8000, sendo: 1) Unidade 705 a ser construída, do Setor 08 Villa Buena Vista, com 1.047,70m² de área de 
terreno de uso exclusivo; e 2) Unidade 1047 a ser construída, do Setor 11 Villa Canto da Lagoa, com 1.012,50m² de área de terreno de uso exclusivo, ambos 
no Condomínio Terra Ville - Belém Novo Golf Club. Imóveis objetos das matrículas nº 104.879 e 105.012, respectivamente, do 3º Registro de Imóveis 
de Porto Alegre/RS. Obs.:. Consta dívida de condomínio de aproximadamente R$ 1.000.000,00, ficando a cargo do arrematante a quitação, 
independentemente da data do fato gerador. Constam nas citadas matrículas certidão positiva referente à Incorporadora. Regularização e encargos por 
conta do Comprador. Ocupados. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica 
desde já designado o dia 05 de novembro de 2021, às 11h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 1.028.722,74 (Um milhão, vinte e oito mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos). Todos os horários estipulados neste edital, 
no site do leiloeiro www.leilaovip.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) 
fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais 
da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se 
aplicável, podendo o(s) fiduciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º 
ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que outros interessados 
já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.leilaovip.com.br, respeitado 
o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na 
disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar 
do leilão de modo on-line deverão se cadastrar no site www.leilaovip.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, 
com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter 
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois 
de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor 
fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor 
do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fiduciante, 
mantida em instituição financeira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 
de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

Prestador de
Serviço Autorizado

DATA 1º LEILÃO 27/10/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 05/11/21 ÀS 11h
EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

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

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

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1046999-74.2018.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 6ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). JAIME HENRIQUES DA COSTA, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) MARIA NASCIMENTO F ALBUQUERQUE, Brasileira, RG 35.893.726-7, CPF 215.345.188-43, com
endereço à Rua Utinga, 216, Chacara Flora, CEP 04644-060, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A Proguaru, alegando em
síntese: Condenação da requerida ao pagamento no valor de R$ 1.065,47, referente ao termo de confissão de dívida
e do acordo para parcelamento, firmado no dia 26 de agosto de 2014. Encontrandose o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 15 de julho de 2021.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021-FAMESP/HC
REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2021-FAMESP/HC

PROCESSO Nº 0013297/2021-FAMESP/HC
Acha-se aberto e à disposição dos interessados de 01 a 20 de outubro de 2021, das 8:00 às 11:30 
horas e das 13:30 às 18:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para o Desenvolvimento 
Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada na Rua João Butignolli, s/nº, Distrito de Rubião Junior, 
Município de Botucatu, Estado de São Paulo, Fone (014) 3881-4811 - FAX (014) 3881-4811 - ramal 
110, site https://compraeletronica.famesp.org.br o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 037/2021-FAMESP/HC, REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2021-FAMESP/HC, PROCESSO 
Nº 013297/2021-FAMESP/HC, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (REPOSITOR ELETROLÍTICO, DILUENTES PARA 
MEDICAMENTOS, NUTRIENTES PARENTERAIS E ELETROLITOS), PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SEÇÃO TÉCNICA DE FARMÁCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE 
BOTUCATU - FACULDADE DE MEDICINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, do tipo 
menor preço unitário por item, em conformidade com o disposto no ANEXO II. A abertura da sessão 
pública será realizada no dia 21 de outubro de 2021, com início às 09:00 horas.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS PROCESSO Nº0011872-41.2019.8.26.0068 O MM.Juiz de Direito da 3ªVara Cível 
da Comarca de Barueri,Estado de São Paulo,Dr.Raul de Aguiar Ribeiro Filho,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a SINAI BUSINESS 
FOMENTO MERCANTIL E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,CNPJ 09.607.776/0001- 49,que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de sentença,movida por TG Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários 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$29.784,98(agosto/ 2021), 
devidamente atualizada,sob pena de multa de 10%sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%(artigo 523 e parágra-
fos,do Código de Processo Civil).Fica ciente,ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,transcorrido o perío-
do acima indicado sem o pagamento voluntário,inicia-se o prazo de 15(quinze)dias úteis para que o executado,independente-
mente 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 Barueri, aos 16 de setembro de 2021.                        [1,4] 
 
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº0003508-29.2021.8.26.0224 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 4ªVara Cí-
vel,do Foro de Guarulhos,Estado de São Paulo,Dr(a).Beatriz de Souza Cabezas,na forma da Lei,etc.Faz saber a José Maximiano 
de Avila Correa RG 51.443.919-1,que Apis Vida Industria e Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda requereu o cumprimento de 
sentença,para receber a quantia de R$526.193,65(janeiro/2021).Estando o executado em lugar ignorado,expede-se edital,para 
que em 15dias,a fluir do prazo supra,pague o débito,atualizado e acrescido das importâncias de direito e demais cominações le-
gais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art. 523, § 1º, CPC), iniciando-se o prazo 
de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o edital, 
afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 24 de setembro de 2021.   [1,4] 

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. 







   






  





 
 

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. 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. 

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. 




  


              
                  



  

             


 
 
 
 
 


 

          
          
             

              

             
   

       
                


           



 

 


   

                    





             






 

Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.
CNPJ Nº 61.082.004/0001-50-NIRE Nº 35300037286-Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração
No 1º (primeiro) dia do mês de setembro de 2021 (dois mil e vinte e um) às 10 (dez) horas, na sede social na Avenida 
Eusébio Matoso, 1375, 7º andar, Capital, São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração abaixo 
assinados, inclusive com a presença do atual Diretor de Marketing da Companhia, Sr. Aires José Leal Fernandes. Com a 
palavra o Conselheiro Presidente, Sr. Carlos Antonio Tilkian esclareceu que objetivo da reunião seria eleger novo 
Conselheiro de Administração para substituir o Conselheiro o Sr. Rubens Decoussau Tilkian, brasileiro, advogado, casado, 
portador do RG nº 23.894.420-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 279.362.988-00, com escritório na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, 28, 2º andar, Capital, São Paulo, CEP 04543-000 que renunciou em 24/05/2021 ao mandato para o 
qual foi eleito. Colocado o assunto em discussão e depois de devidamente analisado foi eleito o atual Diretor de 
Marketing, Sr. Aires José Leal Fernandes, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade 
RG/SP nº 6.578.420-0 e do CPF/MF nº 028.490.778-28, com escritório na Avenida Eusébio Matoso, 1375, 7º andar, 
Condomínio Edifício Company Plaza, CEP 05423-180, para substituir o Conselheiro Rubens Decoussau Tilkian, o que foi 
aprovado por unanimidade. O Diretor de Marketing presente na Reunião aceitou o cargo de Conselheiro e no mesmo ato 
assinou o Termo de Posse, declarando na forma da lei que não tem nenhum impedimento para o exercício do cargo, 
deixando assim de ser Diretor de Marketing. A declaração de desimpedimento do novo Conselheiro está arquivada na 
sede da Companhia. Dessa forma a Diretoria fi cará apenas com um Diretor, ou seja, o Diretor Presidente Sr. Carlos Antonio 
Tilkian, a partir desta data, 1 (um) de setembro de 2021, tendo em vista a entrada em vigor da Lei Complementar 182 de 
1/06/2021 que modifi cou o Artigo 143 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76) e permite a existência de um único 
Diretor na Companhia. Colocado o assunto em votação foi aprovado por unanimidade dos votantes fi cando assim 
composta a Administração da Companhia: Conselho de Administração: Presidente - Carlos Antonio Tilkian, 
brasileiro, divorciado, administrador de empresas, com escritório na Avenida Eusébio Matoso, 1375, 7º andar, Condomínio 
Edifício Company Plaza, CEP 05423-180, Capital, São Paulo, portador da Carteira de Identidade RG/SP n° 3.204.350-8 e 
CPF nº 941.423.358-04, Synesio Batista da Costa, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade 
RG/SP nº 12.471.281-2 e CPF/MF nº 113.796.341-72, com escritório na Capital de São Paulo na Avenida Santo Amaro, 
1386 – 3º andar, CEP 04506-001 e Aires José Leal Fernandes, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador 
da Cédula de Identidade RG/SP nº 6.578.420-0 e do CPF/MF nº 028.490.778-28, com escritório na Avenida Eusébio 
Matoso, 1375, 7º andar, Condomínio Edifício Company Plaza, CEP 05423-180; Diretoria: Diretor Presidente Carlos 
Antonio Tilkian, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, com escritório na Avenida Eusébio Matoso, 1375, 7º 
andar, Condomínio Edifício Company Plaza, CEP 05423-180, Capital, São Paulo, portador da Carteira de Identidade RG/
SP n° 3.204.350-8 e CPF nº 941.423.358-04. Os mandatos, em curso, dos Conselheiros de Administração, e do Diretor 
Presidente terminarão na próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o fi nal do mês de abril de 2022. A 
remuneração do novo Conselheiro eleito, Sr. Aires José Leal Fernandes permanecerá a mesma que recebia como Diretor 
de Marketing até o fi nal do seu mandato. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e redigida a presente 
ata, que lida e aprovada foi assinada pelos presentes. a.a.) Carlos Antonio Tilkian; Synesio Batista da Costa; 
Aires José Leal Fernandes. Confere com o Original, lavrado em livro próprio. Carlos Antonio Tilkian - Presidente. 
JUCESP nº 455.307/21-0 em 22.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

7ª Vara Cível, do Foro de Bauru –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 
0009559-11.2013.8.26.0071 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de Bauru, Estado 
de São Paulo, Dr(a). JAYTER CORTEZ JUNIOR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUCIANO 
GANDIS ROSICA, CPF 263.894.338-08, com endereço à Alameda dos Heliotropos, 5-9, Madureira, 
CEP 17020-490, Bauru - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de Banco J. Safra S/A, para, no prazo de 03 (três) dias úteis, pagar a dívida no valor de R$ 
129.057,73, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários 
advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do 
débito, conforme pedido inicial. Caso o(a) executado(a) efetue o pagamento no prazo acima 
assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC). 
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 Bauru-SP. 

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 PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA JUDICIAL DO FORO DA COMARCA DE AMPARO. 
Processo: nº 0003198-91.2014.8.26.0022. Executados: executado(s) HERVAL LEITE CAMARGO, JOCELINA CHINAGLIA CAMARGO, TECELAGEM 
COQUEIROS COMERCIO DE FIOS E TECIDOS LIMITADA – ME. Dois barracões industriais - Rua Alfredo L. de Campos, nº 50 e 64 - Centro /Amparo. 
Rua Alfredo Leopoldino de Campos, nº 50 e 64, Amparo/SP - Contribuinte nº não consta. Descrição completa na Transcrição nº 28.192 do 1ª CRI de 
Amparo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.133.293,25 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 793.305,27 (70% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 12/11/2021 às 13h20min, e termina em 16/11/2021 às 13h20min; 2ª Praça começa em 
16/11/2021 às 13h21min, e termina em 06/12/2021 às 13h20min. Ficam os executados HERVAL LEITE CAMARGO, JOCELINA CHINAGLIA 
CAMARGO, TECELAGEM COQUEIROS COMERCIO DE FIOS E TECIDOS LIMITADA - ME, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), os 
terceiros interessados FLAVIO LEITE DE CAMARGO e MARIA REGINA DE GODOY CAMARGO e demais interessados, INTIMADOS das designações
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 
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PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003‐0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE ITAQUERA. Processo: 
nº 0016722-43.2013.8.26.0006. Executados: executado(s) EDSON DA SILVA DE MORAES ME, EDSON SILVA DE MORAES. PARTE IDEAL (50%) - 
Metade ideal sob duas casas, Rua Itapipinas, nºs 551 e 555, Arthur Alvim/SP. Rua Itapipinas, nº551 e 555, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
113.428.00302/113.428.00310. Descrição completa na Matrícula nº 108.659 do 12º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 538.371,50 - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 269.185,75 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
22/10/2021 às 11h00min, e termina em 25/10/2021 às 11h00min; 2ª Praça começa em 25/10/2021 às 11h01min, e termina em 16/11/2021 às 
11h00min. Ficam os executados EDSON DA SILVA DE MORAES ME, EDSON SILVA DE MORAES, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), 
coproprietário(a) AMARO HELENO DA CRUZ E DEISE SILVA DE MORAES, ROSANA FERREIRA DE SOUZA MORAES e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 30/11/2018.  

 GAZETA DE SÃO PAULO – 01.10.2021 

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS. Processo: 
nº 1004266-53.2018.8.26.0011. Executados: executado(s) CICERO TOMAZ DA SILVA. DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apto 62-B, 6º andar do Edif. Res. 
Colina dos Pássaros, à R. Prado Valadares, 25, Vl. Polópoli, 13º Subd.-Butantã/SP; área privativa: 58,4275m2, área uso comum: 10,3400m2 (1 vaga de 
garagem), área real uso comum: 54,3317m2 e área total: 123,0992m2. Rua Prado Valadares, nº25, São Paulo/SP - Contribuinte nº 101.542.00769. 
Descrição completa na Matrícula nº 177.331 do 18º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 379.085,13 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
227.451,07 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 08/11/2021 às 11h30min, e termina em 
11/11/2021 às 11h30min; 2ª Praça começa em 11/11/2021 às 11h31min, e termina em 01/12/2021 às 11h30min. Ficam os executado(s) CICERO 
TOMAZ DA SILVA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , bem como os credores MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, credor(a) fiduciário 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 07/06/2019. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 01.10.2021 

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

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 1000761-02.2019.8.26.0405 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIO SERGIO 
LEITE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CASSIO 
PEREIRA DA SILVA, Brasileiro, CPF 010.459.553-10, 
que Edcarlos Oliveira Costa lhe ajuizou ação 
Monitória para cobrança de R$ 1.582,79 (fls. 228), 
representada pelo cheque anexo aos autos. Estando o 
réu em lugar ignorado, foi determinada a citação e 
intimação por edital, para que em 15 dias úteis, após os 
20 dias supra, pague o débito e efetue o pagamento de 
5% a título de honorários advocatícios, hipótese em 
que ficará isento de custas processuais, ou ofereça 
embargos ao mandato monitório, sob pena de não o 
fazendo constituir-se de pleno direito o título executivo 
judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados. 
Em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Osasco, aos 16 de setembro de 2021.

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. 

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 CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4011630-80.2013.8.26.0405 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). 
MARIANA HORTA GREENHALGH, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIS FERNANDO DO 
NASCIMENTO, Brasileiro, CPF 147.454.658-74, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de FIEO - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO - UNIFIEO, alegando em 
síntese que o autor é credor da parte ré da importância nominal total de R$11.746,00, 
(devidamente atualizada), oriunda de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais relativo a 
mensalidade não pagas. 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 úteis efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do 
valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do 
CPC, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo efetuado o pagamento 
do débito ou não apresentados embargos na ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 14 de setembro de 2021. - 
ADV: HELIO VICENTE DOS SANTOS (OAB 141484/SP) 

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro oficial inscrito na JUCESP sob o nº 1086, com escritório à Praça dos Omaguás, 98, Pinheiros, em São Paulo/
SP, devidamente autorizado pela Credora Fiduciária ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., doravante designada VENDEDORA, inscrita no CNPJ 
sob n° 00.000.776/0001-01, com sede na Av. Antônio Massa, 361, em Poá/SP, nos termos do Instrumento Particular firmado em 18/03/2013, no qual figura 
como fiduciante Julio Brunelli Casagrande, brasileiro, solteiro, empresário, CPF/MF nº 010.326.650-09, residente e domiciliado em São Borja/RS, levará a 
PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 27 de outubro de 2021, às 11h00, no endereço 
do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 969.153,31 (novecentos de sessenta e nove mil, cento e cinquenta e três 
reais e trinta e um centavos), os imóveis a seguir descritos, com as propriedades consolidadas em nome da credora Fiduciária, em Porto Alegre /RS, Bairro 
Belém Novo, situados na Avenida Juca Batista nº 8000, sendo: 1) Unidade 705 a ser construída, do Setor 08 Villa Buena Vista, com 1.047,70m² de área de 
terreno de uso exclusivo; e 2) Unidade 1047 a ser construída, do Setor 11 Villa Canto da Lagoa, com 1.012,50m² de área de terreno de uso exclusivo, ambos 
no Condomínio Terra Ville - Belém Novo Golf Club. Imóveis objetos das matrículas nº 104.879 e 105.012, respectivamente, do 3º Registro de Imóveis 
de Porto Alegre/RS. Obs.:. Consta dívida de condomínio de aproximadamente R$ 1.000.000,00, ficando a cargo do arrematante a quitação, 
independentemente da data do fato gerador. Constam nas citadas matrículas certidão positiva referente à Incorporadora. Regularização e encargos por 
conta do Comprador. Ocupados. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica 
desde já designado o dia 05 de novembro de 2021, às 11h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 1.028.722,74 (Um milhão, vinte e oito mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos). Todos os horários estipulados neste edital, 
no site do leiloeiro www.leilaovip.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) 
fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais 
da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se 
aplicável, podendo o(s) fiduciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º 
ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que outros interessados 
já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.leilaovip.com.br, respeitado 
o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na 
disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar 
do leilão de modo on-line deverão se cadastrar no site www.leilaovip.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, 
com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter 
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois 
de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor 
fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor 
do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fiduciante, 
mantida em instituição financeira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 
de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

Prestador de
Serviço Autorizado

DATA 1º LEILÃO 27/10/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 05/11/21 ÀS 11h
EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

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

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

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1046999-74.2018.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 6ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). JAIME HENRIQUES DA COSTA, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) MARIA NASCIMENTO F ALBUQUERQUE, Brasileira, RG 35.893.726-7, CPF 215.345.188-43, com
endereço à Rua Utinga, 216, Chacara Flora, CEP 04644-060, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A Proguaru, alegando em
síntese: Condenação da requerida ao pagamento no valor de R$ 1.065,47, referente ao termo de confissão de dívida
e do acordo para parcelamento, firmado no dia 26 de agosto de 2014. Encontrandose o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 15 de julho de 2021.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021-FAMESP/HC
REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2021-FAMESP/HC

PROCESSO Nº 0013297/2021-FAMESP/HC
Acha-se aberto e à disposição dos interessados de 01 a 20 de outubro de 2021, das 8:00 às 11:30 
horas e das 13:30 às 18:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para o Desenvolvimento 
Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada na Rua João Butignolli, s/nº, Distrito de Rubião Junior, 
Município de Botucatu, Estado de São Paulo, Fone (014) 3881-4811 - FAX (014) 3881-4811 - ramal 
110, site https://compraeletronica.famesp.org.br o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 037/2021-FAMESP/HC, REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2021-FAMESP/HC, PROCESSO 
Nº 013297/2021-FAMESP/HC, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (REPOSITOR ELETROLÍTICO, DILUENTES PARA 
MEDICAMENTOS, NUTRIENTES PARENTERAIS E ELETROLITOS), PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SEÇÃO TÉCNICA DE FARMÁCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE 
BOTUCATU - FACULDADE DE MEDICINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, do tipo 
menor preço unitário por item, em conformidade com o disposto no ANEXO II. A abertura da sessão 
pública será realizada no dia 21 de outubro de 2021, com início às 09:00 horas.

A11gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 1º DE OUTUBRO DE 2021 

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

A leitura 
na medida 
certa.

MAIS DE 1 MILHÃO DE HOMENS 
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TRATAMENTOS PARA DISFUNÇÃO
 ERÉTIL E EJACULAÇÃO PRECOCE

Responsável técnico: Dr. ORESTES MAZZARIOL JUNIOR - CRM: 30020
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A 
Globo, no passa-
do, década de 70, 
teve um progra-
ma chamado “8 ou 
800”, nos moldes 

de “O Céu é o Limite” ou do 
“Show do Milhão”, apresen-
tado pelo Paulo Gracindo. O 
prêmio máximo ao vence-
dor, o que acertasse todas as 
perguntas elaboradas pela 
produção, era de 800 mil 
cruzeiros. Dinheiro bom na 
época. Clodovil, olha só, foi 
um dos participantes e esco-
lheu responder sobre “Dona 
Beija”. O título “8 ou 800”, 
sem entrar no mérito do 
certo ou errado, define bem 
o comportamento da Globo, 
em tempos diferentes: o de 
antes e o dos dias atuais. No 
passado, em relação ao es-
porte, a sua direção dava-se 
ao luxo de pegar tudo que 
aparecia na frente, mesmo o 
que nunca teria chances de 

As seguidas perdas de direitos ser levado ao ar. Foi assim 
por muitos anos. Uma con-
duta bem contrária a de ago-
ra. Além de deixar de com-
prar algumas competições, 
direitos importantes foram 
perdidos, como Libertado-
res, Sul-Americana, Stock 
Car, Fórmula 1 e vários cam-
peonatos regionais, como o 
paulista e o carioca, entre os 
principais. São duas manei-
ras de agir bem distintas. Ou 
bem opostas, quase um 8 ou 
800 da vida, o que também 
não deixa de chamar aten-
ção do mercado. Como já 
está chamando. Quem sabe 
se um meio termo não seria 
o ideal?

TV Tudo
Não é por nada. A Globo 
tem uma direção compe-
tente, que sabe muito bem o 
que faz. Isto em se tratando 
dos direitos que deixou de 
ter e até mesmo a redução 
do seu casting. A forma, aos 
olhos de fora, é que não pa-
rece a mais adequada.   

É hoje. A “Fazenda”, a par-
tir da festa desta sexta-fei-
ra, passará a contar com a 
sua nova participante, Lary 
Bottino. Depois de um pe-
ríodo em completo isola-
mento, também necessário 
para testes de saúde, ela vai 
ocupar a vaga da Fernanda 
Medrado.

Muda tudo. A partir de se-
gunda-feira, com base nos 
testes já realizados e que 
ainda devem prosseguir no 
final de semana, o “Rede TV 
News” trocará o cenário físi-
co pelo virtual. Terá também 
trilha e logo diferentes. É a 
primeira mudança do prin-
cipal jornal da casa desde a 
inauguração da TV em 1999.

Por outro lado. A bancada 
na redação, que ainda está 
sendo utilizada pelo “Rede 
TV News”, não será desativa-
da. Mas utilizada em oca-
siões especiais, como plan-
tões, coberturas eventuais 
etc.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

HORÓSCOPO

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Além de esbanjar 
criatividade, tem tudo 

pra fi car mais popular e sociável. 
Controle seu lado mandão pra 
não tretar no serviço nem com 
quem gosta. Se está na pista, 
não faltará audácia pra chegar 
chegando no crush.

TOURO. 
Se tem um trabalho 
que faz em casa, chan-

ce de crescimento à vista. Só 
evite se sobrecarregar com tan-
tas obrigações ou preocupações. 
Se busca um love, um parente 
talvez te apresente alguém.

GÊMEOS. 
 O mês está acabando, 
mas as fi nanças conti-

nuam exigindo atenção extra pra 
não exagerar nos gastos. E como 
dinheiro não cai do céu, talvez 
seja preciso fazer alguns ajustes 
pra se manter no orçamento.

CÂNCER. 
Pode deixar as duas 
mãos abertas, pois 

deve rolar chuva de lobo-guará. 
Se busca um amor, o desejo de 
viver um romance sério e gosto-
sinho deve falar alto. Você talvez 
conte com mais confi ança.

LEÃO. 
Comunicação e 
criatividade estão 

em alta e você pode fazer bons 
contatos, ganhando popularida-
de e aliados. Na saúde, evite fi car 
pensando apenas nos perren-
gues. E no trabalho, se focar em 
soluções e no que te motiva.

VIRGEM. 
Mais consciente e in-
tuitivo, seu signo tende 

a pensar antes de gastar e usar 
bem a sua grana. Estudar, plane-
jar e colocar a mente pra jogo são 
ótimas atitudes para melhorar a 
sua situação fi nanceira.

LIBRA. 
Seu jeito popular 
indica que irá atrair as 

pessoas para o seu lado com fa-
cilidade. Com a família, há sinal 
de transformações. O desejo de 
cuidar e proteger pode pintar e 
causar tensão no lar.

ESCORPIÃO. 
Além de esbanjar 
criatividade e dedica-

ção na carreira, seu signo tende 
a fi car mais popular e ganhar 
reconhecimento. Embora a ima-
ginação possa estar muito fértil, 
inquietações talvez difi cultem.

SAGITÁRIO. 
Pode ganhar uma 
ajuda bem-vinda de 

amigos infl uentes. Só abra bem 
os olhos se alguém vier com 
planos engenhos e mirabolantes 
demais. Melhor investigar tudo 
certinho e não misturar dinheiro 
e amizade.

CAPRICÓRNIO. 
Os astros derramam 
good vibes na sua 

vida profi ssional e há sinal de 
transformações incríveis. como 
o jeito de se expressar infl uencia 
na reputação, preste atenção no 
que diz e evite impor suas ideias.

AQUÁRIO. 
Tudo indica que 
irá fazer contatos 

com muita facilidade e fechar 
alianças vantajosas no trabalho. 
Os estudos estão favorecidos e 
sua dedicação deve até te render 
bons frutos.

PEIXES. 
Com seu jeito mais 
prestativo e popular, 

há chance de rolar mudança de 
cargo. Aposte na sua intuição na 
hora de escolher suas amizades e 
até com quem se associa na área 
profi ssional pra evitar problemas. 

