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Estado tem cerca de 4 milhões de 
atrasados com a 2ª dose da vacina

 AMutirão de sábado só atraiu 343 mil  
pessoas, apenas 8% do total de paulistas 
que estão com a vacinação incompleta

São Paulo tem 3,9 milhões de pes-
soas com a segunda dose da vaci-
nação contra Covid-19 atrasada. O 
“Dia V” organizado pelo governo 
de São Paulo e realizado no últi-

mo sábado (2) imunizou apenas 
8% dos paulistas com a imuniza-
ção incompleta. Até a data do mu-
tirão, São Paulo tinha 4,3 milhões 
de pessoas com a segunda dose 

atrasada, o mutirão foi promovido 
e apenas 343 mil pessoas comple-
taram a imunização. A Secretaria 
acredita que o atraso é devido a 
alteração das datas. ESTADO/A3

Capital aplica dose adicional  
em idosos acima de 60 anosPrefeitura inicia 

reforço em idosos com 
mais de 70 anos ESTADO/A3

TABOÃO DA SERRA

Reforço é para quem tomou a segunda dose há mais de seis meses          ESTADO/A3

ADRIANO ISHIBASHI/FRAMEPHOTO/FOLHAPRESS

Whats, Facebook 
e Instagram 
ficam fora do ar
Usuários brasileiros tiveram on-
tem sérios problemas de acesso ao 
Facebook, WhatsApp e Instagram. 
Um pico de queixas foi registra-
do pelo site Downdetector pouco 
depois das 12h nas três redes so-
ciais -todas de propriedade do Fa-
cebook. Além do Brasil, usuários de 
Portugal, Reino Unido, Índia e Esta-
dos Unidos também reclamaram 
de instabilidade. Tanto os aplicati-
vos quanto as versões desktop das 
redes apresentaram instabilidade, 
assim como a página institucional 
do Facebook. BRASIL/A5

INSTABILIDADE

As bilheterias das estações do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metro-
politanos) em São Paulo devem ser fechadas gradualmente até o final de 2021. No ano 
que vem, a aquisição dos bilhetes digitais poderá ser feita por meio de aplicativo de 
celular e em máquinas de autoatendimento nas estações. O Bilhete Único e o cartão 
Bom continuam sendo aceitos como forma de pagamento da passagem.      SERVIÇOS/A2

Congresso 
prorroga o 
prazo de MP
O presidente do Congresso Nacio-
nal e do Senado, Rodrigo Pache-
co (DEM-MG), prorrogou por 60 
dias o prazo de validade da Me-
dida Provisória (MP) 1.061/2021 
que institui os programas Auxílio 
Brasil e Alimenta Brasil. A medida 
foi publicada ontem (4) no Diário 
Oficial da União (DOU). O Auxílio 
Brasil é o novo programa social 
que pretende substituir o Bolsa 
Família. BRASIL/A5

Comércio e 
Serviços: sinais 
de melhora

BRASIL/A5

Até o final do ano  São Paulo  
vai desativar bilheterias  

do Metrô e da CPTM

ZANONE FRAISSAT/FOLHAPRESS

Operação do Pix à 
noite passa a ter limite 
de R$ 1 mil  SERVIÇOS/A2

Cidades realizam 
eleição suplementar 
para prefeito  ESTADO/A3

NO INTERIOR PAULISTA

Cantareira 
entra na faixa 
de alerta
O nível do Sistema Cantareira, re-
servatório de água que abastece a 
região metropolitana de São Pau-
lo, estava ontem com 29,9% de sua 
capacidade de operação, de acor-
do com o boletim informativo da 
Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (Sabesp). 
Esse é o nível mais baixo desde a 
crise hídrica que atingiu o manan-
cial há cinco anos. Desde sábado, o 
sistema, formado por cinco reser-
vatórios (Jaguari, Jacareí, Cachoei-
ra, Atibainha e Paiva Castro), está 
na faixa de alerta.               ESTADO/A3

CRISE HÍDRICA

AUXÍLIO BRASIL
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FALE COM A GAZETA

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

leitores. O Leitor em primeiro lugar”. 
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às 20h veículos com placas fi nal:
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Valor da multa é de R$ 130,16.

QUINTAAMANHÃ: SEXTA:

20° 31°
17° 25°

18° 23°

15° 19°

13° 19°

17° 26°

18° 32°

19° 30°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com muitas 
nuvens. Pancadas 
de chuva à tarde e 
à noite.