A Globo perdeu o direito de transmitir eventos importantes, como o Mundial de Fórmula 1

CRUZADAS
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Curtas

TRATAMENTO. Eter-
na Garota de Ipanema, 
Helô Pinheiro (76) já 
iniciou uma dieta res-
tritiva de preparação 
para o retorno de seu 
tratamento com io-
doterapia no dia 13 de 
outubro. Em julho, a 
apresentadora retirou 
a tireoide após desco-
brir um câncer. Segun-
do ela, o procedimento 
durará todo o mês de 
outubro e dia 23 realiza-
rá um exame de corpo 
inteiro.

PROVOCAÇÃO. A sepa-
ração entre Thiago Lo-
pes e Andressa Urach, 
33, segue regada de po-
lêmicas. Na noite desta 
quarta-feira (29), Thia-
go voltou às redes so-
ciais para acusar a mãe 
do filho que espera de 
fumar e de se prostituir. 
Ele chegou a ameaçá-
-la e diz que não a per-
doará.

INSISTÊNCIA. O pai da 
cantora Britney Spears, 
39, Jamie Spears, se pro-
nunciou após ter sido 
afastado da tutela da 
cantora através de uma 
decisão judicial nes-
ta quarta-feira (29). Se-
gundo o site Variety, ele 
emitiu uma nota junto 
de sua equipe de advo-
gados. Em carta, ele diz 
que ama a filha e que 
sempre quis fazer o 
melhor para ela.

‘Zerei a vida’
Jojo Todynho, ao 
ganhar ajuda de Cauã 
Reymond  
nas ruas de Paris. 

O 
novo programa de Fausto Silva, 71, na Band, 
terá o retorno das bailarinas do Faustão. Dan-
çando, elas abriram nesta quinta o evento 
que anunciou as novidades da grade da emis-
sora para 2022. Também foi confirmado que 

a atração vai se chamar Faustão na Band, e será exibida 
de segunda a sexta, em horário nobre –provavelmen-
te na faixa das 20h30 às 22h45, o que engloba o espaço 
ocupado por mais de 12 anos pelo pastor R.R. Soares. Por 
questões contratuais, Faustão não esteve presente no 
anúncio. Cris Gomes, ex-Globo, diretor da nova atração, 
disse que mais de 300 profissionais de diversas áreas já 
estão desenvolvendo o programa, que vai rodar o Brasil. 
“É um dos maiores projetos das nossas carreiras”, afir-
mou ele. Não foram divulgados, porém, quadros e as no-
vidades do Faustão na Band.

FAUSTÃO
De segunda 
a sexta na Band

 Nova atração da 
Band será diária na 
faixa das 20h30 
 às 22h45

Nove anos sem Hebe
O filho de Hebe Camargo, Marcello Camargo, lamentou a 
morte da mãe que morreu em 2012 após uma grande luta 
contra o câncer. A apresentadora assinou um contrato para 
retornar ao SBT na mesma semana em que faleceu, na épo-
ca Hebe estava com um programa na RedeTV! ‘’A saudade é 
eterna, né? Ficaria meio cabisbaixo, deprimido, mas é tudo 
o que ela não queria! Hebe Camargo é sobre celebrar a vida”, 
declarou Marcello para a revista Caras.

Crítica
Felipe Neto  usou as redes so-
ciais  para criticar os apoia-
dores do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido). O 
youtuber é contra a postura 
de Bolsonaro (66) e sua famí-
lia. No Twitter, o influencia-
dor digital chamou de “gado” 
os apoiadores do líder da 
nação e comentou que, em 
meio a várias denúncias, eles 
mudam o discurso. 

Polêmica
O sertanejo Zé Neto (31), que 
faz dupla com Cristiano, usou 
suas redes sociais nesta quar-
ta-feira (29) para rebater as 
críticas que vem sofrendo 
por conta de sua promessa. O 
cantor revelou que fez uma 
promessa de andar mil quilô-
metros em cima de um bur-
ro, até Aparecida do Norte. 
Em sua defesa, Zé revelou que 
reveza dois animais por dia.

Roubada por javalis
A cantora Shakira, 44, revelou que teve sua bolsa roubada durante um passeio por um parque 
de Barcelona, na Espanha. Porém, o “crime” foi praticado por dois javalis. Em vídeo, a artista 
explicou melhor sobre como foi atacada pelos animais. “Eles me atacaram, quebraram tudo e 
estavam levando minha bolsa para a floresta com meu celular dentro. No final, eles deixaram 
porque eu os confrontei”, disse. Na sequência, pede para o filho Milan, 8, confirmar o que tinha 
acontecido, mas o menino aparenta estar bravo e sai andando sem dar satisfações.

Comando
Patricia Abravanel (43) vai 
assumir o comando do Pro-
grama Silvio Santos já no 
próximo domingo (3). A 
apresentadora substituirá 
o pai, que está ausente des-
de agosto, quando contraiu 
Covid-19. A novidade foi 
confirmada nesta quarta-
feira (29) pelo apresentador 
Ratinho durante uma trans-
missão de rádio.

Rei perto de ter alta 
Pelé está prestes a sair do hospital, segundo sua filha Kely 
Nascimento. Em postagem no Instagram, nesta quarta (29), 
ela disse: “Agora que ele está mais forte e saindo do hospi-
tal para continuar se recuperando e se tratando em casa, eu 
estou voltando para minha casinha também”. Logo depois, 
Pelé também usou a rede social para deixar um recado. O 
ex-jogador de 80 anos está internado desde o último dia 31. 
De lá para cá, foi levado algumas vezes à UTI. 
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Curtas

TRATAMENTO. Eter-
na Garota de Ipanema, 
Helô Pinheiro (76) já 
iniciou uma dieta res-
tritiva de preparação 
para o retorno de seu 
tratamento com io-
doterapia no dia 13 de 
outubro. Em julho, a 
apresentadora retirou 
a tireoide após desco-
brir um câncer. Segun-
do ela, o procedimento 
durará todo o mês de 
outubro e dia 23 realiza-
rá um exame de corpo 
inteiro.

PROVOCAÇÃO. A sepa-
ração entre Thiago Lo-
pes e Andressa Urach, 
33, segue regada de po-
lêmicas. Na noite desta 
quarta-feira (29), Thia-
go voltou às redes so-
ciais para acusar a mãe 
do filho que espera de 
fumar e de se prostituir. 
Ele chegou a ameaçá-
-la e diz que não a per-
doará.

INSISTÊNCIA. O pai da 
cantora Britney Spears, 
39, Jamie Spears, se pro-
nunciou após ter sido 
afastado da tutela da 
cantora através de uma 
decisão judicial nes-
ta quarta-feira (29). Se-
gundo o site Variety, ele 
emitiu uma nota junto 
de sua equipe de advo-
gados. Em carta, ele diz 
que ama a filha e que 
sempre quis fazer o 
melhor para ela.

‘Zerei a vida’
Jojo Todynho, ao 
ganhar ajuda de Cauã 
Reymond  
nas ruas de Paris. 

O 
novo programa de Fausto Silva, 71, na Band, 
terá o retorno das bailarinas do Faustão. Dan-
çando, elas abriram nesta quinta o evento 
que anunciou as novidades da grade da emis-
sora para 2022. Também foi confirmado que 

a atração vai se chamar Faustão na Band, e será exibida 
de segunda a sexta, em horário nobre –provavelmen-
te na faixa das 20h30 às 22h45, o que engloba o espaço 
ocupado por mais de 12 anos pelo pastor R.R. Soares. Por 
questões contratuais, Faustão não esteve presente no 
anúncio. Cris Gomes, ex-Globo, diretor da nova atração, 
disse que mais de 300 profissionais de diversas áreas já 
estão desenvolvendo o programa, que vai rodar o Brasil. 
“É um dos maiores projetos das nossas carreiras”, afir-
mou ele. Não foram divulgados, porém, quadros e as no-
vidades do Faustão na Band.

FAUSTÃO
De segunda 
a sexta na Band

 Nova atração da 
Band será diária na 
faixa das 20h30 
 às 22h45

Nove anos sem Hebe
O filho de Hebe Camargo, Marcello Camargo, lamentou a 
morte da mãe que morreu em 2012 após uma grande luta 
contra o câncer. A apresentadora assinou um contrato para 
retornar ao SBT na mesma semana em que faleceu, na épo-
ca Hebe estava com um programa na RedeTV! ‘’A saudade é 
eterna, né? Ficaria meio cabisbaixo, deprimido, mas é tudo 
o que ela não queria! Hebe Camargo é sobre celebrar a vida”, 
declarou Marcello para a revista Caras.

Crítica
Felipe Neto  usou as redes so-
ciais  para criticar os apoia-
dores do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido). O 
youtuber é contra a postura 
de Bolsonaro (66) e sua famí-
lia. No Twitter, o influencia-
dor digital chamou de “gado” 
os apoiadores do líder da 
nação e comentou que, em 
meio a várias denúncias, eles 
mudam o discurso. 

Polêmica
O sertanejo Zé Neto (31), que 
faz dupla com Cristiano, usou 
suas redes sociais nesta quar-
ta-feira (29) para rebater as 
críticas que vem sofrendo 
por conta de sua promessa. O 
cantor revelou que fez uma 
promessa de andar mil quilô-
metros em cima de um bur-
ro, até Aparecida do Norte. 
Em sua defesa, Zé revelou que 
reveza dois animais por dia.

Roubada por javalis
A cantora Shakira, 44, revelou que teve sua bolsa roubada durante um passeio por um parque 
de Barcelona, na Espanha. Porém, o “crime” foi praticado por dois javalis. Em vídeo, a artista 
explicou melhor sobre como foi atacada pelos animais. “Eles me atacaram, quebraram tudo e 
estavam levando minha bolsa para a floresta com meu celular dentro. No final, eles deixaram 
porque eu os confrontei”, disse. Na sequência, pede para o filho Milan, 8, confirmar o que tinha 
acontecido, mas o menino aparenta estar bravo e sai andando sem dar satisfações.

Comando
Patricia Abravanel (43) vai 
assumir o comando do Pro-
grama Silvio Santos já no 
próximo domingo (3). A 
apresentadora substituirá 
o pai, que está ausente des-
de agosto, quando contraiu 
Covid-19. A novidade foi 
confirmada nesta quarta-
feira (29) pelo apresentador 
Ratinho durante uma trans-
missão de rádio.

Rei perto de ter alta 
Pelé está prestes a sair do hospital, segundo sua filha Kely 
Nascimento. Em postagem no Instagram, nesta quarta (29), 
ela disse: “Agora que ele está mais forte e saindo do hospi-
tal para continuar se recuperando e se tratando em casa, eu 
estou voltando para minha casinha também”. Logo depois, 
Pelé também usou a rede social para deixar um recado. O 
ex-jogador de 80 anos está internado desde o último dia 31. 
De lá para cá, foi levado algumas vezes à UTI. 
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EDITAL DE LEILÃO DE BENS DIVERSOS | Comitente 
vendedor: Prefeitura Municipal de Tarumã - 
CNPJ/MF sob o nº 64.614.449/0001-22. O leilão será 

realizado no dia 19 de Outubro de 2021 às 14:00 horas conforme o horário de Brasília, 
no site www.hisaleiloes.com.br. Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa Sato - Jecesp 817.  EDITAL 
COMPLETO E CONDIÇÕES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÃO 
DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.HISALEILOES.COM.BR.

42ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado JOÃO RODRIGUES DOS 
SANTOS, inscrito no CPF/MF sob o nº 738.275.503-78. O Dr. André Augusto Salvador 
Bezerra, MM. Juiz de Direito da 42ª Vara Cível do Foro Central da Capital/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 MARIA 
TEREZA DE CAMPOS em face de JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS - Processo nº 0007219-60.2020.8.26.0100 
(Principal - 1043353-06.2019.8.26.0100) Controle nº 753/2019, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, 
de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem móvel será vendido no estado em que se 
encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas 
para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de 
computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do 
Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - 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 14/10/2021 às 11:00h e se encerrará dia 19/10/2021 às 11:00h, 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 19/10/2021 às 11:01h e se encerrará no dia 09/11/2021 às 11:00h, onde 
serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O 
Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves, matriculado na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo 
para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada 
até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.
megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem móvel 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. DO PAGAMENTO PARCELADO - Os 
interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: 
proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, 
§ 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 
895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de 
qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; 
O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, 
a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos 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 DOS BENS: LOTE Nº 01: Um veículo da marca/modelo HONDA/NXR 150 BROS ES, ano/
modelo 2013, placa OJB 4973, chassi 9C2KD0550DR120727. Valor da Avaliação deste lote: R$ 8.533,33 (Oito mil, 
quinhentos e trinta e ter reais e trinta e três centavos) para Fevereiro de 2021. LOTE Nº 02: Um veículo da marca/
modelo I/VW AMAROK CD 4X4 TREND, ano/modelo 2011, placa NXC 9614, CHASSIS WV1DB42H4B8064669. Valor da 
Avaliação deste lote: R$ 68.896,00 (Sessenta e oito mil e oitocentos e noventa e seis reais) para Fevereiro de 2021. 
Débito desta ação no valor de R$ 11.010,31 (Fevereiro/2020). São Paulo, 16 de setembro de 2021. Eu, diretor/diretora, 
conferi. Dr. André Augusto Salvador Bezerra - Juiz de Direito

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

Vara do Juizado Especial Cível – Foro de Araçatuba
EDITAL - 1º E 2º LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVEN-
TUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO (A) EXECUTADO (A) SUELEN VIEI-
RA - ME, expedido nos autos da ação de Cumprimento de Sentença – Indenização 

por Dano Material movida por ARTÊNIO JOSÉ SALIBA GARBIN em face de SUELEN VIEIRA ME, PROCESSO Nº 
0013526-11.2018.8.26.0032. O MM. Juiz de Direito Antonio Fernando Sanches Batagelo da Vara do Juizado Especial 
da Comarca de Araçatuba/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tive-
rem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos supramencionados, e que foi designada venda do (s) 
bem (ns) descrito (s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO (S) BEM (NS) - O (s) bem(ns) será(ão) ven-
dido(s) no estado em que se encontra(m), através do portal www.megaleiloes.com.br, onde o usuário terá acesso à des-
crição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). DO LEILÃO - O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, 
através do portal www.megaleiloes.com.br. O primeiro pregão terá início em 14/10/2021, às 11:00 horas e encerrar-se-á 
no dia 19/10/2021, às 11:00 horas, e o segundo pregão terá início no dia 19/10/2021, às 11:01 horas e encerrar-se-á 
no di a 09/11/2021 às 11:00 horas, onde serão captados lances a partir do valor da avaliação. DO VALOR MÍNIMO DE 
VENDA DO (S) BEM (NS) - O valor mínimo para a venda do(s) bem(ns) apregoado(s) será, no primeiro pregão, o valor da 
avaliação judicial atualizada; em segundo pregão, pelo maior lance ofertado, a partir de 50% do valor da avaliação atua-
lizado. A arrematação será feita mediante pagamento imediato do preço pelo arrematante. Alternativamente, será ainda 
admitido pagamento parcelado a ser analisado em proposta por escrito, mediante pagamento de 25% do valor do lance 
à vista (art. 895 do CPC). DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela rede Internet, através do portal www.
megaleiloes.com.br. Durante o leilão, profi ssionais da MEGALEILÕES - GESTOR JUDICIAL, poderão auxiliar os interes-
sados no que se fi zer necessário, através de telefone (11) 3149-4600 ou e-mail (contato@megaleiloes.com.br). DOS DÉ-
BITOS – Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 
1.192,43. Consta ainda no site do Detran/SP Restrição Financeira: Intenção de Gravame (14/09/2021). DA COMISSÃO 
DEVIDA - 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) do preço de arrematação do (s) bem (ns). A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não 
será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por 
razões alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá 
efetuar o pagamento do preço do(s) bem(ns) arrematado(s), deduzido o valor da caução ofertada, se o caso, à vista, 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 ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO 
GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser 
realizado à vista, através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. DA AD-
JUDICAÇÃO – Na hipótese de adjudicação do bem pelo exequente, este fi cará responsável pela comissão devida. Todas 
as regras e condições de leilão estão disponíveis no portal www.megaleiloes.com.br. Desfeita a arrematação pelo Juiz, 
por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do (s) 
bem (ns) arrematado (s) e à comissão ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deduzidas as despesas incorridas. A publicação deste 
edital supre eventual insucesso das notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): VEÍ-
CULO VW/FOX 1.6 PRIME GII, PLACA ENJ-9688, COR PRETA, FAB/MOD 2010/11, RENAVAM 00224987208, CHASSI 
9BWAB05Z9B4009822. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 30.121,00 atualizado na data de 13/09/2021. Local do bem: Av. 
Prestes Maia, 2755 (Condomínio Serra Dourada – Av Tall H Hoha, 50) – Araçatuba-SP – CEP 16057-565. Araçatuba, 
14 de setembro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. Dr. Antonio Fernando Sanches Batagelo - Juiz de Direito

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

4ª Vara Cível Foro da Comarca de Guarulhos/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados SUBLIME PLANEJADOS 
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.077.7750/0001-07, 
ANDERSON BEZERRA DE OLIVEIRA, inscrita no CPF/MF sob nº 280.204.278-56. 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 inte-
ressar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de sentença ajuizada por MOVIDA 
LOCAÇÕES DE VEÍCULOS S/A em face de SUBLIME PLANEJADOS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP e outro 
- Processo nº 0029328-55.2018.8.26.0224 (1000425-61.2016.8.26.0224) - Controle nº 034/2016, 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 da-
tas 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 14/10/2021 às 10:00h e se encerrará dia 19/10/2021 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 19/10/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 09/11/2021 às 10:00h, onde 
serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O 
Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo 
para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. 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 FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matricula JUCESP nº 844, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está 
incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita 
por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PA-
GAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, 
matricula JUCESP nº 844 deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, atra-
vés 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 volkswagen, modelo 
fox 1.6 Prime, placa EKQ-2448, ano/modelo, 2009/2010. Valor da Avaliação: R$ 26.868,00 (vinte e seis mil, oitocentos 
e sessenta e oito reais) para Maio de 2021. O bem encontra-se à Rua Doutor Vicente Giacaglini, 737, B Apto 33, Vila 
Bela/SP, sendo nomeada depositária a executada. Débito desta ação no valor de 16.339,71 (Agosto/2021). Guarulhos, 
16 de setembro de 2021. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dra. Beatriz de Souza Cabezas - Juíza de Direito

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

7ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados PROJETO SERVIÇOS E 
CONECTIVIDADE LTDA (depositária), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.161.770/0001-
30; EDMILSON JORGE CRUZ, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.779.758-08; MARCOS 

AUGUSTO ESQUERRO TABOADA, inscrito no CPF/MF sob o nº 136.142.018-99; PROJETO COMERCIO DE TELE-
COMUNICAÇÕES LTDA (depositária), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.919.204/0001-84; representada por LUIS 
FERNANDO ABREU COVA. O Dr. José Carlos de França Carvalho Neto, MM. Juiz de Direito da 7ª 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 Execução 
de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (credor fi duciário) em face de PROJETO 
SERVIÇOS E CONECTIVIDADE LTDA REPRESENTADA POR EDMILSON JORGE CRUZ E OUTRO - Processo nº 
1005228-72.2019.8.26.0001 – Controle nº 327/2019, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo 
com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio  do 
Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do 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 11:30h e se encerrará dia 18/10/2021 às 11:30h, onde somente serão aceitos lances iguais 
ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem inter-
rupção o 2º Leilão, que terá início no dia 18/10/2021 às 11:31h e se encerrará no dia 11/11/2021 às 11:30h, onde serão 
aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão 
será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo 
para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os 
lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus 
sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não 
suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ain-
da que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso 
de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida 
com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em 
face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução 
em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, 
a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão 
devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo 
se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 
despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado 
em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial nos autos, que 
fi cará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail, e as guias de levantamento expedidas em seu favor serão 
arquivadas em classifi cados próprio. O exequente, se vier a arrematar o imóvel, não estará obrigado a exibir o preço, 
mas, se o valor do bem exceder o seu crédito, depositará dentro de três (3) dias a diferença, sob pena de ser tornada sem 
efeito a arrematação e, neste caso, o bem será levado a novo leilão à custa do exequente (art. 892, § 1º, 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 DOS BENS: LOTE 01: DIREI-
TOS SOBRE O BEM: uma caminhonete furgão, marca FIAT, modelo FIORINO FLEX, ano 2008/2009, placa HHQ2595, 
renavam 118218247, chassi 9BD25504998852153, álcool/gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado 
de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 2.253,95 (02/09/2021). Consta no site do DETRAN/SP restri-
ção fi nanceira: BANCO SANTANDER S.A Consta as fl s.168 restrições. Avaliação deste lote: R$ 18.122,00 (dezoito mil, 
cento e vinte e dois reais) para agosto de 2020. LOTE 02: DIREITOS SOBRE O BEM: uma caminhonete cab.aberta, 
marca FORD, modelo COURIER 1.6 L, ano 2003, placa JGG8355, renavam 804279527, chassi 9BFNSZPPA3B950597, 
gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 
7.065,69 (02/09/2021). Consta no site do DETRAN/SP restrição fi nanceira: BANCO SANTANDER S.A. Consta as fl s.168 
restrições sobre o bem. Avaliação deste lote: R$  13.302,00 (treze mil, trezentos e dois reais) para agosto de 2020. 
Débito desta ação as fl s.68 no valor de R$ 296.115,15 (janeiro/2019). São Paulo, 12 de setembro de 2021. Eu, diretora/
diretor, conferi. Dr. José Carlos de França Carvalho Neto - Juiz de Direito

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














     


                       
                   




  






   



   



                      






 








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

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

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

www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 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.

.

Esta empresa
colabora com a

WWW.PUBLICUMLEILOES.COM.BR

Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação dos executados Wilson da Silva, CPF 132.679.018-80 e Lucia Cristina Ferrreira Silva, CPF 173.023.638-38, bem como a 
proprietária Atria Empreendimentos e Incorporação Ltda, CNPJ 44.013.803/0001-56, a terceira interessada Therezinha Couto, CPF 564.603.258-04, o Condomínio Conjunto 
Residencial Villa Germany - Edifi cio Hannover - Bloco B, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, eventuais ocupantes do 
imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos Autos da Ação de Procedimento Sumário, ora em fase de execução, Processo nº 0026116-20.2012.8.26.0003, em trâmite 
na 1ª Vara Cível - Foro Regional III - Jabaquara, requerida por Condomínio Conjunto Residencial Villa Germany - Edifi cio Hannover, CNPJ 03873.848/0001-13. A Dra. Samira 
de Castro Lorena, Juíza de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado 
na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão 
começa em 11/10/2021, às 10:00hs, e termina em 15/10/2021, às 10:00hs e 2º Leilão começa em 15/10/2021, às 10hs01min, e termina em 04/11/2021, às 10:00 hs. 
BEM - Direitos pertencentes aos executados sobre o apartamento nº 193, localizado no 19º andar do Edifício Hannover Bloco B, integrante do Conjunto Residencial Villa Germany, 
situado na Avenida Padre Arlindo Vieira, nº 610, na Saúde - 21º Subdistrito, com a área privativa de 82,180m², área comum de 21,547m², área total de 103,727m² e a fração ideal 
de 0,4717%. Matrícula nº 169.686 do 14º CRI/SP. Contribuinte nº 049.197.0078-4. Sendo nomeados depositários Wilson da Silva, CPF 132.679.018-80 e Lucia Cristina Ferrreira 
Silva, CPF 173.023.638-38. AVALIAÇÃO - R$ 481.000,00 (fev/2020), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 48.464,88
(set/2017), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do 
leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no 
escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos 
não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 06 de agosto de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação do executado Fernando Mendes Firpo, CPF 100.098.308-04, bem como sua mulher, se casado for, a Credora Fiduciária 
Caixa Econômica Federal-CEF, o Condomínio Edifício Villa Sorrento, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, eventuais 
ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos Autos do Cumprimento de sentença (0151706-07.2012.8.26.0100) (01), em trâmite na 35ª Vara Cível - 
Foro Central Cível, requerida por Condomínio Edifício Villa Sorrento, CNPJ 64.727.316/0001-62. O Dr. Gustavo Henrique Bretas Marzagão, Juiz de Direito, na forma da lei, 
etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem 
abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 11/10/2021, às 10:30hs, e termina 
em 15/10/2021, às 10:30hs e 2º Leilão começa em 15/10/2021, às 10hs31min, e termina em 04/11/2021, às 10:30hs. BEM - Direitos pertencentes ao executado sobre o 
apartamento nº 41, localizado no 4º andar do Edifício Villa Sorrento, situado à Avenida dos Jamaris, nºs 638 e 644, em Indianópolis - 24º Subdistrito, com a área útil de 178,610m², 
área comum de garagem de 70,692m², correspondente a duas vagas de uso indeterminado, sujeita a manobrista, na garagem localizada nos subsolos, área comum de 76,807m², 
área total de 326,109m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 3,6846% no terreno do condomínio. Matrícula nº 107.782 do 14º CRI/SP. Contribuinte nº 045.125.0276-9. 
Sendo nomeado depositário o Sr. Fernando Mendes Firpo, CPF 100.098.308-04. AVALIAÇÃO - R$ 1.598.000,00 (out/2019), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela 
Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO QUE TAMBÉM É DÉBITO CONDOMINIAL - R$ 156.675,75 (julho/2021), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE 
VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - 
Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. 
São Paulo, 12 de agosto de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação dos executados Jandirlene da Silva Marques, CPF 309.351.408-83, Maurino Oliveira Santos, CPF 313.613.638-19 
e Ana Clécia Marques Santos, CPF 304.525.308-30, bem como seus cônjuges, se casados forem, os coproprietários Vera Lucia Vieira Balboa, CPF 112.555.058-93 e s/m 
João Francisco Balboa, CPF 155.893.848-69, Prefeitura Municipal de Bragança Paulista/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, expedido 
nos Autos do Cumprimento de sentença (1003002-33.2015.8.26.0099) - Processo principal: 1003002-33.2015.8.26.0099, em trâmite na 3ª Vara Cível - Foro de Bragança 
Paulista, requerida por Eufl osino Domingues Neto, CPF 775.387.738-00. O Dr. André Gonçalves Souza, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, 
§ 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor 
www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 11/10/2021, às 13:00hs, e termina em 15/10/2021, às 13:00hs e 
2º Leilão começa em 15/10/2021, às 13hs01min, e termina em 04/11/2021, às 13:00hs. BEM - Metade Ideal (50%), pertencente aos executados sobre o lote de terreno sob 
nº 7, da quadra Q, situado no Loteamento denominado Jardim Lago do Moinho, na cidade de Bragança Paulista/SP, assim descrito: 14,90m de frente para a Rua dos Pinheiros, 
por 30,00m da frente aos fundos, do lado direito de quem da rua olha para o imóvel, divisando com o lote 06, 20,10m do lado esquerdo, divisando com o lote nº 8 e 15,00m nos 
fundos divisando com o lote nº 12, encerrando a área de 443,25m². Cadastro Municipal nº 2.27.07.50.0007.0190.00.00. Matrícula nº 29.660 do CRI de Bragança Paulista/SP. 
OBSERVAÇÃO: Será levado a leilão a totalidade (100%) da edifi cação. Sendo nomeados depositários Maurino Oliveira Santos, CPF 313.613.638-19 e Ana Clécia Marques Santos,
CPF 304.525.308-30. AVALIAÇÃO - R$ 78.705,28 (agosto/2020), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 43.615,84
(março/2021), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão 
do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no 
escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos 
não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Bragança Paulista, 11 de agosto de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação do executado Francisco Gardel Giovanelli, CPF 453.757.208-68, bem como sua mulher e coproprietária Anunciação 
de Paula Santos Giovanelli, CPF 159.487.558-86, Prefeitura Municipal de Roseira/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos Autos 
da Ação de Execução Fiscal - Processo nº 0000384-60.2006.8.26.0516, em trâmite na Vara Única - Foro de Roseira, requerida pela União (Fazenda Nacional). O Dr. Luiz 
Henrique Antico, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado 
na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão 
começa em 11/10/2021, às 13:30hs, e termina em 15/10/2021, às 13:30hs e 2º Leilão começa em 15/10/2021, às 13hs31min, e termina em 04/11/2021, às 13:30hs. BEM - 
Direitos pertencentes ao executado sobre um Lote de Terreno, sob nº 13 da Quadra nº 09, com a área de 358,00m², localizado à Avenida João Caltabiano, no Loteamento 
Parque das Rosas, no Município de Roseira, Comarca de Aparecida, medindo 12,50m de frente, para a referida Avenida João Caltabiano, raio de curva 9,00m, medindo 30,00m 
do lado direito, em divisa com a Rua B, 30,00m do lado esquerdo, em divisa com o lote nº 12 e 12,50m nos fundos, em divisa com o lote nº 07. Matrícula nº 001217 do 
CRI de Aparecida/SP. Inscrição Imobiliária nº 28-0130. AVALIAÇÃO - R$ 150.000,00 (dez/2007), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. 
DÉBITO EXEQUENDO - R$ 607.051,69 (out/2007), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de 
pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o 
Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 
e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 12 de agosto de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação da executada Rossi Residencial S.A., CNPJ, 61.065.751/0001-80, na pessoa de seu representante legal, bem 
como a terceira interessada Blanco Promoções e Eventos Ltda, CNPJ 18.007.764/0001-74, o Condomínio Villaggio Di Firenze (Edifício 1 - Piazza Santa Croce), na 
pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos Autos de 
Cumprimento de sentença (0037988-85.2019.8.26.0100) - Processo principal: 1049887-97.2018.8.26.0100, em trâmite na 24ª Vara Cível - Foro Central Cível, requerida por 
Condomínio Villaggio Di Firenze, CNPJ 00.802.724/0001-59. A Dra. Tamara Hochgreb Matos, Juíza de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do 
NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor 
www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 11/10/2021, às 14:00hs, e termina em 15/10/2021, às 14:00hs e 
2º Leilão começa em 15/10/2021, às 14hs01min, e termina em 04/11/2021, às 14:00hs. BEM - Apartamento nº 43, localizado no 4º pavimento do Edifício 1 - Piazza Santa 
Croce, integrante do Empreendimento Residencial Villaggio Di Firenze, situado à Avenida dos Ourives, nº 560, Saúde-21º Subdistrito, com a área real privativa de 61,65m², 
área real comum de 48,363m², área real total de 110,013m² e a fração ideal de 0,78125%, que corresponde a fração ideal de 0,446429% da totalidade do terreno, cabendo-lhe 
o direito de uma vaga, com auxílio de manobrista, na garagem coletiva. Matrícula nº 125.989, do 14º CRI/SP. Contribuinte nº 157.229.0676-9. AVALIAÇÃO - R$ 256.000,00  
(junho/2020), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 12.186,70 (julho/2021), que será atualizado até a data do leilão. 
CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site 
www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na 
Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa 
pendente de julgamento. São Paulo, 13 de agosto de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bens Imóveis e para intimação das executadas Juciléa Banfatti Coimbra Napolitano, CPF 074.067.908-21, Camila Coimbra Napolitano, 
CPF 368.863.808-50 e Priscila Coimbra Napolitano, CPF 322.167.708-17, bem como o marido da primeira executada Sr. Antônio Luiz Napolitano, CPF 010.590.268-30, o 
Condomínio Ville de Chamonix, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, Prefeitura Municipal de Itatiba/SP, eventuais ocupantes 
do imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 1051331-68.2018.8.26.0100, em trâmite na 35ª Vara 
Cível - Foro Central Cível, requerida por Ana Mais Empreendimentos e Participações Eireli, CNPJ 19.071.758/0001-49. O Dr. Gustavo Henrique Bretas Marzagão, Juiz de 
Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, 
levará a leilão os bens abaixo descritos, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 11/10/2021, 
às 16:00hs, e termina em 15/10/2021, às 16:00hs e 2º Leilão começa em 15/10/2021, às 16hs01min, e termina em 04/11/2021, às 16:00hs. BENS: LOTE 1) - Parte Ideal 
(50%) pertencente a Juciléa Banfatti Coimbra Napolitano, sobre um terreno situado à Rua Clímaco Barbosa, no 12º Subdistrito - Cambuci, encerrando a área de 270,00m². 
Contribuinte nº 035.004.0044-2. Matrícula nº 153.608, do 6º CRI/SP. AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 832.197,00 (março/2021), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela 
Prática do TJ/SP. LOTE 2) (Termo de Constrição fl s. 1430/1431) - Unidade Autônoma na Alameda dos Eucaliptos, sob nº 07 da quadra 22, do Condomínio Ville de Chamonix, 
no Bairro Bela Vista, Município e Comarca de Itatiba, perfazendo uma área de 1.500,40m². Cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Itatiba sob nº 23453-11-49-01221-0-1950-
00000 (ID 2182). Matrícula nº 19.682, do CRI de Itatiba/SP. AVALIAÇÃO - R$ 830.000,00 (set/2020), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. 
LOTE 3) - Unidade Autônoma na Alameda dos Eucaliptos, sob nº 05 da quadra 22, do Condomínio Ville de Chamonix, no Bairro Bela Vista, perímetro urbano da Cidade e Comarca 
de Itatiba, perfazendo uma área de 1.500,40m². Cadastrado na Prefeitura Municipal de Itatiba sob nº 23453-11-49-01221-0-2006-00000 (ID 2184). Matrícula nº 17.418, do 
CRI de Itatiba/SP. AVALIAÇÃO - R$ 1.350.000,00 (set/2020), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. Sendo nomeada depositária ados referido bens 
a Sra. Juciléa Banfatti Coimbra Napolitano, CPF 074.067.908-21. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 13.064.031,48 (agosto/2020), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES 
DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - 
Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. 
São Paulo, 20 de agosto de 2021.

Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação da executada Mafra Construtora e Incorporadora Ltda, CNPJ 49.333.024/0001-51, na pessoa de seu representante 
legal, bem como os Credores Hipotecários IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, CNPJ 58.120.387/0001-08 e Outros, o Condomínio do Edifício Silver 
Tower, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos 
autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 1030017-40.2016.8.26.0002, em trâmite na 2ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro/SP, requerida por 
Condomínio do Edifício Silver Tower, CNPJ 03.198.040/0001-88. O Dr. Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do 
Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através 
do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 11/10/2021, às 16:30hs, e termina em 15/10/2021, às 
16:30hs e 2º Leilão começa em 15/10/2021, às 16hs31min, e termina em 04/11/2021, às 16:30hs. BEM - Unidade autônoma designada sala para escritório nº 113, localizada no 
11º andar do “Edifício Silver Tower”, situado na Avenida Vereador José Diniz, nºs 3643 e 3651, no 30º Subdistrito - Ibirapuera, com a área útil de 35,200m², área comum de 
garagem (uma vaga indeterminada) de 10,25m², área comum de 35,772m², área total de 81,222m², fração ideal de terreno de 0,0157289. Matrícula nº 168.960 do 15º 
CRI/SP. Contribuinte nº 086.040.0240-5. Sendo nomeada depositária Mafra Construtora e Incorporadora Ltda, CNPJ 49.333.024/0001-51, na pessoa de seu representante 
legal. AVALIAÇÃO - R$ 360.000,00 (set/2020) - AVALIAÇÃO ATUALIZADA - R$ 394.050,92 (agosto/2021), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do 
TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 71.005,87 (julho/2021), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de 
pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o 
Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 
e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 01 de setembro de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Móvel e para intimação do executado Tiago do Nascimento Soares, CPF 380.115.448-37, e demais interessados, expedido nos autos do Cumprimento 
de sentença (0004523-80.2021.8.26.0564) - Processo principal 0015272-93.2020.8.26.0564, em trâmite no Anexo do Juizado Especial Cível - Foro de São Bernardo do Campo/SP, 
requerida por Elias Manoel de Souza, CPF 055.875.588-78 e Eduardo Elias de Souza, CPF 442.011.748-67. O Dr. Carlos Gustavo Visconti, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos 
termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, 
através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 11/10/2021, às 12:15hs, e termina em 15/10/2021, às 
12:15hs e 2º Leilão começa em 15/10/2021, às 12hs16min, e termina em 04/11/2021, às 12:15hs. BEM - Motocicleta marca Honda, modelo CG 150 Fan ESI, ano de fabricação/
modelo 2012/2012, placa ESQ5J47, cor vermelha, combustível álcool/gasolina, chassi 9C2KC1670CR530430, renavam 461319110. AVALIAÇÃO - R$ 7.393,00 (agosto/2021), que
será atualizada até a data do leilão pela Tabela FIPE. Que se encontra na Rua Joana D’Arc, 16, Montanhão, São Bernardo do Campo/SP, sendo nomeado depositário o Sr. Tiago do 
Nascimento Soares, CPF 380.115.448-37. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 2.782,79 (abril/2021), que será atualizado até a data do Leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO
- edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: 
Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319-000 - São Paulo-SP, 
tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. SBCampo, 26.08.2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação do executado Edson Sobral, CPF 813.710.128-49, bem como sua mulher Maria de Fátima Ressureição Sobral, 
CPF 685.406.128-87, os proprietários Claudio Serafi m, CPF 736.342.398-91 e s/m Osmarina Aparecida Ramos Serafi m, RG 12.712.982 e Marcos Serafi m, CPF 974.660.698-00, 
o credor hipotecário Banco Bradesco S/A, sucessor de BCN/Seular Crédito Imobiliário S/A, o Condomínio do Conjunto Residencial Vila Prudente, na pessoa do síndico/
representante legal, Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos Autos da ação de Procedimento 
Sumário - Processo 0014772-05.2004.8.26.0009, em trâmite na 1ª Vara Cível - Foro Regional IX - Vila Prudente, requerida por Condomínio do Conjunto Residencial Vila Prudente,
CNPJ 55.083.331/0001-24. A Dra. Fabiana Pereira Ragazzi, Juíza de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado 
Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: 
DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 11/10/2021, às 12:45 horas, e termina em 15/10/2021, às 12:45 horas, e 2º Leilão começa em 15/10/2021, às 12:46 horas, e termina 
em 04/11/2021, às 12:45 horas. BEM - Apartamento nº 24, do tipo H4-3-QP, localizado no 2º andar do Bloco 10, situado na Av. Costa Barros, nº 1985, integrante do Conjunto Residencial 
Vila Prudente, no 26º Subdistrito - Vila Prudente, com área útil de uso exclusivo de 71,970000m², mais 35,765041m², das áreas comuns, somando a área construída de 107,735041m², 
cabendo-lhe a fração ideal de 0,365182%. A esse apartamento corresponde uma vaga indeterminada para estacionamento de carro de passeio. Contribuinte nº 156.035.0177-3. Matrícula 
nº 41.640, do 6º CRI/SP, Sendo nomeado depositário o Sr. Edson Sobral, CPF nº 813.710.128-49. AVALIAÇÃO - R$ 266.450,00 (set/2017), que será atualizada até a data do leilão pela 
Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 44.985,97 (agosto/2020), que será atualizado até a data do leilão. OBS.: O Condomínio Autor ainda promove mais ações 
de cobrança de condomínio, de outros períodos, sendo elas: Processo nº 0018381-64.2002.8.26.0009, em fase de Cumprimento de Sentença com crédito do Condomínio 
de R$ 115.523,84 (agosto/2020); Processo 0353560-88.1999.8.26.0009 - com cumprimento de sentença nº 0001096-96.2018.8.26.0009, com valor devido ao condomínio de 
R$ 39.111,52 (agosto/2020). Processo nº 0106054-56.2006.8.26.0009 - em fase de cumprimento de sentença nº 0005029-43.2019.8.26.0009, período de débito de condomínio 
de abril/2005 a maio/2010 e abril, maio, junho e julho de 2012, com cálculos homologados atualizados até agosto de 2020 no importe de R$ 121.712,86. OBS.: Existe Execução 
Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação, movida pelo Banco Bradesco S/A contra Claudio Serafi m, Osmarina Aparecida Ramos Serafi m e Marcos Serafi m, sob nº 0113541-
43.2007.8.26.0009, em tramite na 2ª Vara Cível - Foro Regional IX - Vila Prudente/SP, cujo valor da dívida perfaz R$ 197.820,52 (set/2019). CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO
- edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: 
Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, 
tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 20 de agosto de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO EXECUTADO CMA CENTRO MÉDICO 
ARAÇATUBA LTDA EPP, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial - Cheque movida por CARLOS ROBERTO MARION, CPF 095.557.688-11 em face 
de CMA CENTRO MÉDICO ARAÇATUBA LTDA EPP, CNPJ 21.106.841/0001-58, PROCESSO Nº 1016650-48.2019.8.26.0032. O Dr. CAMILA PAIVA PORTERO, Juiz de Direito, na 
forma da lei, nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o bem 
abaixo descrito, através do site www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 11/10/2021, às 13:15 horas, e termina 
em 15/10/2021, às 13:15 horas, e 2º Leilão começa em 15/10/2021, às 13:16 horas, e termina em 04/11/2021, às 13:15 horas. BEM - Um Monitor Multiparamétrico, marca 
Instramed - INMAX-10, aparelho classe I, topo CF, com registro no Ministério da Saúde Anvisa 102429500013, nº de série 052016 MX 5652, em funcionamento e regular estado de 
conservação. AVALIAÇÃO: R$ 8.000,00 (fev/2020). Que se encontra na Rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves, 02, Centro, Araçatuba-SP. Sendo nomeado depositário o Sr. Thiago 
Henrique Braz Mendes, RG 29.605.745-9. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 9.962,06 (julho/2021), que será atualizada até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - 
edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: 
Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319-000 - São Paulo-SP, 
tel: 11-2149-2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 25 de agosto de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de 1º e 2º Leilão de Bem Imóvel e para intimação dos executados Alberto França de Mello, CPF 065.833.338-05 e s/m Fabiana Kraemer de Mello, CPF 128.494.028-42 
das datas dos leilões, bem como da avaliação, o Condomínio Fairmont Village, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, eventuais 
ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 1000057-10.2014.8.26.0002, em trâmite 
na 2ª Vara Cível - Foro Regional II - Santo Amaro/SP, requerida por Condomínio Fairmont Village, CNPJ 02.840.219/0001-24. O Dr. Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, 
Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o 
nº 981, levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 
11/10/2021, às 14:45hs, e termina em 15/10/2021, às 14:45hs e 2º Leilão começa em 15/10/2021, às 14hs46min, e termina em 04/11/2021, às 14:45hs. BEM - (termo de 
Penhora fl s. 340 - 19/06/2020) - A residência nº 06, do Bloco B, do Condomínio Fairmont Village, situado à Rua Tibiriça, nº 559, no Brooklin Paulista Velho, no 30º Subdistrito 
Ibirapuera, possuindo a área privativa de 219,870m², sendo 179,370m² de área privativa da casa e 40,500m² de área privativa de deck/garagem, a área comum de 198,311m², 
perfazendo a área total de 418,181m², a fração ideal no terreno do condomínio de 13,5560%, equivalente a 271,120m², e a fração ideal nas partes comuns de 13,6319%. 
Matrícula nº 151.129 do 15º CRI/SP. Contribuinte nº 086.234.0036-4. Sendo nomeados depositários os Srs. Alberto França de Mello, CPF 065.833.338-05 e Fabiana Kraemer 
de Mello, CPF 128.494.028-42. AVALIAÇÃO - R$ 1.485.000,00 (abril/2021), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO 
- R$ 754.370,40 (setembro/2021), que será atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, 
lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio 
onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e 
email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 20 de setembro de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de Leilão Único de Bens Imóveis e para intimação do executado Luiz Carlos Ribeiro, CPF 851.809.638-34, bem como s/m e coproprietária Luiza Kyoko Miyata Ribeiro, 
CPF 166.166.718-01, o Condomínio do Edifício 28 de Maio, na pessoa do síndico/representante legal, Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, eventuais ocupantes do 
imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1000337-36.2014.8.26.0695, em trâmite na Vara Única - Foro de Nazaré Paulista, 
requerida pela Prefeitura do Município de Bom Jesus dos Perdões, CNPJ 52.359.692/0001-62. O Dr. Orlando Gonçalves de Castro Neto, Juíza de Direito, na forma da lei, 
etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão os bens 
abaixo descritos, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DO LEILÃO - Leilão começa em 11/10/2021, às 11:00h, e termina em 
11/11/2021, às 11:00h. BENS -O apartamento sob o nº 12, situado no 1º andar, com a área útil de 109,6330m², área comum de 35,6850m², totalizando a área de 145,3180m², 
correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 27,1910m² e a Vaga sob o nº 11, indeterminada, sujeita a manobrista, localizada no 2º subsolo, com a área útil de 12,00m², área 
comum de 17,88m², totalizando a área de 29,88m², correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 5,59m², ambos do Edifício 28 de Maio, localizado na Rua Voluntários da Pátria, 
nº 3.714, 8º Subdistrito-Santana/SP, matrículas nºs 15.425 e 15.426, do 3º CRI/SP. Contribuintes nºs 070.161.0399-4 (Av.6/15.425) e 070.161.0397-8 - área maior (Av.6/15.426), 
respectivamente. AVALIAÇÃO TOTAL (fl s. 263) - R$ 490.000,00 (nov/2020), que será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - 
R$ 35.768,56 (fev/2020), cujo valor deverá ser atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance 
mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde 
estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149- 2249 e 
email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 23 de agosto de 2021._________________________________________________________________________________________________________________________________
Edital de Leilão Único  de Bem Imóvel e para intimação do executado Odair Camargo Coelho, CPF 097.003.458-07, bem como sua mulher, se casado for, Prefeitura Municipal de 
Bom Jesus dos Perdões/SP, eventuais ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos autos de Cumprimento de sentença nº 0000344-84.2010.8.26.0695, 
em trâmite na Vara Única - Foro de Nazaré Paulista, requerida por Maria Ferreira da Silva, CPF 052.244.576-45. O Dr. Orlando Gonçalves de Castro Neto, Juiz de Direito, na forma 
da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, levará a leilão o 
bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DO LEILÃO - Leilão começa em 11/10/2021, às 10:00h, e termina em 
11/11/2021, às 10:00h. BEM: Um lote de terreno, sem benfeitorias, sob nº 17, do plano de desmembramento do imóvel denominado Jardim Real - Gleba C, no perímetro urbano 
do Município de Bom Jesus dos Perdões, Comarca de Atibaia, com a área de 493,98m². Matrícula nº 49.232 do CRI de Atibaia/SP. Inscrição Municipal nº 004.0C.17.03666.125 
(Av.3/49.232). Sendo nomeado depositário o Sr. Odair Camargo Coelho, CPF 097.003.458-07. AVALIAÇÃO - R$ 151.157,88 (set/2020), que será atualizada até a data do 
leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 69.248,97 (julho/2021), cujo valor deverá ser atualizado até a data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E 
INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - 
CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149- 2249 e email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, 
afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Nazaré Paulista, aos 20 de setembro de 2021.

EDITAL DE LEILÃO - PROCESSO Nº 0051641-28.2017.8.26.0100 - 42ª VARA CÍVEL DO 
FORO CENTRAL CÍVEL DO ESTADO DE SÃO PAULO – BEM: UM PRÉDIO, com a área 
construída de 203,00 metros quadrados, e RESPECTIVO TERRENO, situado à Rua Antônio 
Clemente, sob o nº 218, lote A, na Vila das Bandeiras, no 8º Subdistrito – Santana, desta 

Capital, medindo 5,00 metros de frente para a referida rua, por 30,00 metros da frente aos fundos, de 
ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando a área de 150,00 metros 
quadrados, confrontando do lado direito, o lote B, com o prédio nº 210, do lado esquerdo, com o prédio 
nº 222 e 226 e nos fundos, com parte do prédio nº 103 da rua Capião Rabelo. CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 
069.133.0134-0. MATRÍCULA: Nº 88.715 do 3º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo – SP. 
CONSTA LAUDO DE AVALIAÇÃO: Em fls. 390/435. O imóvel foi edificado em dois pavimentos, destinado 
ao uso residencial, constituído basicamente de: Sala de estar/jantar, três suítes, lavabo, três banheiros 
suíte, cozinha, e área de serviço. AVALIAÇÃO: R$ 1.675.000,00 (um milhão e seiscentos e setenta e cinco 
mil reais) em outubro de 2018 (fls.432). LOCALIZAÇÃO: Rua Antônio Clemente, 218 – Santana, São Paulo 
– SP. O leilão ocorrerá através do portal www.satoleiloes.com.br com data prevista para: 1º LEILÃO em 
13/10/2021 a partir das 13h00 com encerramento às 13h00 em 18/10/2021; correspondente à avaliação 
no valor de R$  1.943.492,24 (um milhão e novecentos e quarenta e três mil e quatrocentos e noventa e 
dois reais e vinte e  quatro centavos) atualizados de acordo com os índices da Tabela do TJSP-INPC, em 
setembro de 2021, valor este que será novamente atualizado na data do leilão, diretamente no sistema 
gestor. Caso não haja lance, seguirá sem interrupção para o: 2º LEILÃO que se encerrará em 09/11/2021 
a partir das 13h00, correspondente à 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

EDITAL DE LEILÃO - PROCESSO Nº 1045827-26.2014.8.26.0002/01 - 7ª Vara Cível 
do Foro Regional II – Santo Amaro da Capital do Estado de São Paulo – BEM: 01 
(UMA) CASA E SEU TERRENO, situado à Avenida Pires do Rio, nº 2.487, antiga rua Dr. 
Pires do Rio s/nº, ITAQUERA, medindo 5,00 metros de frente, por 17,50 ms da frente 

aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma medida da frente, encerrando a área 
de 87,50 ms2, confrontando do lado direito de quem da avenida olha para o terreno com a casa 
nº 2483, do lado esquerdo visto da mesma posição com a casa nº 2491, ambas da Avenida Pires 
do Rio, e nos fundos com a casa de nº 25, da rua Senchere. Consta na AV.02 que o prédio nº 2.487 
da Avenida Pires do Rio, possui atualmente o nº 3.007 da referida avenida. CONSTA LAUDO DE 
AVALIAÇÃO: Em fls. 134/206. CADASTRO MUNICIPAL: 114.328.0172-3. MATRÍCULA: Nº 90.301 
do 9º Cartório de Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo. AVALIAÇÃO: R$ 
350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) conforme decidido e homologado pela MM. Juíza às 
fls. 241 em setembro de 2017. LOCALIZAÇÃO: Avenida Pires do Rio, 2487 (atual 3007), Itaquera, 
São Paulo – SP. O leilão ocorrerá através do portal www.satoleiloes.com.br com data prevista 
para: 1º LEILÃO em 25/10/2021 a partir das 15h00 com encerramento às 15h00 em 28/10/2021; 
correspondente à avaliação no valor de R$ 425.868,77 (quatrocentos e vinte e cinco mil e 
oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), atualizados de acordo com os índices 
da Tabela do TJSP-INPC, em setembro de 2021, valor este que será novamente atualizado na data 
do leilão, diretamente no sistema gestor. Caso não haja lance, seguirá sem interrupção para o: 2º 
LEILÃO que se encerrará em 17/11/2021 às 15:00, por preço não inferior a 50% (cinquenta por 
cento) do valor da avaliação.