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

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

14º 26° 15º 23° 14º 19°

HOJE: AMANHÃ:

3 e 4 5 e 6

U m dos mais graves problemas 
decorrentes do uso da Internet 
é o vazamento de dados – uma 
prática que foi responsável, 
somente nos primeiros seis 

meses de 2021, por mais de 4,6 bilhões de 
casos em todo o mundo. 

O tamanho desses números mostra 
bem a importância que é colocar em práti-
ca, imediatamente, a Lei Federal 13.709/18 
– conhecida como ‘Lei Geral de Proteção 
de Dados’ (LGPD). A LGPD foi instituída e 
promulgada após anos de discussão, e seu 
texto disciplina sobre o tratamento de da-
dos pessoais, inclusive nos meios digitais, 
por pessoa natural ou por pessoa jurídica 
de direito público ou privado. O objetivo é 
claro: “proteger os direitos fundamentais 
de liberdade e privacidade e o livre desen-
volvimento da personalidade da pessoa 
natural.”

O nosso grande desafio é por onde ini-
ciar a implementação deste mandamento 
jurídico e como garantir a fiel execução das 
regras dispostas na Lei Federal. 

De pronto, permito-me destacar, diante 
do princípio da separação dos poderes e 
frente à autonomia de cada órgão da admi-
nistração direta e indireta municipal, que a 
Prefeitura deve expedir decreto visando a 
fiel execução da LGPD. 

A partir daí, os órgãos da administração 
indireta devem, conforme seus regulamen-
tos, verificar o instrumento jurídico ade-
quado para regulamentar o tema. 

Da mesma forma, as Câmaras Munici-
pais, conforme seus regimentos internos, 
devem disciplinar o tema (geralmente 
através de Resoluções, porém, cada Câmara 
deve seguir o seu regimento interno).

Além disso, lembro que há capítulo pró-
prio na norma em comentário denomina-
do “Do tratamento de Dados Pessoais pelo 
Poder Público” (Capítulo IV – artigos 23 a 
30), inclusive com imposição de responsa-

bilidades específicas (artigos 31 e 32).
Aliás, nesta seara, destaco que as Prefei-

turas e Câmaras Municipais como Poder 
integrante da Administração Pública Direta 
(artigo 1º, inciso I da Lei de Acesso à Infor-
mação – a Lei nº 12.527/2011), quando for 
elaborada a regulamentação municipal no 
tocante à LGPD, será fundamental identi-
ficar a finalidade do tratamento de dados 
pessoais e definir quais os dados necessá-
rios para cada atividade. 

Mesma orientação serve para os órgãos 
da Administração Indireta. A partir daí, 
então os órgãos municipais deverão treinar 
os seus servidores para identificar o propó-
sito de cada expediente.

É importante também trazer à tona que 
os grandes responsáveis pelo manuseio de 
dados são os servidores e estes não podem 
utilizar os dados pessoais para outras fina-
lidades que não sejam compatíveis com a 
inicial do propósito atinente a cada expe-
diente de trabalho. 

A LGPD estipulava que as penalidades 
e sanções decorrentes da implantação da 
legislação passaram a vigorar a partir de 
agosto – mas nem as empresas estão em 
conformidade com a Lei, nem mesmo a 
grande maioria dos órgãos públicos muni-
cipais.

A Lei Federal cria um órgão específico 
para lidar com a questão (Agência Nacional 
Proteção de Dados). Resta, agora, que os 
municípios criem estruturas internas. Afi-
nal, nestes tempos em que temos milhões 
de incidentes envolvendo segurança da 
informação, seja com vazamento de dados 
ou porque há criminosos cada vez mais es-
pecializados, é fundamental que os órgãos 
do Poder Público tenham cuidado cada vez 
maior no trato com os dados pessoais do 
cidadão – dados que constituem a natureza 
da informação neste momento em que o 
mundo é inteiramente digital em todos os 
momentos.