EDITAL DE LEILÃO - PROCESSO Nº 0020852-90.2017.8.26.0344 - 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
MARÍLIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – BENS: Lote 1) A FRAÇÃO IDEAL DE 1,5625% DA ÁREA TOTAL 
DO TERRENO DE MATRÍCULA Nº 54.358 DO 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MARÍLIA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO QUE CORRESPONDERÁ A UMA UNIDADE AUTÔNOMA DE APARTAMENTO 

DE NÚMERO 243, localizado no 4º Andar, do Edifício denominado RESIDENCIAL “TARSILA DO AMARAL” em 
construção, unidade esta com área útil de 60,00 m2, área comum de divisão proporcional de 42,67 m2, totalizando 
102,67 m2 e sua correspondente fração ideal do terreno de 1,5625% da sua área total, e direito ao uso de (02) vagas 
de uso privativo. AVALIAÇÃO: R$ 270.131,50 (duzentos e setenta mil e cento e trinta e um reais e cinquenta centavos) 
outubro de 2020 (fls.251). AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 293.131,89 (duzentos e noventa e três mil e cento e trinta e 
um reais e oitenta e nove centavos), de acordo com os índices da Tabela do TJSPINPC em agosto de 2021. Lote 2) A 
FRAÇÃO IDEAL DE 1,5625% DA ÁREA TOTAL DO TERRENO DE MATRÍCULA Nº 54.358 DO 1º OFICIAL DE REGISTRO 
DE IMÓVEIS DE MARÍLIA DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE CORRESPONDERÁ A UMA UNIDADE AUTÔNOMA DE 
APARTAMENTO DE NÚMERO 242, localizado no 4º Andar, do Edifício denominado RESIDENCIAL “TARSILA DO 
AMARAL” em construção, unidade esta com área útil de 60,00 m2, área comum de divisão proporcional de 42,67 m2, 
totalizando 102,67 m2 e sua correspondente fração ideal do terreno de 1,5625% da sua área total, e direito ao uso de 
(02) vagas de uso privativo. AVALIAÇÃO: R$ 270.131,50 (duzentos e setenta mil e cento e trinta e um reais e cinquenta 
centavos) outubro de 2020 (fls.251). AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 293.131,89 (duzentos e noventa e três mil e cento 
e trinta e um reais e oitenta e nove centavos), de acordo com os índices da Tabela do TJSP em agosto de 2021. 
MATRÍCULA MÃE: Nº 54.358 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Marília do Estado de São Paulo. Os imóveis, por 
estarem em construção, ainda não foram individualizados, devendo o arrematante providenciar a regularização do 
registro após a conclusão da obra. CONSTA LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS BENS: Em fls. 200/222 complementado às 
fls. 236/253. OBSERVAÇÃO: O empreendimento está sendo construído por “administração”, também conhecida por 
“preço de custo”. LOCALIZAÇÃO: Rua José Alvares Castro, 33 – Jardim São Geraldo, Marília – SP. O leilão ocorrerá 
através do portal www.satoleiloes.com.br com data prevista para: 1º LEILÃO em 13/10/2021 a partir das 13h00 com 
encerramento às 13h00 em 18/10/2021; correspondente às avaliações que serão novamente atualizadas na data do 
leilão, diretamente no sistema gestor. Caso não haja lance, seguirá sem interrupção para o: 2º LEILÃO que se 
encerrará em 18/11/2021 a partir das 13h00 correspondente à 70% (setenta por cento) do valor da avaliação.
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 D O resultado vem do 
crescimento de 16,2% no 
crédito para famílias e de 

8% para pessoas jurídicas
DIVULGAÇÃO/PORTAL BRASIL

O saldo do crédito concedido pelos 
bancos deve crescer 12,6% este ano, 
de acordo com o Relatório de Infla-
ção, publicação trimestral do Banco 
Central (BC), divulgado ontem (30) 

em Brasília. O resultado vem do crescimento de 
16,2% no crédito para famílias e de 8% para pes-
soas jurídicas.

A estimativa é maior do que a observada no re-
latório anterior, de 11,1%. 

“O aumento decorre de surpresas positivas nos 
últimos três meses nos saldos de pessoa física, em 
linha com a recuperação da mobilidade e o avanço 
da vacinação”, diz o relatório.

As modalidades de crédito pessoa física com 
recursos livres tiveram a varia-
ção do saldo revisada de 14% 
para 18% e as com recursos di-
recionados de 13% para 14%. 
Nos financiamentos às empre-
sas, as projeções foram manti-
das, de crescimento de 13% com 

recursos livres e de estabilidade nos direcionados.
O crédito livre é aquele em que os bancos têm 

autonomia para emprestar o dinheiro captado no 
mercado e definir as taxas de juros cobradas dos 
clientes. Já o crédito direcionado tem regras defini-
das pelo governo, e é destinado, basicamente, aos 
setores habitacional, rural, de infraestrutura e ao 
microcrédito.

ANÁLISE.
De acordo com o BC, o crescimento relativamente 
mais elevado para as famílias reflete a perspectiva 
de gradual melhora no mercado de trabalho. Nos 
dados do mercado de crédito bancário destacam-se 
as trajetórias do cartão de crédito à vista e do crédi-
to pessoal não consignado. 

Os financiamentos imobiliários também con-
tinuaram impulsionando o crescimento do saldo 
do crédito pessoa física, entretanto, a elevação em 
curso das taxas de juros contribui para atenuar 
o crescimento das novas contratações de crédito 
imobiliário. (AB)

Crédito concedido por 
bancos deve crescer 
12,6% este ano, estima BC
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 D No início do ano passado, no trimestre até janeiro de 2020, a 
população ocupada no País era de 94,1 milhões de pessoas

DIVULGAÇÃO/AGÊNCIA BRASIL

Taxa de 
desemprego 
recua para 
13,7%
BRASIL. A redução foi possível graças 
ao aumento no número de pessoas 
ocupadas, puxado pela informalidade

A taxa de desemprego no 
Brasil recuou para 13,7% no 
trimestre encerrado em ju-
lho, informou nesta quin-
ta-feira (30) o IBGE (Institu-

to Brasileiro de Geografia e Estatística).
A redução da taxa foi possível graças 

ao aumento no número de pessoas ocu-
padas, puxado principalmente pela in-
formalidade, que chegou a 40,8% do to-
tal de trabalhadores com algum tipo de 
atividade. São 36,3 milhões de pessoas 
em trabalhos sem carteira e sem CNPJ.

Segundo a Pnad (Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios) Contínua, 
houve melhora também no emprego 
formal. Pela primeira vez desde abril de 
2020, quando a pandemia tinha acaba-
do de começar, mais da metade da po-
pulação em idade para trabalhar tem 
alguma ocupação.

Apesar da melhora, o Brasil ainda 
tem 14,1 milhões de pessoas em busca 
de algum tipo de trabalho. O país ainda 
não recuperou o nível de ocupação que 
tinha antes da pandemia.

No trimestre até julho, 89 milhões de 
pessoas tinham trabalho, 8,6% mais do 
que há um ano. “A população ocupada 

segue inferior ao período pré-pandemia 
em cerca de 5 milhões de pessoas”, afir-
ma a analista do IBGE Adriana Beringuy.

No início do ano passado, no trimes-
tre até janeiro de 2020, a população ocu-
pada era de 94,1 milhões de pessoas, o 
pico da série histórica iniciada em 2012.

Na comparação com o trimestre até 
abril, 3,1 milhões de trabalhadores con-
seguiram alguma ocupação, seja ela for-
mal ou informal, um avanço percentual 
de 3,6%.

A vacinação, que já chegava a parte 
da população economicamente ativa 
em julho, e a retomada de diversas ati-
vidades econômicas podem ter favo-
recido a melhora do nível de emprego, 
avalia a analista da pesquisa, Adriana 
Beringuy.

O resultado do trimestre até julho 
ficou um pouco melhor do que o es-
perado pelo mercado. Analistas consul-
tados pela agência Bloomberg projeta-
vam taxa de 13,9% entre maio e julho.

Segundo o IBGE, houve melhora ou 
estabilidade em quase todas as catego-
rias de ocupação.

O emprego com carteira assinada 
teve o primeiro aumento desde janeiro 

de 2020. Na comparação com o trimes-
tre até abril, 1 milhão de pessoas conse-
guiram novos trabalhos registrados, um 
crescimento de 3,5%.

Na informalidade, o crescimento foi 
de 6,2% na comparação com o trimes-
tre móvel anterior quando considerados 
todos os tipos de atividade sem registro, 
como conta-própria e empregador sem 
CNPJ, trabalhador formal e doméstico 
sem carteira e auxiliar. Em um ano, o 
total de informais cresceu 5,6 milhões.

Entre os empregados no setor priva-
do sem carteira, o aumento foi de 6%. Na 
comparação com o mesmo trimestre no 
ano anterior, o crescimento foi de 19%, 
o equivalente a 1,6 milhão a mais de tra-
balhadores.

O maior avanço na comparação 
anual veio do trabalho por conta pró-
pria, que cresceu 17,6%, chegando a um 
novo recorde em toda a série histórica, 
segundo o IBGE.

Esse é o tipo de atividade que está 
garantindo alguma ocupação a 25,2 mi-
lhões de pessoas no Brasil. Na compa-
ração com o trimestre móvel anterior, 
houve aumento de 4,7%, com 1 milhão 
de pessoas a mais. (FP)

Caro(a) leitor(a), por muitas vezes ouvimos que 
a taxa Selic subiu ou que a taxa Selic foi redu-
zida. Mas afinal, o que é a taxa Selic e como 
ela influencia e age em nossa vida financeira?

Resumidamente, Taxa Selic é a taxa básica 
de juros da economia brasileira, ela norteia e influencia 
todas as demais taxas de juros do Brasil, como as taxas co-
bradas pelos bancos no cheque especial, rotativo do car-
tão de crédito, empréstimos, financiamentos e também 
nas taxas pagas nas aplicações financeiras.

Pois bem, nesta semana, o Copom (Conselho de Po-
lítica Monetária), órgão responsável por acompanhar e 
traçar a política monetária do país decidiu elevar a taxa 
Selic 6,25% ao ano.

A decisão de elevar a taxa Selic é uma ferramenta de 
política monetária que busca controlar e reduzir a infla-
ção, pois ao elevar o preço do dinheiro, os bancos passam 
a cobrar mais caro para realizar empréstimos, reduzindo o 
ritmo de consumo e consequentemente a inflação.

Em mão contrária, a redução da taxa Selic tem como 
objetivo estimular e aquecer a economia, pois os emprés-
timos e financiamentos ficam mais baratos e acessíveis, 
incentivando o consumo pessoal e das famílias.

Portanto, o IPCA (índice de inflação) e a Taxa Selic ca-
minham muito próximos no dia a dia da economia, pois 
as ações de elevar ou reduzir a Selic afetam o resultado 
da inflação (IPCA).

Assim como já citado, as movimentações da Selic tam-
bém impactam nas aplicações financeiras, pois muitos in-
vestimentos possuem suas rentabilidades atreladas à taxa 
Selic, servindo como referencia de rentabilidade, portan-
to, sempre que a taxa sobe, estes investimentos tendem 
a ter uma rentabilidade maior.

Agora você já sabe o que é a taxa Selic, qual sua fun-
ção no controle inflacionário e qual seu impacto na vida 
financeira das pessoas e famílias.

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

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

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no 
mercado  nanceiro, é formado em Adm de Empresas, 
Pós Graduado em Banking, MBA em Controladoria e 
Custos. Cursa Pós Graduação na PUC-RS em Planejamento 
Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente 
é Mentor e Planejador Financeiro especializado em  
Pro ssionais Liberais, Pessoas Físicas e Finanças Familiares.
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 D O resultado vem do 
crescimento de 16,2% no 
crédito para famílias e de 

8% para pessoas jurídicas
DIVULGAÇÃO/PORTAL BRASIL

O saldo do crédito concedido pelos 
bancos deve crescer 12,6% este ano, 
de acordo com o Relatório de Infla-
ção, publicação trimestral do Banco 
Central (BC), divulgado ontem (30) 

em Brasília. O resultado vem do crescimento de 
16,2% no crédito para famílias e de 8% para pes-
soas jurídicas.

A estimativa é maior do que a observada no re-
latório anterior, de 11,1%. 

“O aumento decorre de surpresas positivas nos 
últimos três meses nos saldos de pessoa física, em 
linha com a recuperação da mobilidade e o avanço 
da vacinação”, diz o relatório.

As modalidades de crédito pessoa física com 
recursos livres tiveram a varia-
ção do saldo revisada de 14% 
para 18% e as com recursos di-
recionados de 13% para 14%. 
Nos financiamentos às empre-
sas, as projeções foram manti-
das, de crescimento de 13% com 

recursos livres e de estabilidade nos direcionados.
O crédito livre é aquele em que os bancos têm 

autonomia para emprestar o dinheiro captado no 
mercado e definir as taxas de juros cobradas dos 
clientes. Já o crédito direcionado tem regras defini-
das pelo governo, e é destinado, basicamente, aos 
setores habitacional, rural, de infraestrutura e ao 
microcrédito.

ANÁLISE.
De acordo com o BC, o crescimento relativamente 
mais elevado para as famílias reflete a perspectiva 
de gradual melhora no mercado de trabalho. Nos 
dados do mercado de crédito bancário destacam-se 
as trajetórias do cartão de crédito à vista e do crédi-
to pessoal não consignado. 

Os financiamentos imobiliários também con-
tinuaram impulsionando o crescimento do saldo 
do crédito pessoa física, entretanto, a elevação em 
curso das taxas de juros contribui para atenuar 
o crescimento das novas contratações de crédito 
imobiliário. (AB)

Crédito concedido por 
bancos deve crescer 
12,6% este ano, estima BC

O resultado vem 
do crescimento 
de 16,2% no 
crédito para 
famílias e de 8% 
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jurídicas. A 
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 D No início do ano passado, no trimestre até janeiro de 2020, a 
população ocupada no País era de 94,1 milhões de pessoas

DIVULGAÇÃO/AGÊNCIA BRASIL

Taxa de 
desemprego 
recua para 
13,7%
BRASIL. A redução foi possível graças 
ao aumento no número de pessoas 
ocupadas, puxado pela informalidade

A taxa de desemprego no 
Brasil recuou para 13,7% no 
trimestre encerrado em ju-
lho, informou nesta quin-
ta-feira (30) o IBGE (Institu-

to Brasileiro de Geografia e Estatística).
A redução da taxa foi possível graças 

ao aumento no número de pessoas ocu-
padas, puxado principalmente pela in-
formalidade, que chegou a 40,8% do to-
tal de trabalhadores com algum tipo de 
atividade. São 36,3 milhões de pessoas 
em trabalhos sem carteira e sem CNPJ.

Segundo a Pnad (Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios) Contínua, 
houve melhora também no emprego 
formal. Pela primeira vez desde abril de 
2020, quando a pandemia tinha acaba-
do de começar, mais da metade da po-
pulação em idade para trabalhar tem 
alguma ocupação.

Apesar da melhora, o Brasil ainda 
tem 14,1 milhões de pessoas em busca 
de algum tipo de trabalho. O país ainda 
não recuperou o nível de ocupação que 
tinha antes da pandemia.

No trimestre até julho, 89 milhões de 
pessoas tinham trabalho, 8,6% mais do 
que há um ano. “A população ocupada 

segue inferior ao período pré-pandemia 
em cerca de 5 milhões de pessoas”, afir-
ma a analista do IBGE Adriana Beringuy.

No início do ano passado, no trimes-
tre até janeiro de 2020, a população ocu-
pada era de 94,1 milhões de pessoas, o 
pico da série histórica iniciada em 2012.

Na comparação com o trimestre até 
abril, 3,1 milhões de trabalhadores con-
seguiram alguma ocupação, seja ela for-
mal ou informal, um avanço percentual 
de 3,6%.

A vacinação, que já chegava a parte 
da população economicamente ativa 
em julho, e a retomada de diversas ati-
vidades econômicas podem ter favo-
recido a melhora do nível de emprego, 
avalia a analista da pesquisa, Adriana 
Beringuy.

O resultado do trimestre até julho 
ficou um pouco melhor do que o es-
perado pelo mercado. Analistas consul-
tados pela agência Bloomberg projeta-
vam taxa de 13,9% entre maio e julho.

Segundo o IBGE, houve melhora ou 
estabilidade em quase todas as catego-
rias de ocupação.

O emprego com carteira assinada 
teve o primeiro aumento desde janeiro 

de 2020. Na comparação com o trimes-
tre até abril, 1 milhão de pessoas conse-
guiram novos trabalhos registrados, um 
crescimento de 3,5%.

Na informalidade, o crescimento foi 
de 6,2% na comparação com o trimes-
tre móvel anterior quando considerados 
todos os tipos de atividade sem registro, 
como conta-própria e empregador sem 
CNPJ, trabalhador formal e doméstico 
sem carteira e auxiliar. Em um ano, o 
total de informais cresceu 5,6 milhões.

Entre os empregados no setor priva-
do sem carteira, o aumento foi de 6%. Na 
comparação com o mesmo trimestre no 
ano anterior, o crescimento foi de 19%, 
o equivalente a 1,6 milhão a mais de tra-
balhadores.

O maior avanço na comparação 
anual veio do trabalho por conta pró-
pria, que cresceu 17,6%, chegando a um 
novo recorde em toda a série histórica, 
segundo o IBGE.

Esse é o tipo de atividade que está 
garantindo alguma ocupação a 25,2 mi-
lhões de pessoas no Brasil. Na compa-
ração com o trimestre móvel anterior, 
houve aumento de 4,7%, com 1 milhão 
de pessoas a mais. (FP)

Caro(a) leitor(a), por muitas vezes ouvimos que 
a taxa Selic subiu ou que a taxa Selic foi redu-
zida. Mas afinal, o que é a taxa Selic e como 
ela influencia e age em nossa vida financeira?

Resumidamente, Taxa Selic é a taxa básica 
de juros da economia brasileira, ela norteia e influencia 
todas as demais taxas de juros do Brasil, como as taxas co-
bradas pelos bancos no cheque especial, rotativo do car-
tão de crédito, empréstimos, financiamentos e também 
nas taxas pagas nas aplicações financeiras.

Pois bem, nesta semana, o Copom (Conselho de Po-
lítica Monetária), órgão responsável por acompanhar e 
traçar a política monetária do país decidiu elevar a taxa 
Selic 6,25% ao ano.

A decisão de elevar a taxa Selic é uma ferramenta de 
política monetária que busca controlar e reduzir a infla-
ção, pois ao elevar o preço do dinheiro, os bancos passam 
a cobrar mais caro para realizar empréstimos, reduzindo o 
ritmo de consumo e consequentemente a inflação.

Em mão contrária, a redução da taxa Selic tem como 
objetivo estimular e aquecer a economia, pois os emprés-
timos e financiamentos ficam mais baratos e acessíveis, 
incentivando o consumo pessoal e das famílias.

Portanto, o IPCA (índice de inflação) e a Taxa Selic ca-
minham muito próximos no dia a dia da economia, pois 
as ações de elevar ou reduzir a Selic afetam o resultado 
da inflação (IPCA).

Assim como já citado, as movimentações da Selic tam-
bém impactam nas aplicações financeiras, pois muitos in-
vestimentos possuem suas rentabilidades atreladas à taxa 
Selic, servindo como referencia de rentabilidade, portan-
to, sempre que a taxa sobe, estes investimentos tendem 
a ter uma rentabilidade maior.

Agora você já sabe o que é a taxa Selic, qual sua fun-
ção no controle inflacionário e qual seu impacto na vida 
financeira das pessoas e famílias.

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

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

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no 
mercado  nanceiro, é formado em Adm de Empresas, 
Pós Graduado em Banking, MBA em Controladoria e 
Custos. Cursa Pós Graduação na PUC-RS em Planejamento 
Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente 
é Mentor e Planejador Financeiro especializado em  
Pro ssionais Liberais, Pessoas Físicas e Finanças Familiares.
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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 36/00248/21/05, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO,  destinados ao transporte 
de merenda para os alunos da rede pública de ensino, atendidos através dos municípios, no 
âmbito do Estado de São Paulo, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme as especificações e 
demais condições constantes no Termo de Referência que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á 
no dia  18/10/2021, às 10:00 horas no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão 
verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 081101080462021OC00224, 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 - CEP: 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 01/10/2021, 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 36/00250/21/05, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTU-
DANTES, denominados de Ônibus Rural Escolar (ORE1), destinados ao atendimento dos alu-
nos da rede pública de ensino, Diretorias de Ensino e demais órgãos participantes, no âmbito 
do Estado de São Paulo, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme as especificações e demais 
condições constantes no Anexo I - Termo de Referência que integra o Edital. A sessão pública dar-
-se-á no dia  18/10/2021, às 10:30 horas no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados 
poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 081101080462021OC00226, ou 
através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção licitações) ou ainda na sede da FDE, na Gerência de Lici-
tações na Av. São Luis, 99 - República - CEP: 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 01/10/2021, 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

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HCFMUSP)

DIVISÃO DE MATERIAL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (NILO)
Encontra-se aberto pelo HCFMUSP, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1045/2021, Processo 
Administrativo nº 21/01938, Oferta de Compra 092301090572021OC01240, para a constituição de 
Sistema de Registro de Preços - SRP, tipo menor preço, para aquisição de ENALAPRIL (MALEATO) 20 
MG  COMPRIMIDO, CEFOXITINA 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FRASCO-AMPOLA, 
CLINDAMICINA (FOSFATO) 150 MG/ML SOL INJ AMP 4 ML, MEROPENEM 500 MG PO 
LIOF SOL INJ FA IV, cuja sessão será realizada no dia 15/10/2021 às 09:00 horas, no endereço eletrônico
www.bec.sp.gov.br. O edital na íntegra estará disponível no(s) endereço(s) eletrônico(s)
www.bec.sp.gov.br - opção “edital” e www.imprensofi cial.com.br opção “e-negociospublicos” ou, em versão 
impressa, no Expediente do NILO, 2º andar do prédio da Administração, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 
225, Cerqueira César, São Paulo-SP das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), a partir do dia 
01/10/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: KIZE DOS SANTOS VOLTAN E SUPLENTES.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HCFMUSP)

DIVISÃO DE MATERIAL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (NILO)

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01047/2021, 
Processo Administrativo nº 21/02053, Oferta de Compra 092301090572021OC01231 para 
a constituição de Sistema de Registro de Preços - SRP, tipo menor preço, para aquisição de 
ESOMEPRA OU OMEPRA OU LANSOPRA OU PANTOPRA OU RABEPRA (*), cuja sessão 
será realizada no dia 15/10/2021 às 09:00 horas, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O edital 
na íntegra estará disponível no(s) endereço(s) eletrônico(s) www.bec.sp.gov.br - opção “edital” e
www.imprensofi cial.com.br opção “e-negociospublicos” ou, em versão impressa, no Expediente do 
NILO, 2º andar do prédio da Administração, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225, Cerqueira César, 
São Paulo-SP das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), a partir do dia 01/10/2021. 
PREGOEIRO DESIGNADO: JULIANE B. DE OLIVEIRA MOURA E SUPLENTES.

SUSPENSÃO
PROCESSO nº 2983- PG/2021– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL (CAIXAS D’ÁGUA) 
INTERNOS E EXTERNOS, E DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E 
DEMAIS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DEVIDAMENTE DESCRITOS NO ANEXO I-A.
O Município de Jahu torna público a todos os interessados, que a licitação supramencionada, prevista para 
ocorrer inicialmente em 01 de outubro de 2021, às 09h00min, está suspensa por motivo de interesse público.
Jahu, 30 de setembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

Objeto: CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO VOLTADO À CELEBRA-
ÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CABREÚVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO À CONCESSÃO DE CAMPOS PARA 
O DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ACADÊMICAS AOS ESTUDANTES 
ANTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM PROFISSIO-
NAL.

Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, se 
houver, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas, no quadro de avisos 
da Prefeitura Municipal de Cabreúva, sito Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, 
podendo adquiri-lo junto ao Departamento de Compras e Licitações, em CD-
-ROM a ser retirado no referido endereço, mediante entrega, de mídia virgem, 
ou na forma impressa mediante o pagamento de R$ 10,00 (dez reais), a ser 
efetuado no Setor de Arrecadação, no mesmo endereço ou ainda, gratuitamen-
te, através de “download” junto a “home page” desta Prefeitura, na Internet, no 
endereço de acesso http://www.cabreuva.sp.gov.br. Os envelopes contendo os 
documentos do credenciamento serão recebidos no Setor de Compras e Licita-
ções da Prefeitura Municipal de Cabreúva, até o dia 20 de outubro de 2021 às 
09h30, iniciando a sua abertura às 10h00 horas.