Os municípios e a Lei
de Proteção de Dados

* Marcelo Silva 
Souza é advogado e 
professor de Direito 
na Fundação Santo 
André

Um dos mais 
graves problemas 

decorrentes do 
uso da Internet 

é o vazamento 
de dados – uma 

prática que foi 
responsável, 
somente nos 

primeiros seis 
meses de 2021, 

por mais de 4,6 
bilhões de casos 

em todo o mundo

As bilheterias 
das estações 
do Metrô e da 
CPTM (Compa-
nhia Paulista 

de Trens Metropolitanos) 
em São Paulo devem ser 
fechadas gradualmente 
até o final de 2021. No ano 
que vem, a aquisição dos 
bilhetes digitais poderá 
ser feita por meio de apli-
cativo de celular e em má-
quinas de autoatendimen-
to nas estações. O Bilhete 
Único e o cartão Bom 
continuam sendo aceitos 
como forma de pagamen-
to da passagem.

As informações foram 
divulgadas pelo “Bom Dia, 
São Paulo, da TV Globo”, 
e confirmadas pela Folha. 
Segundo a Secretaria de 
Estado dos Transportes 
Metropolitanos, a expec-
tativa é que todas as bilhe-
terias sejam fechadas até 
o final do ano.

A mudança já começa 

 D Em abril deste ano, as bilheterias de 16 estações de São Paulo 
começaram a vender somente os bilhetes digitais com QR Code

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

Bilheterias do Metrô e da 
CPTM serão desativadas 

nesta sexta (8), com a re-
dução do horário de fun-
cionamento das bilhete-
rias das estações Belém, 
na linha 3-vermelha do 
Metrô, e Granja Julieta, 
da linha 9-esmeralda da 
CPTM. O serviço de gui-
chês estará disponível nos 
horários de pico: das 6h às 
10h e das 16h às 20h.

No dia 15, as bilhete-
rias dessas estações serão 
desativadas. O calendário 
com a desativação dos gui-
chês das demais estações 
deve ser informado em 
uma coletiva de imprensa 
na tarde desta segunda.

Em abril, as bilheterias 
de 16 estações começa-
ram a vender somente os 

bilhetes digitais com QR 
Code. Esse tipo de passa-
gem substituiu o antigo 
bilhete unitário de papel, 
chamado de Edmonson.

À época, o governo in-
formou que o novo mo-
delo era mais seguro e 
proporcionava economia 
de R$ 100 milhões por 
ano com a emissão dos tí-
quetes tradicionais.

O sistema de paga-
mento de bilhetes unitá-
rios por QR code passou 
a ser aceito em todas as 
estações do Metrô e da 
CPTM em dezembro de 
2020, após pouco mais de 
um ano de testes.

Na época, o governa-
dor João Doria (PSDB) 
afirmou que o novo sis-
tema traria “facilidade e 
agilidade” aos passageiros 
da rede metroferroviária 
e que o modelo ajudaria a 
reduzir fraudes envolven-
do bilhetes de transpor-
te. (FP)

Mudanças no Pix. Desde ontem as transferências e pa-
gamentos feitos por pessoas físicas entre as 20h e as 6h 
terão limite de R$ 1 mil. A medida foi aprovada pelo Banco 
Central (BC) em setembro, com o objetivo de coibir os ca-
sos de fraudes, sequestros e roubos noturnos. As contas de 
pessoas jurídicas não foram afetadas pelas novas regras. 
A restrição vale tanto para transações por Pix, sistema 
de pagamento instantâneo, quanto para outros meios 
de pagamento, como transferências intrabancárias, via 
Transferência Eletrônica Disponível (TED) e Documen-
to de Ordem de Crédito (DOC), pagamentos de boletos e 
compras com cartões de débitos. O cliente poderá alterar 
os limites das transações por meio dos canais de atendi-
mento eletrônico das instituições financeiras. No entanto, 
os aumentos serão efetivados de 24 horas a 48 horas após 
o pedido, em vez de ser concedidos instantaneamente, 
como era feito por alguns 
bancos. (AB)

Retomada. A Universidade de São Paulo (USP) retomou 
ontem as aulas presencias para todos os professores e alu-
nos que estiverem imunizados contra a covid-19. Devido 
à pandemia de Covid-19, a instituição havia suspendido as 
atividades presenciais, restringindo a entrada nos campi e 
implementado um sistema de aulas online desde mar-
ço de 2020.   Segundo a portaria, publicada em agosto no 
Diário Oficial, são consideradas imunizadas as pessoas que 
receberam as duas doses da vacina há pelo menos 14 dias. 
O semestre letivo da graduação foi iniciado de forma re-
mota em agosto. Nessa etapa de retomada das atividades 
presenciais, a reitoria recomenda que sejam privilegiadas 
as atividades de laboratório ou de campo. (AB)

Dívidas. O número de famílias com dívidas a vencer su-
biu 1,1 ponto percentual em setembro, ficando em 74%, 
um recorde da série histórica iniciada em 2010. Na com-
paração, a alta foi 6,8 pontos, o maior incremento anual 
da série histórica. Os dados são da Pesquisa de Endivida-
mento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada 
ontem no Rio de Janeiro, pela Confederação Nacional do 
Comércio.  As dívidas das famílias incluem cheque pré-da-
tado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, cré-
dito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e 
de casa.  (AB)

MARCELLO CASAL/AGÊNCIA BRASIL 

NOTAS
ATÉ O FIM DE 2021. No ano que vem, a aquisição dos bilhetes digitais poderá ser feita 
por meio de aplicativo de celular e em máquinas de autoatendimento nas estações
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17° 26°

18° 32°

19° 30°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com muitas 
nuvens. Pancadas 
de chuva à tarde e 
à noite.

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

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

14º 26° 15º 23° 14º 19°

HOJE: AMANHÃ:

3 e 4 5 e 6

U m dos mais graves problemas 
decorrentes do uso da Internet 
é o vazamento de dados – uma 
prática que foi responsável, 
somente nos primeiros seis 

meses de 2021, por mais de 4,6 bilhões de 
casos em todo o mundo. 

O tamanho desses números mostra 
bem a importância que é colocar em práti-
ca, imediatamente, a Lei Federal 13.709/18 
– conhecida como ‘Lei Geral de Proteção 
de Dados’ (LGPD). A LGPD foi instituída e 
promulgada após anos de discussão, e seu 
texto disciplina sobre o tratamento de da-
dos pessoais, inclusive nos meios digitais, 
por pessoa natural ou por pessoa jurídica 
de direito público ou privado. O objetivo é 
claro: “proteger os direitos fundamentais 
de liberdade e privacidade e o livre desen-
volvimento da personalidade da pessoa 
natural.”

O nosso grande desafio é por onde ini-
ciar a implementação deste mandamento 
jurídico e como garantir a fiel execução das 
regras dispostas na Lei Federal. 

De pronto, permito-me destacar, diante 
do princípio da separação dos poderes e 
frente à autonomia de cada órgão da admi-
nistração direta e indireta municipal, que a 
Prefeitura deve expedir decreto visando a 
fiel execução da LGPD. 

A partir daí, os órgãos da administração 
indireta devem, conforme seus regulamen-
tos, verificar o instrumento jurídico ade-
quado para regulamentar o tema. 

Da mesma forma, as Câmaras Munici-
pais, conforme seus regimentos internos, 
devem disciplinar o tema (geralmente 
através de Resoluções, porém, cada Câmara 
deve seguir o seu regimento interno).

Além disso, lembro que há capítulo pró-
prio na norma em comentário denomina-
do “Do tratamento de Dados Pessoais pelo 
Poder Público” (Capítulo IV – artigos 23 a 
30), inclusive com imposição de responsa-

bilidades específicas (artigos 31 e 32).
Aliás, nesta seara, destaco que as Prefei-

turas e Câmaras Municipais como Poder 
integrante da Administração Pública Direta 
(artigo 1º, inciso I da Lei de Acesso à Infor-
mação – a Lei nº 12.527/2011), quando for 
elaborada a regulamentação municipal no 
tocante à LGPD, será fundamental identi-
ficar a finalidade do tratamento de dados 
pessoais e definir quais os dados necessá-
rios para cada atividade. 

Mesma orientação serve para os órgãos 
da Administração Indireta. A partir daí, 
então os órgãos municipais deverão treinar 
os seus servidores para identificar o propó-
sito de cada expediente.

É importante também trazer à tona que 
os grandes responsáveis pelo manuseio de 
dados são os servidores e estes não podem 
utilizar os dados pessoais para outras fina-
lidades que não sejam compatíveis com a 
inicial do propósito atinente a cada expe-
diente de trabalho. 

A LGPD estipulava que as penalidades 
e sanções decorrentes da implantação da 
legislação passaram a vigorar a partir de 
agosto – mas nem as empresas estão em 
conformidade com a Lei, nem mesmo a 
grande maioria dos órgãos públicos muni-
cipais.