CABREÚVA, 30 DE SETEMBRO DE 2021.
ANTÔNIO CARLOS MANGINI

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO PRESENCIAL 23/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CASTRAÇÃO DE 
CÃES E GATOS DE AMBOS OS SEXOS COM IMPLANTAÇÃO DE MICROCHIP.
Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, nos dias 
úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas, no quadro de avisos da Prefeitura Muni-
cipal de Cabreúva, sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, podendo adquiri-lo 
junto ao Departamento de Compras e Licitações, em CD -ROM a ser retirado no re-
ferido endereço, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa mediante 
o pagamento de R$ 10,00 (dez reais), a ser efetuado no Setor de Arrecadação, no 
mesmo endereço ou ainda, gratuitamente, através de “download” junto a “home page” 
desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.cabreuva.sp.gov.br. 
Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no Setor de Compras 
e Licitações da Prefeitura Municipal de Cabreúva, no dia 15 de outubro de 2021, até 
as 09:30 horas, iniciando a sua abertura às 10:00 horas.

CABREÚVA, 30 DE SETEMBRO DE 2021.
ANTÔNIO CARLOS MANGINI

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

“COMUNICADO N.º 208/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 046/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 080/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Lici-
tações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita 
no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do “MENOR VALOR TOTAL GLOBAL” objetivando a 
“Contratação De Empresa Especializada Para A Execução Dos Serviços De Coleta, Transporte, Tra-
tamento E Destinação Final De Resíduos Dos Serviços De Saúde (RSSS) E Correlatos Do Município 
De Matão, Com Fornecimento De Mão De Obra, Máquinas E Equipamentos Necessários, Tudo 
Conforme Descrito Neste Edital E Em Seus Anexos”, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos Hídricos da Prefeitura Municipal de Matão.
2. Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
3. LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à 
Rua Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
4. DATA: 15 de outubro de 2021.
5. HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 09h00min no Depar-
tamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.
6. INÍCIO DO PREGÃO: 09h00min.
7. O edital estará disponível a partir de segunda-feira, 04 de outubro de 2021, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 30 de setembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 209/2021”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 081/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e 
Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, 
inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licita-
ção na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” objetivando 
a “Contratação Da Prestação De Serviço Técnico, A Ser Prestado Por Pessoa Jurídica Especializada 
Na Elaboração E Atualização De Cálculos Judiciais E Extrajudiciais, Emissão De Pareceres Técni-
cos, Apresentação De Quesitos Em Perícias Judiciais, Impugnação A Cálculos De Parte Contrária, 
Em Ações Em Que O Município De Matão Figure Como Autor, Réu, Assistente, Opoente, Em Qual-
quer Fase Processual, Pré-Processual Ou Procedimentos Administrativos, Pelo Prazo De 12 (Doze) 
Meses,” para a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Matão.
O edital completo estará disponível a partir de segunda-feira, 04 de outubro de 2021, no Departamento 
de Compras e Licitações, sito à Rua Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo, 
das 08h00min às 17h00min, ou no site da Prefeitura (www.matao.sp.gov.br) ou através do site www.
comprasgovernamentais.gov.br.
A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 15 de outubro de 2021, às 
15h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.

Palácio da Independência, aos 30 de setembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 210/2021”
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2021, de 19 de agosto de 2021, levado a efeito 
através do Processo Licitatório n.º 058/2021, cujo objeto compreende o REGISTRO DE 

PREÇOS para a futura “Aquisição De Canetas Permanentes De Insulina, Refil E Agulhas,” para a 
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Matão.
O Sr. Aparecido Ferrari, Prefeito do Município de Matão, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, COMUNICA, que tendo em vista o recebimento de Ofício n.º 448/2021-SMS, datado 
de 30/09/2021, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, DECIDE pela RETIFICAÇÃO E 
REABERTURA DE PRAZOS sendo que o Edital Retificado e seus anexos, estarão disponíveis a partir 
de segunda-feira, 23 de agosto de 2021, no site da Prefeitura (www.matao.sp.gov.br) ou através do site 
www.comprasgovernamentais.gov.br; e que havendo dificuldade das interessadas o Departamento de 
Compras e Licitações estará à disposição para gravação do mesmo em mídia digital, das 08h00min às 
17h00min.
A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 18 de outubro de 2021, às 
09h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.
Demais informações no Departamento de Compras e Licitações através dos telefones: (16) 3383-4070, 
(16) 3383-4056, (16) 3383-4068 e (16) 3383-4067, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 17h00min.

Matão, 30 de setembro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

Reabertura - Processo SUPRI 402/2021 – PRE-
GÃO ELETRÔNICO nº 101/2021 – AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA USO PEDAGÓGICO DAS TEC-
NOLOGIAS HÍBRIDAS EDUCACIONAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - (Licitação 
diferenciada com itens de ampla participação e itens ex-
clusivos para ME, EPP e MEI, nos termos do artigo 48, 
I, da Lei Complementar nº 123/2006) – Edital disponível 
gratuitamente nas páginas da internet: http://www.itapevi.
sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.br - 
CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h00min 
do dia 04/10/2021 até às 09h00min do dia 19/10/2021. 
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h01min do dia 
19/10/2021. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETI-
TIVA): às 09h10min do dia 19/10/2021. - Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de Brasília 
(DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. E-mail: 
licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 30/09/2021 – Depar-
tamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Reabertura - Processo SUPRI 250/2021 – PRE-
GÃO ELETRÔNICO nº 94/2021 – CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA ÁREA DE 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL, AOS DOCENTES 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Edital disponível 
gratuitamente nas páginas da internet: http://www.itapevi.
sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.br - 
CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h30min 
do dia 01/10/2021 até às 14h00min do dia 18/10/2021. 
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 14h01min do dia 
18/10/2021. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETI-
TIVA): às 14h10min do dia 18/10/2021. - Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de Brasília 
(DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. E-mail: 
licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 30/09/2021 – Depar-
tamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

AVISO DE LICITAÇÃO (RESUMIDO)
PROCESSO N° 40/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS N° 16/2021.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item.
SETOR REQUISITANTE: Secretaria de Saúde e 
Saneamento.
PUBLICAÇÃO – Diário Oficial, Diário Oficial Eletrônico 
Municipal, www.lucelia.sp.gov.br, mural da Prefeitura 
Municipal de Lucélia (SP) e Jornal Gazeta SP.
Objeto: Registro de preços pelo prazo de doze 
meses para aquisição de alimentação enteral de 
acordo com a Requisição n° 842/2021 da Secretaria 
Municipal de Saúde e Saneamento, quantidades e 
especificações do Termo de Referência (Anexo I) 
do Edital nº 27/2021.
ENCERRAMENTO: 18 de OUTUBRO de 2021, às 
09h00min.
O texto completo da presente licitação, onde constam 
todas as informações relativas ao Pregão Presencial n° 
16/2021 – Processo nº 40/2021, bem como quaisquer 
esclarecimentos, poderão ser obtidos pessoalmente 
junto ao Setor de Licitação desta Prefeitura Municipal, 
sito à Avenida Brasil, n° 1.101, Centro, nesta cidade 
de Lucélia (SP), através do telefone (018)3551-9200, 
e-mail lucelialicitacao@gmail.com de segunda a sexta-
-feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 
17h00min. Lucélia/SP, 01 de Outubro de 2021. Tatiana 
Guilhermino Tazinazzio Coelho Costa - Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Aviso de Licitação: Está aberto no setor de licita-
ções Processo administrativo nº 150/2021 – Pre-
gão Presencial 83/2021 – referente ao REGISTRO 

DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍ-
VEIS PARA USO DA FROTA MUNICIPAL. Data de abertura 
15/10/2021 - às 09h00min – Local: Sala de Licitações da Pre-
feitura Municipal de Pedra Bela, Sito à Rua Bernardino de Lima 
Paes, nº 45 - Centro - Pedra Bela - SP. Informações: www.
pedrabela.sp.gov.br / (11)4037-1277 - R.119 / pedrabelalicita-
coes@gmail.com - Álvaro Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Está aberto no setor de licitações Processo Adminis-
trativo nº 149/2021 TOMADA DE PREÇOS 04/2021 
Referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-

CIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIA-
ÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JORGE HIRODI 
ORITA (PROPOSTA N° 11139.3100001/21-001). Data de aber-
tura 20/10/2021 às 09:00 HORAS / Local: Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Pedra Bela, Sito à Rua Bernardino de 
Lima Paes, nº 45, Centro, Pedra Bela - SP. Informações: www. 
pedrabela.sp.gov.br / (11)4037-1277 - R.119 / pedrabelalicitacoes@
gmail.com. Álvaro Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1879/2021

RATIFICAÇÃO
A Secretária Municipal de Saúde, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, COMUNICA que RATIFICA nos termos 
substanciados do Parecer da Subcomissão 
de Licitação da Secretaria Municipal de Saú-
de, em conformidade com os Art. 24, inciso 
IV da Lei Federal nº 8.666/93 e o Art. 4 da 
Lei Federal nº 13.979/20 e MEDIDA PROVI-
SÓRIA Nº 1.047, DE 3 DE MAIO DE 2021, 
devido a pandemia do COVID-19 – Corona-
vírus – Contratação emergencial de em-
presa especializada em locação e serviço 
de montagens de estrutura para hospital 
, salas e atendimento e piso elevado, for-
necidos pela empresa DNA – STANDS E 
EVENTOS LTDA, CNPJ 33.765.414/0001-
60, no valor total de R$ 705.181,20 perio-
do total de 4 meses

Araraquara, 29 de setembro de 2021
ELIANA APARECIDA MORI HONAIN

Secretária de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2976/2021

RATIFICAÇÃO
A Secretária Municipal de Saúde, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, COMUNICA que RATIFICA nos termos 
substanciados do Parecer da Subcomissão 
de Licitação da Secretaria Municipal de Saú-
de, em conformidade com os Art. 24, inciso 
IV da Lei Federal nº 8.666/93 e o Art. 4 da Lei 
Federal nº 13.979/20 e MEDIDA PROVISÓ-
RIA Nº 1.047, DE 3 DE MAIO DE 2021, devi-
do a pandemia do COVID-19 – Coronavírus 
– CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA 
realização de serviços técnicos de raio-x, 
incluso equipamentos e mão de obra para 
as unidades de referência no atendimento 
aos pacientes com suspeita de COVID-19, 
de acordo com Termo de Referência, pelo 
período de 90 (noventa) dias, podendo ser 
prorrogado na forma da lei para empresa 
INOVAMEDI SERVICOS E COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 
30.983.594/0001-69 no valor total de R$ 
405.000,00.

Araraquara, 30 de setembro de 2021
ELIANA APARECIDA MORI HONAIN

Secretária de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Leilão nº 001/2021. Processo 10.948/2021. 
Tipo: Maior Lance por Lote. Objeto: LEILÃO 
DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS, PERTEN-
CENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, NOS 
TERMOS DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTE-
RAÇÕES. A sessão será aberta às 09:00 ho-
ras do dia 19 de Outubro de 2021, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de Mairipo-
rã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, 
na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 
07.600-084, Mairiporã/SP. O edital na integra 
poderá ser obtido a partir do dia 01/10/2021 
junto à Coordenadoria de Compras, Licita-
ções e Contratos, ou pelo site www.mairipo-
ra.sp.gov.br. Maiores informações através do 
telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail lici-
tacao@mairipora.sp.gov.br. Rafael Barbieri 
Pimentel da Silva – Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 047/2021. Processo 
10.373/2021. Tipo: Menor Preço Global. Ob-
jeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA (SERVIÇOS DE ENGENHARIA), 
PARA REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DAS 
UNIDADES ESCOLARES MUFARREGE 
SALOMÃO CHAMMA E LUIZ ANTONIO PE-
REIRA, E POSTERIORMENTE EMISSÃO 
DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE 
BOMBEIROS (AVCB). CONFORME TER-
MO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS 
DO PRESENTE EDITAL, OBJETIVANDO 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MU-
NICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP. A sessão será 
aberta às 09:00 horas do dia 18 de Outubro 
de 2021, na sala de licitações da Prefeitura 
Municipal de Mairiporã/SP, situada no térreo 
do Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 
374, Vila Nova, CEP 07.600-084, Mairiporã/
SP. O edital na integra poderá ser obtido a 
partir do dia 01/10/2021 junto à Coordenado-
ria de Compras, Licitações e Contratos, ou 
pelo site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores 
informações através do telefone (11) 4419-
8019 ou pelo e-mail licitacao@mairipora.
sp.gov.br. Rafael Barbieri Pimentel da Silva 
– Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

Saibam todos quanto virem ou dele co-
nhecimento tiverem, que nesta data foi 
promulgada e sancionada a presente

LEI Nº 2.370/2021
Em 27 de setembro de 2021.

Altera o artigo 3º da Lei nº 2.345/2020 
que dispõe sobre a constituição do 
Conselho Municipal de Proteção 
e Bem-Estar Animal de Cananéia - 
COMBEA, e do Fundo Municipal a 
ele vinculado - FUMBEA, e dá outras 
providências.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se

DINA MARA BARREIRA
Diretora do Departamento Municipal 

de Governo e Administração
A presente Lei está disponível na ín-
tegra no átrio do Paço Municipal, Câ-
mara Municipal e no endereço eletrô-
nico http://www.cananeia.sp.gov.br de 
acordo com o art. 100, da Lei Orgânica 
Municipal.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º 094/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2021

EDITAL N.º 050/2021

REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA REPARO EM ESTRUTURA (TELHADO) 
NO CENTRO ESPORTIVO DE ARTES 
MARCIAIS, LOCALIZADO NO CENTRO DE 
EVENTOS, NESTE MUNCIPIO.

O MUNICIPIO DE PARIQUERA-AÇU, com sede, 
a Rua XV de Novembro, 686 – Centro – Pariquera-
Açu, Inscrita no CNPJ/MF. 45.685.120/0001-08, 
através do Prefeito Municipal, o Sr. WAGNER 
BENTO DA COSTA, divulga que realizará em 
sessão pública, na sua sede, no local indicado 
na letra “a” adiante, uma licitação na modalidade 
de Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO 
NO VALOR GLOBAL COM BDI, objetivando 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REPARO EM ESTRUTURA (TELHADO) NO 
CENTRO ESPORTIVO DE ARTES MARCIAIS, 
LOCALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS, 
NESTE MUNCIPIO (com Mão de Obra e Material), 
solicitado pelo Departamento de Obras, regida 
pela Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, 
Lei Complementar nº 123/2006, pela legislação 
complementar e de conformidade com os termos 
e condições do EDITAL, com as seguintes 
características:

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

b) Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 
014/2021

c) Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE COM BDI

d) Processo n.º 094/2021

e) Valor Estimado: R$ 49.130,84 (quarenta e 
nove mil cento e trinta reais e oitenta e quatro 
centavos)

f) Prazo de Execução:  03 (três) meses
g) Recebimento dos envelopes n.º 01 – 
HABILITAÇÃO e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO 
até às 09:00 (nove horas) do dia 19 de OUTUBRO 
de 2021

h) Abertura dos Envelopes n.º 01 – HABILITAÇÃO 
e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO: ocorrerá a 
partir das 09:30 (nove horas e trinta minutos) do 
dia 19 de OUTUBRO de 2021

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

Pariquera-Açu, 30 de SETEMBRO de 2021

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2021
PROCESSO Nº 091/2021

EDITAL N° 047/2021

Encontra-se aberta no Departamento Municipal 
de Compras e Licitações da Prefeitura 
Municipal de Pariquera-Açu, o EDITAL 
nº 047/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
018/2021, PROCESSO Nº 091/2021, que trata 
da “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL 
DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E MATERIAL 
PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 EM 
ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE 
EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO”, conforme 
especifi cações no Termo de Referência contidas 
no Edital.

Credenciamento: Dia 18/10/2021, das 09h às 
9h30min, junto ao Pregoeiro, na Sala do Setor 
de Licitação, sito à Rua XV de Novembro, nº 686, 
Centro, Pariquera-Açu/SP.

Entrega dos envelopes: Dia 18/10/2021, até às 
09h30min, na Sessão de Protocolos da Prefeitura 
Municipal de Pariquera-Açu, sito à Rua XV de 
Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu/SP, 
Centro.

Sessão Pública, início a partir das 09h30min do 
dia 18/10/2021, na Sala do Setor de Licitação, 
sito à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, 
Pariquera-Açu/SP.

O edital completo poderá ser obtido pelos 
interessados gratuitamente através do site: 
www.pariqueraacu.sp.gov.br, no Portal da 
Transparência do Município, através do site: 
http://www.transparencia.pariqueraacu.sp.gov.
br/Portal/TransparenciaDosMunicipios.aspx 
, ou solicitando o edital enviando e-mail para 
licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br, ou junto á 
Tesouraria Municipal, sito a Rua XV de Novembro. 
686, Centro, Pariquera-Açu/SP, de segunda a 
sexta-feitura, no horário das 08h às 11h e das 
13h30min às 16h, pelo valor de R$ 0,30 (trinta) 
centavos, pela reprodução das cópias por 
página. Outras informações poderão ser obtidas 
pelo telefone (13) 3856-2330 ou no Setor de 
Licitações deste Prefeitura Municipal, de segunda 
a sexta-feira, no horário das 09h às 11h30min 
e das 13h30min às 16h30min. O Setor de 
Licitação não se responsabilizará pela falta de 
informações relativas ao Edital. Informações ou 
esclarecimentos suplementares sobe este Edital 
poderão ser requerido durante o expediente 
normal das 09h às 11h30min, das 13h30min 
às 16h30min, e pelo telefone (13) 3856-2330 
ou através do endereço do correio eletrônico: 
licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br.
 

Pariquera-Açu, 30 de setembro de 2021.

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

CIMED INDÚSTRIA S.A. - NIRE 35.300.180.852 - CNPJ/ME 02.814.497/0001-07
Comunicado de Extravio de Livros Societários

CIMED INDÚSTRIA S.A., sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Angélica, nº 2.248, 6º andar, conjunto 61, Consolação, CEP 01228-200, inscrita no CNPJ sob o nº 02.814.497/0001-07, 
NIRE 35.300.180.852, com o objetivo de realizar a abertura de novos livros, COMUNICA O EXTRAVIO DOS 
SEGUINTES LIVROS SOCIETÁRIOS: (i) Livro de Registro de Ações Nominativas, registrado e autenticado perante a 
JUCESP em 08.11.2000, sob o nº 173615, nº ordem: 1; (ii) Livro de Registro de Transferência de Ações Nominativas, 
registrado e autenticado perante a JUCESP em 08.11.2000, sob o nº 173625, nº ordem: 1; (iii) Livro de Registro de 
Presença dos Acionistas, registrado e autenticado perante a JUCESP em 08.11.2000, sob o nº 173611, nº ordem: 1; 
(iv) Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais, registrado e autenticado perante a JUCESP em 08.11.2000, sob 
o nº 173613, nº ordem: 1; e (v) Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria, registrado e autenticado perante 
a JUCESP em 08.11.2000, sob o nº 173617, nº ordem: 1. São Paulo, 08 de setembro de 2021.

PORTARIA Nº 293/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOUREN-
ÇO DA SERRA, no uso das atribuições que lhes 
são conferidas por Lei;
FAZ SABER que designa, os senhores menciona-
dos abaixo, para compor a equipe de Vigilância em 
Saúde do Município.
MICHELE SALES DOS SANTOS DA SILVA – RG. 
34.897.864-9, Diretora de Saúde;
NILMA YUMI YAMASSAKI NAKAGAWA – RG. 
17.725.634, Técnica da Vigilância Epidemiológica;
DANUSA RIBEIRO DE JESUS – RG. 42.210.858-
3, Técnica da Vigilância Sanitária;
RENE DE JESUS FERREIRA – RG. 29.081.920-9, 
Agente de Saúde Pública.
LUCIANA DUARTE LIMA – RG. 30.607.390-0, 
Agente de Saúde Pública:
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando as disposições em contrário, 
em especial as da Portaria nº 169 de 12 de maio 
de 2020. São Lourenço da Serra, 28 de setembro 
de 2021.

FELIPE GEFERSON SEME AMED Prefeito
Registrada e afixada nesta data
No Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Ligue já: 
11. 3729-6600  3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 25-2021. EDITAL Nº 82-2021. 
PROCESSO Nº 884/2021. OBJETO: Aquisição de combustíveis, ÓLEO DIESEL INTERIOR 
COMUM COM BIODIESEL, ÓLEO DIESEL S-10, GASOLINA COMUM e ETANOL, que 
serão destinados ao abastecimento da frota municipal. O período de fornecimento 
será de 06 (seis) meses a contar da assinatura do contrato. ENTREGA E ABERTURA 
DOS ENVELOPES: dia 15/10/2021 às 09h00min. O edital, na íntegra, poderá ser lido e 
obtido na Divisão de Licitação, Rua 9 de Julho, 15-20, centro, Macatuba, das 08:00h às 
16:30h, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações 
poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9819. Macatuba, 30 
de setembro de 2021. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LIC. Nº 2468/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021
Objeto: LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E 
MICROCOMPUTADORES PARA A SECRE-
TARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, BEM 
COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS LOCADOS, PELO PE-
RÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, 
A SEREM EXECUTADOS EM ESTRITA 
OBSERVÂNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NESTE EDITAL E NO TERMO 
DE REFERÊNCIA.
Tendo em vista o decurso de prazo sem a 
interposição de recurso manifestado na data 
da abertura do processo em epígrafe, homo-
logo todos os atos praticados no processo 
licitatório em epígrafe, que considerou ven-
cedora a seguinte empresa abaixo descrita, 
adjudicando-lhe o objeto previsto no Edital:

Telefônica Brasil S/A - Lote 01  
Pelo valor global de R$ 851.994,00

Araraquara, 29 de setembro de 2021.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
02918/2021

CONTRATO C.M. Nº 10/2021
LOTE Nº 01 - MICROCOMPUTADORES
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL.
CONTRATADA:  ALTBIT INFORMÁTICA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO:  Contratação de empresa espe-
cializada para locação de Microcomputa-
dores Desktop Tipo I, Desktop Tipo 2 e 
Microcomputadores Portáteis (LOTE 01), 
Implantação de todos os itens e migração do 
legado, com garantia técnica do fabricante, 
devidamente descritos e caracterizados nas 
especifi cações técnicas de cada item cons-
tantes no Termo de Referência (Anexo I) do 
Edital Pregão Presencial nº 04/2021-Versão 
02, pelo período de 12 (doze) meses.
VALOR MENSAL: R$ 86.060,00 (oitenta e 
seis mil e sessenta reais).
VALOR GLOBAL: R$ 1.032.720,00 (hum 
milhão, trinta e dois mil, setecentos e vinte 
reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.01.
031.0001.2089.33903900 – Outros Serviços 
de Terceiros –Jurídica.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) me-
ses, a contar da entrega, instalação e im-
plantação dos equipamentos devidamente 
atestada pelo Setor da Tecnologia da Infor-
mação, nos moldes da clausula 14.4 do Con-
trato nº 10/2021, mediante termo de ajuste 
de vigência.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 
 29 de setembro de 2021.
São Caetano do Sul, 30 de setembro de 2021.

ECLERSON PIO MIELO
Presidente em exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
02918/2021

CONTRATO C.M. Nº 09/2021
LOTE Nº 02 - SOLUÇÃO DE ANTIVÍRUS
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL.
CONTRATADA:  CENTERTEC NEGÓCIOS, 
SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI – EPP.
OBJETO:   Contratação de empresa es-
pecializada para locação de Solução de 
Antivírus (LOTE 02), Instalação, Confi gu-
ração e testes, devidamente descritos e 
caracterizados nas especifi cações técnicas 
de cada item constantes no Termo de Refe-
rência (Anexo I) do Edital Pregão Presencial 
nº 04/2021-Versão 02, pelo período de 12 
(doze) meses.
VALOR MENSAL: R$ 13.118,75 (treze mil, 
cento e dezoito reais e setenta e cinco cen-
tavos) 
VALOR GLOBAL: R$ 157.425,00 (cento e 
cinquenta e sete mil, quatrocentos e vinte e 
cinco reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.01.
031.0001.2089.33903900 – Outros Serviços 
de Terceiros –Jurídica.
VIGÊNCIA DO CONTRATO:  12 (doze) me-
ses, a contar da Instalação, Confi guração e 
testes, devidamente atestada pelo Setor da 
Tecnologia da Informação, nos moldes da 
clausula 14.4 do Contrato nº 09/2021, me-
diante termo de ajuste de vigência.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 
 28 de setembro de 2021.
São Caetano do Sul, 30 de setembro de 2021.

ECLERSON PIO MIELO
Presidente em exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 89/2021
Processo nº 26.526/2021 

Objeto: AQUISIÇÃO DE KITS DE SORO-
LOGIA PARA O LABORATÓRIO MUNICI-
PAL DE CARAGUATATUBA.
Abertura: 19/10/2021 às 09h00min.
Edital, informações e local de realização: 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes
Assinatura: 24 de setembro de 2021, Dr. 
GUSTAVO ALEXEY BOHER LOPES, Se-
cretário Municipal de Saúde.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 86/2021

Processo nº 26.066/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DE RADIOLOGIA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE EXAMES DE AUXÍLIO 
DE DIAGNÓSTICO DE PACIENTES EM 
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO.
Abertura: 18/10/2021 às 09h00min.
Edital e informações: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes/
Assinatura:30 de setembro de 2021, Dr. 
GUSTAVO ALEXEY BOHER LOPES, Se-
cretário Municipal de Saúde.

COMUNICADO CONCURSO Nº 02/2021
Comunicamos a todos os interessados 
a participarem do Concurso nº 02/2021 
– Processo nº 27.891/2021, que tem por 
objeto o Concurso para seleção de pro-
postas de apresentação artística e/ou cul-
tural de agentes culturais do município de 
Caraguatatuba para o fomento e a difusão 
da produção cultural local e para a promo-
ção do acesso da população a conteúdos 
artísticos e/ou culturais, que o Edital nº 
193/2021 passou por alterações. O Edital 
retificado encontra-se disponível no site: 
https://mapas.fundacc.sp.gov.br/ - aba 
oportunidades. Data: 24/09/2021. Assina: 
Eduardo Cursino - Secretário Municipal de 
Administração. Silmara Selma Mattiazzo 
Bolognini – Presidente da FUNDACC e 
Paulo Messias Junior – Presidente do 
CMPCC.

COMUNICADO SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2021

Comunicamos a todos os interessados a 
participarem da CONCORRÊNCIA PÚBLI-
CA Nº 10/2021 cujo objeto é CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLE-
TA, MANUAL E MECANIZADA, COLETA 
DE CAÇAMBAS, CONTÊINERES, OPE-
RAÇÃO DE TRANSBORDO (COM GE-
RENCIAMENTO DA ÁREA DA ESTAÇÃO 
DE TRANSBORDO), TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓ-
LIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS 
NO MUNICÍPIO, que por ordem do Senhor 
Conselheiro Dimas Ramalho, do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, o alu-
dido certame está SUSPENSO por tempo 
indeterminado conforme despacho proferi-
do nos autos do TC-019290.989.21-9, TC-
019733.989.21-4 e TC-019831.989.21-5. 
Caraguatatuba, 30 de setembro de 2021. 
Marcelo LANZELOTTE PEREIRA - Secre-
tário Municipal de Serviços Públicos

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MANTIQUEIRA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta no Consórcio Intermunicipal Mantiqueira a 
Concorrência Pública nº 01/2021 – Tipo: Maior preço ou 
oferta (por item)  - objeto: “ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 
DE PROPRIEDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
MANTIQUEIRA - Abertura/Encerramento: 04/11/2.021 
– 9h15 - Edital completo e seus anexos serão 
disponibilizados em arquivo PDF, nos sítios dos Municípios 
Consórciados: Joanópolis – www.joanopolis.sp.gov.
br – Morungaba – www.morungaba.sp.gov.br – Pedra 
Bela – www.pedrabela.sp.gov.br – Tuiuti – www.tuiuti.sp. 
gov.br – Vargem – www.vargem.sp.gov.br na internet, ou 
no balcão da Prefeitura Municipal de Pedra Bela, sito a 
Rua Bernardino de Lima Paes, n. 45, em dias úteis, das 
8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Informações 
pelo Tel. (*11) 4037-1277. Pedra Bela, 29 de setembro de 
2.021. Alvaro Jesiel de Lima – Prefeito Municipal. 

Processo SUPRI 416/2021 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 107/2021 – AQUISIÇÃO DE FIGURINO 
PARA APRESENTAÇÃO DA PARADA DE NATAL - 
(Licitação exclusiva para ME, EPP e MEI, nos termos 
do Artigo 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006)  
– Edital disponível gratuitamente nas páginas da 
internet: http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou 
www.bbmnetlicitacoes.com.br - CADASTRO DE PRO-
POSTAS: a partir das 19h00min do dia 04/10/2021 
até às 09h00min do dia 20/10/2021. - ABERTURA 
DAS PROPOSTAS: às 09h01min do dia 20/10/2021. 
- INÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETITIVA): às 
09h10min do dia 20/10/2021. - Para todas as re-
ferências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-
7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
30/09/2021 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 313/2021 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 108/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO 
E VÍDEO PARA AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - 
(Licitação exclusiva para ME, EPP e MEI, nos termos do 
Artigo 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006)  – Edital dis-
ponível gratuitamente nas páginas da internet: http://www.
itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.
br - CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h00min 
do dia 04/10/2021 até às 14h00min do dia 19/10/2021. - 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 14h01min do dia 
19/10/2021. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETI-
TIVA): às 14h10min do dia 19/10/2021. - Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de Brasília 
(DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. E-mail: 
licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 30/09/2021 – Depar-
tamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 465/2021 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 109/2021 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS MÉDICOS HOSPITALARES - (Licitação diferencia-
da com itens de ampla participação e itens exclusivos 
para ME, EPP e MEI, nos termos do artigo 48, l, da Lei 
Complementar nº 123/2006).  – Edital disponível gra-
tuitamente nas páginas da internet: http://www.itapevi.
sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.br 
- CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h30min 
do dia 04/10/2021 até às 14h00min do dia 20/10/2021. 
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 14h01min do dia 
20/10/2021. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETI-
TIVA): às 14h10min do dia 20/10/2021. - Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de Brasília 
(DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. E-mail: 
licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 30/09/2021 – Depar-
tamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 349/2021 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 110/2021 – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 
HOSPITALAR - (Licitação diferenciada com itens de 
ampla participação e itens exclusivos para ME, EPP e 
MEI, nos termos do artigo 48, l, da Lei Complementar nº 
123/2006).  – Edital disponível gratuitamente nas páginas 
da internet: http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.
bbmnetlicitacoes.com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS: 
a partir das 19h30min do dia 04/10/2021 até às 09h00min 
do dia 22/10/2021. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
às 09h01min do dia 22/10/2021. - INÍCIO DO PREGÃO 
(FASE COMPETITIVA): às 09h10min do dia 22/10/2021. 
- Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
30/09/2021 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 337/2021 – PREGÃO PRE-
SENCIAL nº 15/2021 – REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO 
USINADO. (Licitação diferenciada com itens de ampla 
participação e itens exclusivos para ME, EPP e MEI, nos 
termos do artigo 48, l, da Lei Complementar nº 123/2006). 
- Recebimento e abertura dos Envelopes às 09h00 do dia 
18/10/2021. Local: Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 
675 – 2º andar – Vila Nova Itapevi – Itapevi/SP. – Retirar 
o edital excepcionalmente na página da Internet http: //
www.itapevi.sp.gov.br - Fone: (11) 4143-7600. E-mail: 
licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 30/09/2021 – Depar-
tamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. EDITAL Nº 077/2021 - 
REPUBLICADO. CONCORRÊNCIA N° 006/2021. PROCESSO Nº 129/2021. OBJETO: 
Alienação, por venda, com encargos, de 01 (um) terreno urbano, com suas benfeitorias, 
nas condições que se encontram, constante na área descrita no art. 1º, inciso IV, da Lei 
Municipal nº 4.888/2019, registrado sob nº 21.318, do Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Novo Horizonte - SP, com área de 4.752,90 m2, por preço não inferior 
ao constante da avaliação anexa ao edital:Data e horário para entrega dos envelopes: 
DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, ÀS 09:00 HORAS. Data da realização da sessão pública: 
dia 04 de novembro de 2021, às 09h30m – Obtenção do Edital: gratuito através do site: 
www.novohorizonte.sp.gov.br ou na PMNH – Unidade Gestora de Licitações, sito a Praça 
Dr. Euclydes Cardoso Castilho n°. 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 
17-3543-9015 das 07,30 às 11:00 e das 12,30 às 17:00 horas. Novo Horizonte, 30 de 
setembro de 2021 – Fabiano de Mello Belentani – Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2021 
PROCESSO DE COMPRA 434/2021

Objeto: A presente licitação tem como objeto a Im-
plantação do projeto esportivo intitulado “CENTRO 
DE FORMAÇÃO ESPORTIVA – BOXE E TAEK-
WONDO – PEDRO DE TOLEDO pelo o período de 
12 (doze) meses, atendendo as especificações contidas 
no Anexo I.
CREDENCIAMENTO, Recebimento dos envelopes 
Habilitação e Proposta:: 13/10/2021 às 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, 30 de setembro de 2021. Eleazar 
Muniz Junior-Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 

PROCESSO DE COMPRA Nº 430/2021
OBJETO: Abertura de processo licitatório para contra-
tação de empresa especializada em confecção e reemba-
samento de prótese dentária.
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 18/10/2021 – 
Horas 09:00:00
ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 
18/10/2021 – Horas 09:01:00
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
18/10/2021 – Horas 09:30:00
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, 
dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e 
na documentação relativa ao certame.
O Edital completo poderá ser adquirido no Depto. de 
Compras e Licitações, mediante pagamento de taxa, e 
ou pelo site www.pedrodetoledo.sp.gov.br, informações 
Fone:(13)3419-1599.
Pedro de Toledo, 30 de Setembro de 2021. Eleazar Mu-
niz Junior - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 100/2021. PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 12/2021. 
DATA DE EMISSÃO: 30 de setembro de 2021. DATA DE ABERTURA: 
19 de outubro de 2021 - HORÁRIO: 9hs OBJETO: Contratação 
de empresa especializada para serviço de monitoramento e 
rastreamento veicular, para os veículos da frota Municipal de 
Pirangi/SP. O edital na integra pode ser obtido pelos interessados na 
Prefeitura Municipal de Pirangi, Departamento de Licitações, a Rua 
Marechal Floriano Peixoto, nº 579, Pirangi-SP, das 09:00 às 11:00 
e das 12:30 às 15:30 horas, ou pelo site: www.pmpirangi.com.br,  
informações: fone (17) 3386.9600. 

Angela Maria Busnardo – Prefeita Municipal 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

EDITAL N.º 98/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 34/2021 - 
PROCESSO N.º 98/2021

Início Cadastro de Propostas: 01/10/2021 às 08hs00 Término Cadastro 
de Propostas: 15/10/2021 às 08h30min Abertura de Propostas Iniciais: 
15/10/2021 às 08h30min Início do Pregão (Lances): 15/10/2021 às 
09h00min Local: www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado no link  –  
“licitações”.  Para  todas  as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF).Objeto: Registro de Preços visando à aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios “hortifruti” e óleo de soja, para o serviço de merenda 
escolar, pelo período de 12 (doze) meses, conforme planilha orçamentária 
básica em anexo. O edital na integra pode ser obtido pelos interessados 
na Prefeitura Municipal de Pirangi, Departamento de Licitações, a Rua 
Marechal Floriano Peixoto, nº 579, Pirangi, das 09:00 às 11:00 e das 12:30 
às 15:00 horas ou pelo site: www.pmpirangi.com.br, informações: fone (17) 
3386.9600, ou ainda, com a Nutricionista Viviane Rodrigues Batista Sabião.

Angela Maria Busnardo – Prefeita Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo nº 10514/2021 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 78/2021 – 
OFERTA DE COMPRA Nº 863600801002021OC00037 – Contratação de empresa 

para prestação de serviços de produção e impressão de impresso tipográfi co – talonário de 
“notifi cação de receita B”. Data de abertura: “Fica agendada a licitação em epígrafe para o 
dia 18 de outubro de 2021 às 09:00 horas, a ser realizada no endereço eletrônico www.bec.
sp.gov.br. O edital, anexos e demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no 
endereço eletrônico http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento de 
Licitações e Contratos, e telefones para contato: 4233-7235”. Secretária de Governo: Silvia 
de Campos – 27/09/2021. São Caetano do Sul, 30 de setembro de 2021. Carolina Morales 
Bernardino – Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 8682/2021 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 79/2021 – OFERTA 
DE COMPRA Nº 863600801002021OC00038 – Registro de Preços para o Fornecimento de 
Colchões para Auxílio de Vítimas de Enchentes, Desastres Naturais e Outros Fenômenos 
da Natureza. DATA DE ABERTURA: “Fica agendada a licitação em epígrafe para o dia 19 de 
outubro de 2021 às 09:00 horas, a ser realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. 
O edital, anexos e demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço 
eletrônico http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento de Licitações 
e Contratos, e telefones para contato: 4233-7235”. Secretária de Governo: Silvia de Campos 
– 24/09/2021. São Caetano do Sul, 30 de setembro de 2021. Carolina Morales Bernardino – 
Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 9604/2021 - Modalidade Pregão Eletrônico nº 80/2021 Oferta de 
Compra nº 863600801002021OC00041 - AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR E 
ALVO. DATA DE ABERTURA: “Fica agendada a licitação em epígrafe para o dia 18 de ou-
tubro de 2021 às 14 horas, a ser realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O 
edital, anexos e demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos nos endereços 
eletrônicos www.bec.sp.gov.br, e http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no De-
partamento de Licitações e Contratos, e telefones para contato: 4233-7235”. Secretária Mu-
nicipal de Governo: Silvia de Campos – 27/09/2021. São Caetano do Sul, 30 de setembro de 
2021. Carolina Morales Bernardino – Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 437/2018 – PROC. Nº 100.097/2018 
–CONTRATADA: VTL ELÉTRICA EIRELI EPP. OBJETO: Fica alterado o contrato em epígra-
fe para incluir como partes “CONTRATANTES” a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e 
Juventude, sem necessidade de alteração de quantitativos e valores contratados. DATA DA 
ASSINATURA: 30/09/2021. CONTRATANTES: Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria 
Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2021 – PROC. Nº 300.110/2021 – 
DETENTORA: FERRINI COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA. OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. DATA 
DA ASSINATURA: 30/09/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da pu-
blicação da respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Item 62 
– FOGÃO INDUSTRIAL MODELO DE CANTO 4 BOCAS BAIXA PRESSÃO GÁS GLP EM 
AÇO INOX AISI 304 PERFIL 65 CM COM FORNO MESA EM MONOBLOCO SEM SOLDAS 
BANDEJA APARADORA  REGISTROS DE ACENDIMENTO E CONTROLE DE CHAMAS 
ESTÁGIOS CONTÍNUOS CROMADOS GAMBIARRA POLIDA 1 REGISTRO APIS EM LA-
TÃO CROMADO GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO 2 QUEIMADORES 
CHAMA DUPLA E 2 QUEIMADORES CHAMA SIMPLES DE FERRO FUNDIDO GRELHAS 
DE FERRO FUNDIDO 30 x 30CM CANTOS ARREDONDADOS ESPAÇAMENTO ENTRE 
AS GRELHAS 65 CM  ESTRUTURAS EM AÇO INOX AISI 304 PERFIL 65 CM REFORÇA-
DAS, MODULÁVEIS E DESMONTÁVEIS DIMENSÕES APROXIMADAS DO FOGÃO A x 
P x L1130 x 865 x 800 MM FORNO COM ISOLAMENTO EM LÃ DE VIDRO CAPACIDADE 
PARA 2 GRADES PUXADOR RESISTENTE AO CALOR PORTA DO FORNO EM AÇO INOX  
DIMENSÕES APROXIMADAS DO FORNO (A x L x P) 670 x 750 x 440 MM – R$ 3.700,00 
a un. Item 63 – FOGÃO INDUSTRIAL MODELO DE CANTO 4 BOCAS BAIXA PRESSÃO 
GÁS GLP EM AÇO INOX AISI 304 PERFIL 65 CM COM FORNO MESA EM MONOBLOCO 
SEM SOLDAS BANDEJA APARADORA REGISTROS DE ACENDIMENTO E CONTROLE 
DE CHAMAS ESTÁGIOS CONTÍNUOS CROMADOS GAMBIARRA POLIDA 1 REGISTRO 
APIS EM LATÃO CROMADO GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO 2 QUEI-
MADORES CHAMA DUPLA E 2 QUEIMADORES CHAMA SIMPLES DE FERRO FUNDIDO 
GRELHAS DE FERRO FUNDIDO 30 x 30CM CANTOS ARREDONDADOS ESPAÇAMEN-
TO ENTRE AS GRELHAS 65 CM ESTRUTURAS EM AÇO INOX AISI 304 PERFIL 65 CM 
REFORÇADAS, MODULÁVEIS E DESMONTÁVEIS DIMENSÕES APROXIMADAS DO 
FOGÃO A x P x L1130 x 865 x 800 MM FORNO COM ISOLAMENTO EM LÃ DE VIDRO 
CAPACIDADE PARA 2 GRADES PUXADOR RESISTENTE AO CALOR PORTA DO FORNO 
EM AÇO INOX DIMENSÕES APROXIMADAS DO FORNO (A x L x P) 670 x 750 x 440 MM. 
*ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP – R$ 3.700,00 a un. VALOR TOTAL 
DA ARP: R$ 62.900,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2021 – PROC. Nº 300.109/2021 – 
DETENTORA: CRISTAL BELLO COMERCIAL EIRELI-EPP. OBJETO: REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. DATA DA 
ASSINATURA: 30/09/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publica-
ção da respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Item 4 – VEN-
TILADOR DE PAREDE NA COR PRETA COM GRADE EM PINTURA EPOXI CROMADA 
COM PROTETOR TÉRMICO DIÂMETRO 65CM VOLTAGEM 127/220 MOVIMENTO OSCI-
LANTE POTÊNCIA 150W VELOCIDADE CONTROLE DESLIZANTE ROTAÇÃO MIN/MAX 
4501600 FREQUÊNCIA 60 HZ – R$ 846,80 a un. Item 45 – SECADORA DE ROUPAS IN-
DUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 KG COM SISTEMA DE AQUECIMENTO 
ELÉTRICO CÂMARA DE AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIAS TUBULARES ALETADAS 
COM SISTEMA DE EXAUSTÃO COM ROTOR INJETADO LEITURA ELETRÔNICA DA 
TEMPERATURA SOFTWARE DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE SECAGEM POSSIBILI-
DADE DE EXECUTAR A REVERSÃO DO CESTO INTERNO ROTAÇÃO DO CESTO DEFI-
NIDA CONTROLE DA SECAGEM E DO RESFRIAMENTO ESTRUTURA FABRICADA NO 
SISTEMA MONOBLOCO GAVETA DE FELPA AMPLA INSTALADA NA PARTE FRONTAL 
TRANSMISSÃO MECÂNICA COMPACTA COM MOTOR REDUTOR MECÂNICO ACOPLA-
DO DIRETO AO EIXO ACIONADA POR UM INVERSOR DE FREQUÊNCIA CAPACIDADE 
DE ARMAZENAR ATÉ APROXIMADAMENTE 20 PROGRAMAS NA MEMÓRIA ARMAZENA 
TAMBÉM 03 PROGRAMAS DE SECAGEM AUTOMÁTICA TODAS AS PEÇAS SÃO TRA-
TADAS QUIMICAMENTE E PINTADAS A PÓ PINTURA ELETROSTÁTICA DIMENSÕES 
DO CESTO INTERNO APROXIMADAMENTE 700 x 750 MM POTÊNCIA APROXIMADA 
DO MOTOR DO CESTO 037 KW POTÊNCIA APROXIMADA DO MOTOR DO EXAUSTOR 
037 KW DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (L x A x P) 770 x 1360 x 1165 MM, 
VOLTAGEM 220 MONOFÁSICO – R$ 39.800,00 a un. Item 46 – SECADORA DE ROUPAS 
INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 KG COM SISTEMA DE AQUECIMENTO 
ELÉTRICO CÂMARA DE AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIAS TUBULARES ALETADAS 
COM SISTEMA DE EXAUSTÃO COM ROTOR INJETADO LEITURA ELETRÔNICA DA 
TEMPERATURA SOFTWARE DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE SECAGEM POSSIBILI-
DADE DE EXECUTAR A REVERSÃO DO CESTO INTERNO ROTAÇÃO DO CESTO DEFI-
NIDA CONTROLE DA SECAGEM E DO RESFRIAMENTO ESTRUTURA FABRICADA NO 
SISTEMA MONOBLOCO GAVETA DE FELPA AMPLA INSTALADA NA PARTE FRONTAL 
TRANSMISSÃO MECÂNICA COMPACTA COM MOTOR REDUTOR MECÂNICO ACOPLA-
DO DIRETO AO EIXO ACIONADA POR UM INVERSOR DE FREQUÊNCIA CAPACIDADE 
DE ARMAZENAR ATÉ APROXIMADAMENTE 20 PROGRAMAS NA MEMÓRIA ARMAZENA 
TAMBÉM 03 PROGRAMAS DE SECAGEM AUTOMÁTICA TODAS AS PEÇAS SÃO TRA-
TADAS QUIMICAMENTE E PINTADAS A PÓ PINTURA ELETROSTÁTICA DIMENSÕES 
DO CESTO INTERNO APROXIMADAMENTE 700 x 750 MM POTÊNCIA APROXIMADA DO 
MOTOR DO CESTO 037 KW POTÊNCIA APROXIMADA DO MOTOR DO EXAUSTOR 037 
KW DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (L x A x P) 770 x 1360 x 1165 MM, VOLTA-
GEM 220 MONOFÁSICO. *ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP – R$ 
39.800,00 a un. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 1.918.014,00. CONTRATANTES: Secretaria 
Municipal de Educação e Secretaria Municipal Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL Nº 024/2021 PROCESSO Nº 043/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2021 Encontra–se aberto no Setor 
de Licitações, o procedimento licitatório na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 017/2021 - PROCESSO nº 043/2021, do tipo menor preço 
unitário, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UMA GRADE ARADORA 
INTERMEDIÁRIA E UM PERFURADOR DE SOLO) E VEÍCULO ZERO 
QUILOMETRO, TIPO FURGÃO, em conformidade com as especificações 
e quantidade constantes do Termo de Referência. DATA PARA ENTREGA 
DOS ENVELOPES Nº 01 E 02: ATÉ ÀS 09H00MIN DO DIA 20/10/2021. O 
EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÁ SER RETIRADO DAS 8h ÀS 11h30min 
E DAS 13h ÀS 17h, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA 
ESPERANÇA COM ENDEREÇO NA RUA ANGELINA REGHINI FONTANETTI, 
457, CENTRO, SANTA CRUZ DA ESPERANÇA, ESTADO DE SÃO PAULO, 
GRATUITAMENTE PELA INTERNET: www.santacruzdaesperanca.
sp.gov.br OU PELO TELEFONE (16) 3666-1115 OU E-MAIL: licitacao@
santacruzdaesperanca.sp.gov.br. Santa Cruz da Esperança, 30 de 
setembro de 2021. MARCOS ANTÔNIO BAZILIO Prefeito Municipal

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na 
Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/
SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente 
Fiduciário COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, 
Agente Fiduciário do SFH, venderá na forma da Lei (De-
creto-lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar 
RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77) no dia, hora e 
local abaixo referido, o imóvel adiante descrito onde estará 
nominado os seus respectivos proprietários, para paga-
mento da dívida hipotecária em favor da CAIXA ECONÔMI-
CA FEDERAL. A venda será feita pelo maior lance obtido. 
A venda a vista, com recursos próprios, será feita mediante 
pagamento integral no ato do leilão, podendo o arrematante 
pagar no ato, como sinal, 20% do preço da arrematação e 
o saldo restante no prazo impreterível de 08 dias, sob pena 
de perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o 
FGTS, o arrematante deverá apresentar no ato da compra a 
carta de habilitação do FGTS. A venda com financiamento, 
o arrematante deverá apresentar no ato da compra a Carta 
de Crédito, que poderá ser emitida por qualquer agência 
da CAIXA. As despesas relativas à comissão do leiloeiro, 
débitos fiscais, condominiais, as despesas de execução, re-
gistro, impostos e taxas correrão por conta do arrematante. 
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente 
que será responsável pelas providências de desocupação 
do mesmo. Os devedores ficam, desde já, cientificados do 
dia, hora e local da realização do presente leilão. Em ob-
servação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação 
de cônjuges, parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances 
no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. O leiloeiro 
acha-se habilitado a fornecer aos interessados informa-
ções pormenorizadas sobre os imóveis. INFORMAÇÕES: 
(11)97334-6595. E-mail: fabianasilva@afdsp.com.br.

DATA: 19/10/2021; HORÁRIO: DAS 11:30 AS 11:45h
LOCAL: RUA ALVARES CABRAL, Nº 930, CENTRO, 

RIBEIRAO PRETO/SP
Contrato: 803406098925-2 - SED: 811 - CREDOR: CAIXA 
- AGENTE: PIRATINI
DEVEDOR(ES): MARGARETE APARECIDA FERREIRA, 
BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR, TÉCNICA DE ENFER-
MAGEM, RG. Nº 22.365.161-SSP/SP, CPF: 098.929.418-
88. Imóvel sito à: AVENIDA PATRIARCA, Nº 3060, CASA 
09, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GUEDES E TONANI, 
JARDIM BELA VISTA, RIBEIRÃO PRETO/SP. Unidade au-
tônoma residencial nº 9, no condomínio Residencial Gue-
des e Tonani, com área privativa de 42,39 metros quadra-
dos coberta, dentro de um terreno privativo com a seguinte 
descrição, medindo 10,00 metros de frente para a via 1, 
19,04 metros pelo lado direito confrontando com a unidade 
autônoma 10, 19,12 metros pelo lado esquerdo confrontan-
do com a unidade autônoma nº 8 e nos fundos 10,00 metros 
em linha ligeiramente inclinada, onde confronta com parte 
da propriedade de Jose Roberto Felício, perfazendo uma 
área de 190,80 metros quadrados, possui também uma 
área comum de 195,886267 metros quadrados, totalizando 
386,686267 metros quadrados, correspondendo-lhe  ainda, 
uma fração ideal de 2,035226 nas coisas de uso comum.

São Paulo, 01/10/2021.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Oficial
01/10/2021 - 09/10/2021 - 19/10/2021

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

TOMADA DE PREÇOS N.º 13/2021
PROCESSO N.º 1196/2021 

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, através 
do Setor de Compras, faz saber a quantos possa interes-
sar que, se acha aberta licitação na Modalidade Tomada 
de Preços n.º 13/2021, do tipo menor preço global, des-
tinada a seleção de proposta mais vantajosa para Con-
tratação de Empresa para execução dos serviços de Re-
forma da E.M.E.I.F. FERMINO MENDES DA SILVA, Rua 
Armando Pannunzio, Bairro Pocinho, Cidade São Miguel 
Arcanjo - SP”, (coordenadas Geográficas: 23°51’32.3”S 
48°10’36.6”W, nestes inclusos a infraestrutura necessária, 
com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipa-
mentos necessários, conforme especificações e quantitati-
vos contidos no ANEXO I. Edital através de correspondên-
cia eletrônica (e-mail), encaminhados para compras1@
saomiguelarcanjo.sp.gov.br compras3@saomiguelarcanjo.
sp.gov.br ou através do site www.saomiguelarcanjo.sp. 
gov.br, sem ônus aos interessados solicitantes. Encer-
ramento: às 09:15 horas do dia 20 de outubro de 2021.
Informações: das 9:00 às 17:00 horas, Endereço: Praça 
Antonio Ferreira Leme, n.º 53, centro, SMA, Telefax: (15) 
3279-8000. São Miguel Arcanjo, 30 de setembro de 2021. 
Paulo Ricardo da Silva – Prefeito Municipal.

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-077/2021. Processo 
licitatório: 20188/2021. Objeto: Registro de 
Preço para a “Aquisição de Insumos Espe-
cíficos para Bomba de Infusão Roche AC-
CU-CHECK Combo Spirit para Atendimento 
de Mandado Judicial”. Sessão pública de 
processamento: dia 18/10/2021 às 09:00 
horas. Da sessão pública: O processamento 
eletrônico será realizado através do ende-
reço eletrônico comprasbr.com.br, no dia e 
hora mencionados e será conduzida pelo 
pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio. 
O edital está disponível no site: www.ts.sp.
gov.br e comprasbr.com.br. Taboão da Ser-
ra, 30 de setembro de 2021. Wagner Luiz 
Eckstein Júnior – Secretário Municipal de 
Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos
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 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Presidente Venceslau/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado LUIZ ANTONIO DE BARROS 
COELHO, inscrito no CPF/MF sob o nº 275.539.658-04. O Dr. DEYVISON HEBERTH DOS 
REIS, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Presidente Venceslau/

SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução  de Título Extrajudicial 
ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA em face de LUIZ ANTONIO DE BARROS COELHO - Processo nº 1003429-
08.2016.8.26.0 483 - Controle nº 2765/2016, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as 
regras expostas a seguir: DO BEM - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo 
ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. 
DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.
megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e 
a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar soli-
citação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do 
bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização 
da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔ-
NICO, atr  avés do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 14/10/2021 às 10:00h e se encerrará dia 
19/10/2021 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 19/10/2021 às 
10:01h e se encerrará no dia 05/11/2021 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, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre 
o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários que serão sub-rogados 
no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante 
deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramen-
to do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 
DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por 
escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende 
o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 
vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face 
do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em 
que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FER-
NANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP 
sob o nº 844, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. 
A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, 
deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO 
JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o 
nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de 
depósito, que fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão 
estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado 
não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio 
edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Um Veículo, Marca/Modelo, Honda/Fit Lx, Cor 
Cinza, Combustível Gasolina, Ano/Mod, 2006/2007, Placas DCY-6494, Renavam 881214574. Consta no site da Secre-
taria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 1.403,97 (13/07/2021). Valor da 
Avaliação: R$ 20.712,00 (vinte mil, setecentos e doze reais) para agosto de 2017. O bem encontra-se à Rua Duque 
de Caxias, 676, Centro – CEP: 19400-000, Presidente Venceslau-SP. São Paulo, 14 de julho de 2021. Eu, diretor/diretora, 
conferi. Dr. DEYVISON HEBERTH DOS REIS - Juiz de Direito
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1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Avaré/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada ADRIELE DO COUTO (depositá-
ria), inscrita no CPF/MF sob o nº 362.259.858-16. 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 da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por FACULDADES INTE-
GRADAS REGIONAIS DE AVARÉ - FIRA em face de ADRIELE DO COUTO - Processo nº 1005096-90.2019.8.26.0073 
- Controle nº 2296/2019, 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 ôn us da parte interes-
sada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO 
DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro ofi cial www.megaleiloes.
com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição 
detalhada do imóvel 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 ELETRÔNI-
CO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 14/10/2021 às 10:00h e se encerrará dia 
19/10/2021 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 19/10/2021 às 
10:01h e se encerrará no dia 09/11/2021 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 débitos pendentes que recaiam sobre o bem correrão por conta 
do arrematante, exceto os decorrentes de débitos de IPVA e demais taxas e impostos, que serão sub-rogados no valor 
da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá 
efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do 
leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA 
PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito 
para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o 
leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 
vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face 
do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em 
que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à LEILOEIRO 
OFICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A 
comissão devida ao Leiloeiro Ofi cial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por 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 
OFICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de 
depósito, que fi cará disponível no site do leiloeiro ofi cial ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do 
Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do execu-
tado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio 
edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: uma motoneta, marca/modelo Yamaha/T115 
Cripton K, ano 2010, placa ESY 7009, renavam 00308212380, cor vermelha. Débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 
98,91 (13/09/2021). Valor da Avaliação do Bem: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para dezembro de 2019. O 
bem encontra-se na Rua Vereador Moises de Siqueira, 61 – Centro – Ribeirão Branco/SP, sendo nomeada depositária a 
executada. Avaré, 14 de setembro de 2021. Eu, , diretor/diretora, conferi. Dr. Augusto Bruno Mandelli - Juiz de Direito
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EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada VERTON PEÇAS MECÂNICAS DE PRECISÃO LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
61.946.018/0001-75; bem como do depositário ANTÔNIO LÁZARO ROSIM FACHINI, inscrito no CPF/MF sob nº015.728.568-58. A Dra. Karla Peregrino Sotilo, MM. Juíza 
de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Itu - 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 ROBERTO LARIOS DE ALENCAREM e Outra face de VERTON 
PEÇAS MECÂNICAS DE PRECISÃO LTDA- processo nº 1003195-35.2016.8.26.0286/01– controle nº 604/2016, e que foi designada a venda do bem descrito 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada 
verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de 

computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - 
As visitas deverão ser agendadas via e-mail visitacao@megaleiloes.com.br, cabendo ao responsável pela guarda autorizar o ingresso dos interessados. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através 
do Portal www.megaleiloes.com.br, a 1º Leilão terá início no dia 14/10/2021 às 10:00h e se encerrará dia 19/10/2021 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 a 2º Leilão, que terá início no dia 19/10/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 09/11/2021 às 10:00h, 
onde serão aceitos lances com no mínimo 60% 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 BENS - Na 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será 
atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do 
arrematante, exceto 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 ao 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 ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada 
por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realize por meio de seus advogados ou pelo endereço 
constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DOS BENS: LOTE Nº 01: um molde com quatro gavetas para injeção de capacete de 
skate. Valor da Avaliação deste lote: R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) para Novembro de 2019. LOTE Nº 02: Uma máquina perfiladora Flangeadora de tubos MR -509. Valor 
da Avaliação deste lote: R$ 10.000,00 (Dez mil reais) para Novembro de 2019. Os bens encontram-se na Avenida Laroy S. Starrett, 754, Jardim do Estádio, Itu/SP, sendo nomeado depositário ANTÔNIO 
LÁZARO ROSIM FACHINI. Débito nesta ação no valor de R$ 32.306,90 (Agosto/2021). Itu, 15 de setembro de 2021. Dra. Karla Peregrino Sotilo, Juíza de Direito.

DO LEILÃO
, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da 

2º Leilão, que terá início no dia 19/10/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 09/11/2021 às 10:00h

DO LEILÃO
1º Leilão terá início no dia 14/10/2021 às 10:00h e se encerrará dia 19/10/2021 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da 

2º Leilão, que terá início no dia 19/10/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 09/11/2021 às 10:00havaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção a 
onde serão aceitos lances com no mínimo 60% 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 
avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção a 
onde serão aceitos lances com no mínimo 60% 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 
avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção a 

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

atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do 
do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BENS - Na 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será 
atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do 
do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BENS - Na 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será 

arrematante, exceto 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 ao e-mail proposta@megaleiloes.com.br. (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não 
suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da 
arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da 
arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da 

- O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, 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 

avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção a 
onde serão aceitos lances com no mínimo 60% 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 
avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção a 
onde serão aceitos lances com no mínimo 60% 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 
avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção a 
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atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do 
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As visitas deverão ser agendadas via e-mail visitacao@megaleiloes.com.br, cabendo ao responsável pela guarda autorizar o ingresso dos interessados. 
1º Leilão terá início no dia 14/10/2021 às 10:00h e se encerrará dia 19/10/2021 às 10:00h
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atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do 
do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BENS - Na 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será 
atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do 
do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BENS - Na 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será 

arrematante, exceto 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 ao 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 
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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada 
devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada 
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 

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 

As visitas deverão ser agendadas via e-mail visitacao@megaleiloes.com.br, cabendo ao responsável pela guarda autorizar o ingresso dos interessados. 
1º Leilão terá início no dia 14/10/2021 às 10:00h e se encerrará dia 19/10/2021 às 10:00h

avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção a 
onde serão aceitos lances com no mínimo 60% 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 
avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção a 
onde serão aceitos lances com no mínimo 60% 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 
avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção a 

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

atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do 
do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BENS - Na 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será 
atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do 
do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BENS - Na 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será 

arrematante, exceto 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 ao e-mail proposta@megaleiloes.com.br. (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não 
suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da 
arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da 
arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da 

- O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será 
devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada 
devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada 
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 

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 realize 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. 
skate. Valor da Avaliação deste lote: R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) para Novembro de 2019. LOTE Nº 02: Uma máquina perfiladora Flangeadora de tubos MR -509. Valor 
da Avaliação deste lote: R$ 10.000,00 (Dez mil reais) para Novembro de 2019
LÁZARO ROSIM FACHINI. Débito nesta ação no valor de R$ 32.306,90 (Agosto/2021). Itu, 15 de setembro de 2021. Dra. Karla Peregrino Sotilo, Juíza de Direito.
da Avaliação deste lote: R$ 10.000,00 (Dez mil reais) para Novembro de 2019
LÁZARO ROSIM FACHINI. Débito nesta ação no valor de R$ 32.306,90 (Agosto/2021). Itu, 15 de setembro de 2021. Dra. Karla Peregrino Sotilo, Juíza de Direito.
da Avaliação deste lote: R$ 10.000,00 (Dez mil reais) para Novembro de 2019

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

LEILÃO ONLINE DE VEÍCULOS SANTANDER 
FINANCIAMENTOS. Terça-feira, 05 de Outubro de 
2021 à partir das 10:00 horas – SOMENTE ONLINE | Lances: 

www.satoleiloes.com.br. Visitação para inspeção visual dos bens mediante 
agendamento nos dias 02/10/21 e 04/10/21 | Para mais informações: (11) 4223-4343.  
Antônio Hissao Sato Júnior - Leiloeiro Oficial – JUCESP 690.

Esta empresa
colabora com a

WWW.PUBLICUMLEILOES.COM.BR

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA)
1º LEILÃO - início: 1º Leilão começa em 11 de outubro de 2021, às 15:15hs, e termina em 15 de outubro de 2021, às 15:15hs.

2º LEILÃO - início: 15 de outubro, às 15:16hs, e termina em 04 de novembro de 2021, às 15:15hs. - (*horário de Brasília)
Sr. Wanderley Samuel Pereira, Leiloeiro Ofi cial, JUCESP nº 981, com escritório na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249, 
FAZ SABER que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo ON-LINE, nos termos do disposto no § 2º e incisos I e II, do § 3º, do artigo 27, da Lei 9.514/97, devidamente autorizado 
pela Credora Fiduciária  TABOÃO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A., CNPJ sob o nº 09.021.830/0001-70, com endereço à Avenida Nações Unidas, nº 11.541, no 
Estado de São Paulo - CEP 04578-907, nos termos da Constituição da Alienação Fiduciária em Garantia, fi rmado com os devedores fi duciários Cláudio Aparecido dos 
Santos Júnior, CPF 330.721.988-02 e s/m Elizabeth Guglielmetti, CPF 133.081.788-50, bem como para intimação dos mesmos, que o PRIMEIRO LEILÃO terá início no dia 
11 de outubro de 2021, às 15:15hs, e termina em 15 de outubro de 2021, às 15:15hs., com lance mínimo igual ou superior a R$ 456.590,62 (01/09/2021), de acordo, com o 
disposto no § 1º, do artigo 27, c.c inciso VI, do artigo 24, ambos da Lei 9.514/97, e ainda conforme previsto na cláusula 4.12 “a” do contrato fi rmado, o IMÓVEL CONSTITUÍDO 
POR: Apartamento nº 12, localizado no 1º pavimento, do Bloco D, Edifício Margarida, integrante do Jardins da Cidade Condomínio Clube, situado na Estrada São Francisco nº 
2.008, na Cidade de Taboão da Serra, contendo: área privativa de 74,58m², área de uso comum de 36,05m², com a área total de 110,63m², e fração ideal do terreno de 0,1043%; 
correspondendo ao mesmo uma vaga de garagem em local individual e indeterminado, com área inclusa na área de uso comum da unidade, sujeita a manobrista. Cadastro 
Municipal nº: 36.23264.42.31.0001.04.002.1 (Av.5/19.594). Imóvel desocupado. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 15 de outubro de 2021, 
às 15:16h/min, para realização do SEGUNDO LEILÃO, e termina em 04 de novembro de 2021, às 15:15hs., com lance mínimo igual ou superior a R$ 587.347,07 (quinhentos 
e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e sete centavos), além das despesas de leiloeiro, editais e eventuais anúncios através da mídia, tudo na forma do disposto 
nos, § 2º, incisos I e lI, do § 3º, do artigo 27, da Lei 9.514/97, valor este que será atualizado pela credora fi duciária na data do segundo leilão. Os interessados em participar 
do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.publicumleiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com 
antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lance on-line se dará exclusivamente 
através do site www.publicumleiloes.com.br, respeitando o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes 
no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: 
www.publicumleiloes.com.br. Informações pelo e-mail do leiloeiro: contato@publicum.com.br ou pelo tel. 11-2149-2249.

EDITAL DE LEILÃO - PROCESSO Nº 1064075-37.2014.8.26.0100 - 8ª Vara do Foro 
Central Cível da Comarca de São Paulo – BEM: 01 (UMA) PRENSA EXCÊNTRICA, 
MARCA ERGON, modelo 125TN. AVALIAÇÃO: 125.000,00, em setembro de 2018 
(fls.292). ENDEREÇO DA PENHORA: Rua Campinas do Piauí, 00472, Vila Carmosina, 

Itaquera, CEP 08210-000, São Paulo - SP. O leilão ocorrerá através do portal 
www.satoleiloes.com.br com data prevista para: 1º LEILÃO em 13/10/2021 a partir das 09:30 com 
encerramento às 09:30 em 18/10/2021; correspondente às avaliações que serão novamente 
atualizadas na data do leilão, diretamente no sistema gestor. Caso não haja lance, seguirá sem 
interrupção para o: 2º LEILÃO que se encerrará em 15/11/2021 às 09:30, por preço não inferior a 
60% (sessenta por cento) do valor da avaliação.

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro oficial inscrito na JUCESP sob o nº 1086, com escritório à Praça dos Omaguás, 98, Pinheiros, em São Paulo/
SP, devidamente autorizado pela Credora Fiduciária ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., doravante designada VENDEDORA, inscrita no CNPJ 
sob n° 00.000.776/0001-01, com sede na Av. Antônio Massa, 361, em Poá/SP, nos termos do Instrumento Particular firmado em 25/06/2018, no qual figuram 
como fiduciantes Fernando Henrique Pasquetta,  brasileiro, micro empresário, RG nº 43.359.700-8-SSP/SP, CPF/MF nº 336.937.168-54, e sua mulher, 
Ana Claudia Aparecida Sapata Pasquetta, brasileira, auditora de enfermagem, RG nº 41.767.839-3-SSP/SP, CPF/MF nº 355.114.698-58, casados sob o 
regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na Rua Jonas de Oliveira e Silva, 263, Jardim Itamaraty, em Ourinhos/SP, levará a PÚBLICO 
LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 18 de outubro de 2021, às 11h00, no endereço do 
leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 293.435,54 (duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e trinta e cinco 
reais e cinquenta e quatro centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome da credora Fiduciária, em Ourinhos/SP, Jardim 
Itamaraty, constituído pelo prédio residencial situado na Rua João Francisco de Paula - Piraju, n° 393, com 59,40m² de área construída e seu respectivo terreno, 
lote 13 da quadra 25, com 250,00m². Imóvel objeto da matrícula nº 14.291 do Oficial de Registro de Imóveis de Ourinhos/SP. Obs.: Consta Ação: 
Processo: 1003351-69.2021.8.26.0408 na 2ª  VARA CÍVEL - UF: SP. Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. 
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 26 de outubro de 2021, às 11h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 173.255,86 (cento e setenta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis 
centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro www.leilaovip.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação 
consideram o horário oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído 
pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes 
do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fiduciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora 
entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido 
no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se 
dará exclusivamente através do site www.leilaovip.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os 
participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel 
preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line deverão se cadastrar no site www.leilaovip.com.br, e se habilitar 
acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas 
habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O proponente vencedor por meio 
de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada 
ao não exercício do direito de preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da 
comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de 
titularidade do arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As 
demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de 
fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

Prestador de
Serviço Autorizado

DATA 1º LEILÃO: 18/10/21 ÀS 11H - DATA2º LEILÃO: 26/10/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - FORO DE SANTO ANDRÉ
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do executado: SANTO TRUGLIO NETO (CPF/MF Nº 040.925.348-09) e
seu cônjuge, se casado for; bem como da coproprietária: ESPÓLIO DE IGNAZIA MARIA ILARDO TRUGLIO (CPF/MF Nº 092.470.768-20).
O MM. Juiz de Direito Dr. Luiz Guilherme Angeli Feichtenberger, da Vara Do Juizado Especial Cível - Foro de Santo André, 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 Cobrança de Honorários Advocatícios, ajuizada por ISMAIL MOREIRA DE ANDRADE REIS (CPF/MF Nº 040.926.638-89) em face de SANTO TRUGLIO
NETO (CPF/MF Nº 040.925.348-09), nos autos do Processo nº 4007555-36.2013.8.26.0554, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/
2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Afonso de Mendonça, nº 266 – Lote 11, Quadra C – Vila Homero Thon – Santo André/SP – CEP 09110-410 - Descrição do Imóvel: Casa nº 266 da Rua Afonso de Mendonça e
seu respectivo terreno, com 201m² de área consteuída, constituído do lote 11 da quadra C, da Vila Capuava, perímetro urbano da cidade de Santo André, medindo, 5,50 metros de frente para a referida Rua Afonso de Mendonça,
2,80 metros no canto chanfrado formado pela Rua Afonso de Mendonça e Travessa Dois, 18,00 metros de frente para a Travessa Dois, 20,00 metros da frente aos fundos do lado esquerdo de quem da Rua Afonso de Mendonça
olha para o imóvel, confrontando com o lote 12, 7,50 metros da frente aos fundos do lado direito de quem da Travessa Dois olha para o imóvel confrontando com parte do lote 1, encerrando a área total de 148,00m².

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 07.175.011
Matrícula Imobiliária n° 1.214 2º Registro de Imóveis de Santo André - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
AV. 05 27/05/2019 Penhora Exequenda Proc. nº 4007555-36.2013.8.26.0554 Ismail Moreira de Andrade Reis
OBS 01: O imóvel possui 201,00m² de área construída (Avaliação - fls. 194 e Certidão de Valor Venal).
OBS 02: A descrição do presente imóvel foi retirada da AV. 02 de sua Matrícula, tendo em vista que foi corrigida.
OBS 03: O número de Inscrição Municipal do imóvel é o 07.175.011 (AV.03 da Matrícula Imobiliária).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 560.000,00 (Jun/2021 – Avaliação às fls. 194 – Homologação às fls. 197/199).
Valor de avaliação atualizado: R$ 569.106,25 (Ago/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 429,44 (Set/2021), sendo este valor referente a débitos com o IPTU de 2021. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 3.398,79 (fls. 210 – Jul/2021).
02 - A 1ª praça terá início em 15 de outubro de 2021, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 18 de outubro de 2021, às 15 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 18 de outubro de 2021, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará em 08 de novembro de 2021, às 15 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 (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 10 de setembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. LUIZ GUILHERME ANGELI FEICHTENBERGER - JUIZ DE DIREITO

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008275-74.2013.8.26.0127 O(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 SABER a(o) ALISON ROCHA DA SILVA, CPF 
334.153.528-46, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de FIEO - FUNDAÇÃO 
INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO - UNIFIEO, alegando em síntese o não recebimento de 
R$ 6.274,06 (Set/2013), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, referente ás 
mensalidades não pagas, fixando ainda, custas e honorários advocatícios, em caso de 
inadimplemento, em 10% , podendo ainda ser constituído, de pleno direito, o título executivo judicial 
(art. 1.102-C, do C.P.C.), convertendo-se a presente em execução. E, 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 Carapicuiba, aos 17 de setembro de 2021. 

 
 
 
 
 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022090-78.2020.8.26.0100. O 
MM. Juiz de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Sergio da 
Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Sr. Lauro Martinelli, Brasileiro, casado, 
portador do Registro Geral n° 853.485 SSP/SP e com Cadastro Nacional de Pessoa Física n° 
033.552.508-30 que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Ordinário, por parte de 
Ornella Togni Paiva e Roberto Zaccarias Filho, alegando em síntese que o imóvel alugado por 
este estava em péssimas condições e inabitável. O Sr. Lauro Martinelli encontrando-se em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após os 20 dias supra. 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 21 de setembro de 2021. 

ERRATA DE EDITAL. PROCESSO Nº 0001600-46.2004.5.15.0043 – DA 3ª VARA DO TRABALHO 
DA COMARCA DE CAMPINAS/SP. EXEQUENTE: MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DINIZ E OU-
TROS (2). EXECUTADO: TEPEQUEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA - ME E 
OUTRO (9). Fica alterado o Caput do Edital publicado na Gazeta de São Paulo em 29 de setembro de 
2021, GPS290921certificadoB4, onde passa o item a ter o seguinte texto: BENITO TOMAZ VICEN-
SOTTI, Corretor judicial, devidamente credenciado E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ºª Região 
(TRT-15), inscrito no CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP, site: www.posseimoveis.com.br/imoveis/judi-
ciais, e-mail: corretor judicialbenito@posseimoveis.com.br, Instagram: https://www.instagram.com/
posseimoveis/, fones: (19) 3896-1400, (19) 38962046 e (19) 99919-2010, estabelecido na Avenida 
da Saudade, nº 311, Centro, Santo Antônio da Posse/SP, na qualidade de corretor nomeado para a 
alienação judicial do bem penhorado nos autos supra discriminados, nos termos do §2º do artigo 2º do 
Provimento GP-CR nº 04/2014 TRT-15, publica o presente edital para ciência das partes e terceiros 
interessados de que, no período de 28/09/2021 a 27/10/2021, estará recebendo no endereço retro as 
propostas para a venda judicial do bem abaixo identificado. Não havendo a venda judicial no prazo 
retro mencionado, seguir-se-á a alienação até 28/03/2022. A presente venda se dará nos termos 
deste edital: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições descritas e caracterizadas 
no edital publicado em 29 de setembro de 2021, certificado na publicação juntada sob o ID: f338e52, 
realizada pelo Jornal Gazeta de São Paulo. Santo Antônio de Posse/SP, 30/09/2021. BENITO TOMAZ 
VICENSOTTI, corretor judicial inscrito no CRECI/SP sob o n° 78.903-F.

ERRATA DE EDITAL - PROCESSO Nº 0010508-94.2015.5.15.0047 – DA VARA DO TRABALHO 
DA COMARCA DE ITAPEVA/SP. EXEQUENTE: ANTÔNIO ALEIXO DOS SANTOS E OUTROS (6). 
EXECUTADO: ENGMAX PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP E OUTRO. Fica alterado a “Des-
crição do Imóvel” publicado na Gazeta de São Paulo em 30 de setembro de 2021, GPS nº 290921, 
onde passa o item a ter o seguinte texto:  “Um terreno situado nesta cidade de Ourinhos, distante 
42,00m da esquina da rua “A”, constituído do lote n° 13 da quadra 07, do loteamento denominado 
ANGELINA DEL COL MARCANTE, assim descrito: com frente para rua 08 mede 12,00m; de quem do 
imóvel olha a via pública, do lado direito confronta com o lote n° 14 e mede 40,00m; do lado esquerdo 
confronta com o lote n° 12 e mede 40,00m e finalmente nos fundos confronta com o lote n° 08 e mede 
12,00, perfazendo a área total de 480,00m². Em 12 de maio de 2015. Ainda pela escritura anterior-
mente registrada (R.9), os doadores APARECIDO ROQUE e sua esposa ADELAIDE MARI DA SILVA 
ROQUE, já qualificados, reservaram para si o USUFRUTO VITALÍCIO do imóvel desta matrícula, 
um na falta do outro, conforme artigo 1.411 do Código Civil Brasileiro.”  Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas e condições descritas e caracterizadas no edital publicado em 29 de setembro de 
2021, certificado na publicação juntada sob o ID: a235e08, realizada pelo Jornal Gazeta de São Pau-
lo.  Santo Antônio de Posse/SP, 30/09/2021. BENITO TOMAZ VICENSOTTI, corretor judicial inscrito 
no CRECI/SP sob o n° 78.903-F.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  PARA ALTERAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL
IGREJA ORTODOXA GREGA DE SÃO PEDRO - CNPJ 55.618.219/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL (nos termos
dos artigos 13, alínea “b”, artigos 16 e 17 do Estatuto da Igreja Ortodoxa Grega de São Pedro) . DATA: 14 de outubro de 2021;
HORÁRIO: 14:00-14:30; LOCAL: Rua Bresser, 793, salão térreo, São Paulo/SP; CEP: 03017-000. A Igreja Ortodoxa Grega de São
Pedro através de sua administradora provisória nomeada (processo judicial 1096874-89.2021.8.26.0100) pelo Juizo da 23 Vara Civel do
Foro Central da Comarca de São Paulo Helene Theoni Aristide Ikoutas Athanassopoulou plenamente autorizada pelo Juizo para adequação
e aprovação de novo Estatuto mediante assembleia geral, convoca seus membros através do presente edital de acordo com as disposições
estatutárias atinentes, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada no dia 14 de outubro de 2021, às
14:00 hrs. em primeira chamada, e às 14:30 hrs. em segunda chamada, com qualquer quórum, para apresentar e deliberar sobre as
seguintes propostas de alterações no Estatuto da Igreja Ortodoxa Grega de São Pedro das seguintes matérias constantes da ordem do dia.
Ordem do dia: 1. ARTIGO 3, excluir o termo “observados os termos da Escritura Pública de Doação Retificada e Ratificada, data em 14
de maio de 1958 e registrada no 1 tabelionato de Notas de São Paulo (Escritura Pública de Doação) adicionando o seguinte texto: “A Igreja
Ortodoxa Grega reger-se-a pelo presente Estatuto, pelas normas legais pertinentes a espécie, sobretudo pelo disposto na Lei 10.825/03 e
nos artigos 53 e 61 do Código Civil Brasileiro (lei 10.406/02)”. 2. ARTIGO 5, item b: excluir o termo “também denominados Associados, nos
termos do Código Civil Brasileiro”; tendo em vista que os membros não são associados por não se tratar de uma associação, mas sim,
membros de entidade religiosa 3. ARTIGO 6, item c: excluir o termo “contribuir mensalmente com um valor estipulado pelo próprio Membro
Efetivo”; tendo em vista que os membros não são associados por não se tratar de uma associação, mas sim, membros de entidade
religiosa, portanto não existe contribuições. 4. ARTIGO 8, item c: excluir o termo “pagar as contribuições mensais nas datas deliberadas”;
tendo em vista que os membros não são contribuintes por não se tratar de uma associação, mas sim, membros de entidade religiosa 5.
ARTIGO 9: excluir seu termo “O atraso no pagamento das contribuições mensais superior a 6 (seis) meses impossibilitara o Membro
Efetivo de votar e ser votado nas eleições para Comissão Eclesiástica” e, adicionando o seguinte termo: “Os Membros Efetivos poderão
cooperar com a Igreja Ortodoxa Grega através de doações em espécies variadas como: dinheiro, moveis, imóveis, serviço de voluntariado
e outros tipos de doações benéficas para o desenvolvimento e prestigio da entidade.” Tendo em vista que os membros não são contribuintes
por não se tratar de uma associação, mas sim, membros de entidade religiosa. Dessa forma, o artigo 9 passará a ter a seguinte redação:
ARTIGO 9: Os Membros Efetivos poderão cooperar com a Igreja Ortodoxa Grega através de doações em espécies variadas como:
dinheiro, moveis, imóveis, serviço de voluntariado e outros tipos de doações benéficas para o desenvolvimento e prestigio da entidade.
6.ARTIGO 10, Parágrafo Terceiro: incluir a palavra “mediante reunião e aprovação”; inclusão no tocante a aprovação da maioria dos
membros da Comissão Eclesiástica referente solicitação de título de Membro Efetivo após exclusão que passara a ter a seguinte redação:
Paragrafo Terceiro: O Membro Efetivo excluído terá direito de frequentar as dependências das Igreja Ortodoxa Grega e poderá solicitar
novamente o título de Membro Efetivo mediante reunião e aprovação da maioria dos membros da Comissão Eclesiástica decorridos dois
(02) anos da sua exclusão. 7.ARTIGO 11, Parágrafo Primeiro: Incluir a palavra “único” em substituição a palavra “Primeiro”, haja vista o
referido artigo possuir apenas um único parágrafo que passara a ter a seguinte redação: Parágrafo Único: Em relação aos integrantes dos
órgãos deliberativos da Igreja Ortodoxa Grega, observar-se-á o seguinte: 8.ARTIGO 12: incluir o termo “ou os membros que estiverem
presentes na referida assembleia”, que passara a ter a seguinte redação: ARTIGO 12: A Assembleia Geral, órgão máximo normativo da
Igreja Ortodoxa Grega será composta por todos os seus Membros Efetivos ou os membros que estiverem presentes na referida assembleia.
9.ARTIGO 13, Parágrafo Primeiro: excluir o termo “quites com suas obrigações”, que passara a ter a seguinte redação:Parágrafo Primeiro:
O presente Estatuto e reformável no tocante a administração e nas demais disposições estatutárias a qualquer tempo, por indicação da
Comissão Eclesiástica, com posterior deliberação da Assembleia Geral, especificamente convocada para este fim, nos termos deste
Estatuto, composta de membros efetivos sendo exigido o voto concorde de dois terços dos presentes a assembleia não podendo ela
deliberar em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos membros e em segunda convocação com qualquer número. 10.ARTIGO 13,
Parágrafo Segundo: excluir o termo “em dia com suas obrigações”, que passara a ter a seguinte redação: Parágrafo Segundo: A Igreja
Ortodoxa Grega poderá ser dissolvida a qualquer tempo uma vez constatada a impossibilidade de sua sobrevivência, face a impossibilidade
da manutenção de seus objetivos ou desvirtuamentos de suas finalidades estatutárias ou ainda por carência de recursos financeiros e
humanos, mediante deliberação de Assembleia Geral Extraordinária, especificamente convocada para este fim, nos termos deste Estatuto,
composta de membros efetivos não podendo ela deliberar sem voto concorde de dois terços dos presentes, sendo em primeira chamada
com a maioria dos membros e em segunda chamada, uma hora após a primeira com a presença de qualquer número. 11.ARTIGO 13,
Parágrafo Primeiro: alterar o termo “Primeiro”, para “Terceiro” haja a vista a ordem numérica e cronológica dos parágrafos para sentido do
estatuto, que passara a ter a seguinte redação:Parágrafo Terceiro: Abertura e Encerramento do Livro Caixa e do Livro de Conta Corrente,
obedecendo as seguintes formalidades: 12.ARTIGO 13, Parágrafo Segundo: alterar o termo “Segundo”, para “Quarto” haja a vista a ordem
numérica e cronológica dos parágrafos para sentido do estatuto, que passara a ter a seguinte redação:Parágrafo Quarto: Abertura e
Encerramento do Livro de Registro de Casamento e do Livro de Registro de Batismo. 13.ARTIGO 14: alterar a palavra “comissão” para
“conselho” para que a nomenclatura seja única no estatuto sem prejuízo de confusão nos termos, que passara a ter a seguinte redação:
“ARTIGO 14: Reunir-se-á anualmente nos primeiros quatro (04) meses do exercício social em caráter ordinário o Conselho Fiscal. Conselho
este que será composto por três (03) membros efetivos a saber: dois (02) membros por indicação simples da Diretoria Executiva da
Coletividade Helênica de São Paulo que obrigatoriamente devem fazer parte do quadro da Direção Executiva da mesma, um (01) membro
por indicação simples da Comissão Eclesiástica. “ 14.ARTIGO 15, item d: alterar a palavra “comissão” para “conselho” para que a nomenclatura
seja única no estatuto sem prejuízo de confusão nos termos, que passara a ter a seguinte redação: “d) elaborar relatório da auditoria
realizada. As ressalvas verificadas como não conformidade devem obrigatoriamente apontar a incompatibilidade assim como o prazo para
as retificações que serão corrigidas pela Comissão Eclesiástica na forma e prazo determinados pelo Conselho Fiscal.” 15.Artigo 17,
Parágrafo Segundo: alterar o termo “artigo 16” para “artigo 17” para especificação correta dos meios de convocação de assembleia que
estão no “caput” do artigo 17, que passara a ter a seguinte redação:  Parágrafo Segundo: A Assembleia Geral Convocada por um dos meios
descritos no “caput” do Artigo 17 acima será considerada regularmente convocada e instalada. 16.ARTIGO 19:  alterar número de membros
da Comissão Eclesiástica, na qual anteriormente eram 10 (dez) passando a ser 08 (oito) e, adicionar os cargos de composição da Comissão
Eclesiástica de Presidente, Vice Presidente, Secretario, Tesoureiro, e quatro (04) suplentes mediante eleições e posse direta em Assembleia
Geral para esta finalidade. Dessa forma, o artigo 19 passara a ter a seguinte redação: “ARTIGO 19: A Comissão Eclesiástica será composta
por quatro (04) membros e quatro (04) suplentes eleitos em Assembleia Geral pelo voto favorável da maioria dos presentes em assembleia.
Os eleitos em assembleia geral com este fim especifico exercerão os respectivos cargos: Presidente, Vice Presidente, Secretario, Tesoureiro
e quatro (04) suplentes que poderão assumir os respectivos cargos em substituição ao membro que venha a ter impedimento ou que seja
afastado dos cargos da Comissão Eclesiástica. “ 17.ARTIGO 20: excluir os termos “termo de posse” e “no mês de outubro do ano par” e
adicionar os termos “em assembleia geral” e “imediato”, tendo em vista que a eleição dos membros da Comissão Eclesiástica se dará em
assembleia geral com assinatura dos eleitos na própria ata. Dessa forma, o Artigo 20 passara a ter a seguinte redação: ARTIGO 20: Os
membros eleitos da Comissão Eclesiástica tomarão posse em Assembleia Geral mediante assinatura no livro de atas da Assembleia Geral
com início imediato das suas atividades e exercerão mandato pelo prazo de dois (02) anos, permitida a reeleição por um (01) mandato
consecutivo. 18.ARTIGO 20, Parágrafo Primeiro: alterar a palavra “mandado” para “mandato”, tendo em vista terminológica correta em
relação ao tempo dos cargos, e ainda, exclusão do termo “Os meios de divulgação utilizados serão o Quadro de Aviso Gerais localizados
a entrada do salão de festas e e-mails enviados para a Comissão Eclesiástica aos membros cadastrados”. Dessa forma o Parágrafo
Primeiro passara a ter a seguinte redação: “Parágrafo Primeiro: Nos sessenta (60) dias anteriores ao termino do mandato de qualquer dos
seus membros será convocada pela Comissão Eclesiástica a Assembleia Geral com o objetivo de votar e eleger os membros da Comissão
Eclesiástica. “ 19.ARTIGO 20, Parágrafo Segundo: exclusão do termo “O candidato deverá estar quites com suas obrigações sociais. “
Tendo em vista que os membros não são contribuintes por não se tratar de uma associação, mas sim, entidade religiosa. Dessa forma, o
Parágrafo Segundo passara a ter a seguinte redação: “Paragrafo Segundo: Os Membros Efetivos interessados em se candidatar aos
cargos da Comissão Eclesiástica deverão protocolar a sua candidatura na sede da Igreja Ortodoxa Grega até quinze (15) dias antes da
realização da Assembleia Geral convocada para este fim” 20.ARTIGO 20, Parágrafo Terceiro: exclusão do termo “ O Presidente, secretaria
e mesário serão eleitos pelos membros da Assembleia antes da votação de cargos, dando início aos trabalhos de eleição”, tendo em vista
que, o Presidente em exercício devera conduzir as reuniões da Comissão Eclesiástica e as Assembleias Gerais conforme artigo 25 do
Estatuto. Dessa forma, perde-se o sentido de eleição de presidente de Assembleia, pois a sua função já está determinada. Exclui-se ainda
a palavra “secreto”. Dessa forma, o Parágrafo Terceiro passara a ter a seguinte redação:  “Paragrafo Terceiro: O presidente da mesa da
Assembleia Geral dará início aos trabalhos assembleares apresentando os candidatos aos cargos da Comissão Eclesiástica mediante
simples apresentação verbal após o que será dado início a votação. A votação se dará mediante a voto secreto que serão computados logo
após seu encerramento. “ 21.ARTIGO 20, Parágrafo Quarto: exclusão do parágrafo, tendo em vista que a ausência do Arcebispo de Buenos
Aires para veto e justificação dos candidatos tornara a candidatura e seus requisitos burocráticos. Dessa forma fica excluído o parágrafo
quarto do artigo 20. 22.ARTIGO 20, Parágrafo Quinto: Passara a ser o Parágrafo Quarto que passara a ter a seguinte redação: “Parágrafo
Quarto: Em caso de empate entre candidatos será considerado eleito por sorteio.” 23.ARTIGO 20, Parágrafo Sexto: Passara a ser o
Parágrafo Quinto, e, ainda, exclusão da palavra “Diretoria”, e inclusão da palavra “Comissão Eclesiástica” haja vista que não existe diretoria,
e sim Comissão Eclesiástica, para que a nomenclatura seja única no estatuto sem prejuízo de confusão nos termos, que passara a ter a
seguinte redação: “Parágrafo Quinto: Em não havendo inscrições em número suficiente para realização das eleições segundo o Estatuto a
Comissão Eclesiástica em exercício poderá solicitar ao Bispo de Buenos Aires a prorrogação de sua gestão para mais um período de dois
(02) anos ou solicitar a manutenção da atual Comissão Eclesiástica por um prazo determinado para que se inicie um novo procedimento de
eleições.” 24.ARTIGO 21, Parágrafo Primeiro: exclusão do parágrafo, tendo em vista que a nomeação dos cargos da Comissão Eclesiástica
se dará em Assembleia Geral, sem a necessidade de reunião para isso, evitando confusão no tocante a eleição de cargos e futura registro
de atas junto ao cartório. Dessa forma fica excluído o Parágrafo Primeiro do artigo 21. 25.ARTIGO 21, Parágrafo Segundo: Passara a ser
o Parágrafo Primeiro que passara a ter a seguinte redação: “Paragrafo Primeiro: Os suplentes serão em até quatro (04) membros que farão
parte da composição da Comissão Eclesiástica que serão eleitos em Assembleia Geral em conjunto com os candidatos aos cargos da
Comissão Eclesiástica conforme artigo 19 do presente Estatuto e que poderão assumir os respectivos cargos em substituição ao membro
que venha a ter impedimento ou que seja afastado dos cargos da Comissão Eclesiástica.” 26.ARTIGO 21, Parágrafo Terceiro: Passara
a ser o Parágrafo Segundo que passara a ter a seguinte redação: “Parágrafo Segundo Na ausência de três (03) reuniões consecutivas
ou a mais de seis (06) reuniões alternadas da Comissão Eclesiástica sem justificativa, o membro da Comissão Eclesiástica poderá
perder o seu cargo pelo voto da maioria dos membros da Comissão Eclesiástica, ficando o preenchimento ao suplente direto por voto
da maioria dos membros da Comissão Eclesiástica. “ 27.ARTIGO 21, Parágrafo Quarto: Passara a ser o Parágrafo Terceiro, excluindo
a palavra “diretoria Executiva” e adicionando a palavra “ Comissão Eclesiástica”, para que a nomenclatura seja única no estatuto sem
prejuízo de confusão nos termos, que passara a ter a seguinte redação: “Paragrafo Terceiro: Em caso renúncia de qualquer membro da
Comissão Eclesiástica, o pedido de renúncia se dará por escrito devendo ser protocolado na secretaria da Igreja Ortodoxa Grega. Em
se tratando de renúncia do Presidente da entidade, esta será notificada por escrito com firma reconhecida ao Vice-Presidente que
dentro de quarenta e oito horas reunira a Comissão Eclesiástica para ciência do ocorrido assumindo o cargo vago. “ 28.ARTIGO 24,
item f: excluir o termo “conforme previsto no Artigo 15 deste Estatuto mediante a falta de sentido no texto, que passara a ter a seguinte
redação: “f) convocar a Assembleia Geral Extraordinária por intermédio do Presidente da Comissão Eclesiástica quando entender
necessário. “ 29.ARTIGO 27: excluir a palavra “1 Secretario” e adicionar a palavra “Secretario” que passara a ter a seguinte redação:
“ARTIGO 27: Compete ao Secretário: “ 30.ARTIGO 28: excluir o termo “2 Secretario auxiliar o 1 Secretario” e adicionar a palavra
“suplente” que passara a ter a seguinte redação: “ARTIGO 28: Compete ao suplente substituir o secretario no caso de sua ausência. “
31.ARTIGO 29: excluir a palavra “1 Tesoureiro” e adicionar a palavra “Tesoureiro” que passara a ter a seguinte redação: “ARTIGO 29:
Compete ao Tesoureiro: “ 32.ARTIGO 30:  excluir o termo “2 Tesoureiro auxiliar o 1 Tesoureiro” e adicionar a palavra “suplente” que
passara a ter a seguinte redação: “ARTIGO 30: Compete ao suplente substituir o Tesoureiro no caso de sua ausência. “ 33.ARTIGO 31,
parágrafo primeiro: excluir a palavra “venda” e “Efetivos” para esclarecimento sobre alienação e venda de bens da igreja. Dessa forma
o ARTIGO 31, parágrafo único passara a ter a seguinte redação: “ARTIGO 31, parágrafo primeiro: “ As doações com encargos e
aquisição de bens moveis e imóveis da Igreja Ortodoxa Grega somente poderão ser incorporados ao patrimônio da Igreja ortodoxa
Grega após aprovação da Comissão Eclesiástica. A Alienação de bens moveis e imóveis apenas poderá ser realizada mediante
aprovação de dois terços (2/3) do total dos membros presentes em Assembleia Geral. A venda de bens moveis e imóveis poderá ser
realizada mediante aprovação de dois terços (2/3) do total dos membros presentes em Assembleia Geral, aprovação do Arcebispo de
Buenos Aires e aprovação de um representante do Conselho Deliberativo da Coletividade Helênica de São Paulo”. 34.ARTIGO 32, item
b: exclusão do termo “contribuições de seus associados” e inclusão do termo “doações de terceiros” que passara a ter a seguinte
redação: “b) doações de terceiros; e,” 35.ARTIGO 32, Parágrafo Primeiro: exclusão do termo “em conjunto com o VicePresidente” haja
vista que compete exclusivamente ao Presidente e ao Tesoureiro a movimentação de contas bancarias e assinatura de cheques
conforme Artigo 25, item e do Estatuto. Dessa forma, o Parágrafo Primeiro passara a ter a seguinte redação: “Parágrafo Primeiro: Os
recursos financeiros da Igreja Ortodoxa Grega oriundos de quaisquer fontes serão depositados em estabelecimentos bancário idôneos
movimentados pelo Presidente da Comissão Eclesiástica e o Tesoureiro conforme previsto neste Estatuto. “ 36.ARTIGO 34: excluir a
palavra “associados” e adicionar a palavra “membros” tendo em vista que os membros não são contribuintes por não se tratar de uma
associação, mas sim, membros de entidade religiosa. Dessa forma o ARTIGO 34 passara a ter a seguinte redação: “ARTIGO 34: Os
membros da Igreja Ortodoxa Grega não respondem pessoalmente, solidaria ou subsidiariamente pelas obrigações sociais assumidas
pela Igreja Ortodoxa Grega.”, será escrutinado pelo sistema e publicado o resultado. São Paulo, 21 de setembro de 2021.

Helene Theoni Aristide Ikoutas Athanassopoulou - ADMINISTRADORA PROVISORIA

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.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0031198-17.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 17ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Aléssio Mar�ns �onçalves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que Eletropaulo 
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. vem dar publicidade do presente edital sendo devidamente INTIMADO o executado 
Ind�stria Metal�rgica Irene Ltda., CNPJ nº 61.227.674/0001-18, para efetuar o pagamento no valor de R$187.840,05, fixado em 
Sentença no proc. 1090636-98.2014.8.26.0100. Expede-se edital para que pague a quan�a fixada, acrescido de custas processuais 
em até 15 dias decorrido o prazo do edital. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, será acrescido de multa e 
honorários em 10%. Transcorrido o período sem pagamento poderá apresentar impugnação em até 15 dias �teis. 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 29 de setembro de 2021.                   P-01e02/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1070461-44.2018.8.26.0100 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) ESPÓLIO DE CLOVIS COCOZZA 
VIDAL, nas pessoas de Fabio Augusto Tarcha Vidal, CPF nº 253.918.898-20 e Sonia Tarchal Vidal, CPF nº 040.254.238-04, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio Edificio Monte Alegre, para recebimento de R$ 
7.588,18 (Jul/2018), decorrente do inadimplemento das despesas e contribuições condominiais desde março de 2016, do imóvel sito 
nesta Capital, na Rua Capitão Salomão, nº 65, 7º andar, apartamento 13. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague o débito atualizado, acrescido dos honorários advoca�cios arbitrados em 10%, conforme art. 827 do CPC. Após o prazo do 
presente edital, poderá o executado apresentar embargos em até 15 dias. Fica também 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 09 de setembro de 2021.       P-01e02/10

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

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

TOMADA DE PREÇOS n° CIAP-164/0035/2021
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-164/0035/2021, Processo Nº CIAP-2021164124, do tipo MENOR PREÇO, 
contratação de empresa especializada em serviços de manutenção, pavimentação e de cobertura das baias da 3ª e 4ª seções 
do 2º Esquadrão do Regimento de Polícia Montada “9 de Julho” (RPMont), situado na Rua Dr. Jorge Miranda, n. 238, bairro Luz 
- São Paulo/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 20 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.

EXTRATO DE LEILÃO ELETRÔNICO JUDICIAL
O Dr. Fábio Rogério Bojo Pellegrino, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional VIII - Tatuapé da Comarca da Capital/
SP, na forma da lei, FAZ SABER, que será realizado leilão público pela Gestora HASTA VIP, por MEIO ELETRÔNICO, através do 
Portal www.hastavip.com.br, conduzido por seu Leiloeiro Oficial, Sr. Eduardo Jordão Boyadjian, matriculado na JUCESP 
sob o nº 464, do móvel nos autos da ação de – Cumprimento de Sentença, processo n°: 0003704-02.2020.8.26.0008, que 
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LOS ANGELES OFFICES CENTER move em face de JTF - INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, em 1º LEILÃO com início no dia 15/10/2021, às 15:00hs, e encerramento no dia 18/10/2021, a 
partir das 15:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: R$ 247.308,07 (duzentos e quarenta e sete mil e trezentos e oito reais e 
sete centavos), correspondente ao valor da avaliação.  Caso não haja licitantes, seguirá sem interrupção até o 2º LEILÃO 
com início no dia 18/10/2021, às 15:01hs, e encerramento no dia 08/11/2021, a partir das 15:00hs. VALOR DO LANCE 
MÍNIMO: R$ 123.654,03 (cento e vinte e três mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e três centavos), correspondente a 
50% do valor da avaliação, tudo conforme o Provimento 1625/2009. Descrição do bem: LOJA Nº 04, LOCALIZADA NO 
ANDAR TÉRREO DO “CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LOS ANGELES OFFICES CENTER”, SITUADO À RUA COELHO LISBOA, Nº 
442, NO 27º SUBDISTRITO – TATUAPÉ, CONTENDO A ÁREA ÚTIL DE 23,10M², ÁREA COMUM DE 37,381M², ÁREA TOTAL 
CONSTRUÍDA DE 60,48M². Matrícula: 164.573 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. O Edital completo 
e seus anexos estão à disposição dos interessados no website da Gestora HASTA VIP. Maiores informações poderão ser 
obtidas pelo E-mail contato@hastavip.com.br ou (11) 3093-5251. São Paulo, 30 de setembro de 2021.

www.hastavip.com.br 11 3093-5251
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