A Lei Federal cria um órgão específico 
para lidar com a questão (Agência Nacional 
Proteção de Dados). Resta, agora, que os 
municípios criem estruturas internas. Afi-
nal, nestes tempos em que temos milhões 
de incidentes envolvendo segurança da 
informação, seja com vazamento de dados 
ou porque há criminosos cada vez mais es-
pecializados, é fundamental que os órgãos 
do Poder Público tenham cuidado cada vez 
maior no trato com os dados pessoais do 
cidadão – dados que constituem a natureza 
da informação neste momento em que o 
mundo é inteiramente digital em todos os 
momentos.

Os municípios e a Lei
de Proteção de Dados

* Marcelo Silva 
Souza é advogado e 
professor de Direito 
na Fundação Santo 
André

Um dos mais 
graves problemas 

decorrentes do 
uso da Internet 

é o vazamento 
de dados – uma 

prática que foi 
responsável, 
somente nos 

primeiros seis 
meses de 2021, 

por mais de 4,6 
bilhões de casos 

em todo o mundo

As bilheterias 
das estações 
do Metrô e da 
CPTM (Compa-
nhia Paulista 

de Trens Metropolitanos) 
em São Paulo devem ser 
fechadas gradualmente 
até o final de 2021. No ano 
que vem, a aquisição dos 
bilhetes digitais poderá 
ser feita por meio de apli-
cativo de celular e em má-
quinas de autoatendimen-
to nas estações. O Bilhete 
Único e o cartão Bom 
continuam sendo aceitos 
como forma de pagamen-
to da passagem.

As informações foram 
divulgadas pelo “Bom Dia, 
São Paulo, da TV Globo”, 
e confirmadas pela Folha. 
Segundo a Secretaria de 
Estado dos Transportes 
Metropolitanos, a expec-
tativa é que todas as bilhe-
terias sejam fechadas até 
o final do ano.

A mudança já começa 

 D Em abril deste ano, as bilheterias de 16 estações de São Paulo 
começaram a vender somente os bilhetes digitais com QR Code

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

Bilheterias do Metrô e da 
CPTM serão desativadas 

nesta sexta (8), com a re-
dução do horário de fun-
cionamento das bilhete-
rias das estações Belém, 
na linha 3-vermelha do 
Metrô, e Granja Julieta, 
da linha 9-esmeralda da 
CPTM. O serviço de gui-
chês estará disponível nos 
horários de pico: das 6h às 
10h e das 16h às 20h.

No dia 15, as bilhete-
rias dessas estações serão 
desativadas. O calendário 
com a desativação dos gui-
chês das demais estações 
deve ser informado em 
uma coletiva de imprensa 
na tarde desta segunda.

Em abril, as bilheterias 
de 16 estações começa-
ram a vender somente os 

bilhetes digitais com QR 
Code. Esse tipo de passa-
gem substituiu o antigo 
bilhete unitário de papel, 
chamado de Edmonson.

À época, o governo in-
formou que o novo mo-
delo era mais seguro e 
proporcionava economia 
de R$ 100 milhões por 
ano com a emissão dos tí-
quetes tradicionais.

O sistema de paga-
mento de bilhetes unitá-
rios por QR code passou 
a ser aceito em todas as 
estações do Metrô e da 
CPTM em dezembro de 
2020, após pouco mais de 
um ano de testes.

Na época, o governa-
dor João Doria (PSDB) 
afirmou que o novo sis-
tema traria “facilidade e 
agilidade” aos passageiros 
da rede metroferroviária 
e que o modelo ajudaria a 
reduzir fraudes envolven-
do bilhetes de transpor-
te. (FP)

Mudanças no Pix. Desde ontem as transferências e pa-
gamentos feitos por pessoas físicas entre as 20h e as 6h 
terão limite de R$ 1 mil. A medida foi aprovada pelo Banco 
Central (BC) em setembro, com o objetivo de coibir os ca-
sos de fraudes, sequestros e roubos noturnos. As contas de 
pessoas jurídicas não foram afetadas pelas novas regras. 
A restrição vale tanto para transações por Pix, sistema 
de pagamento instantâneo, quanto para outros meios 
de pagamento, como transferências intrabancárias, via 
Transferência Eletrônica Disponível (TED) e Documen-
to de Ordem de Crédito (DOC), pagamentos de boletos e 
compras com cartões de débitos. O cliente poderá alterar 
os limites das transações por meio dos canais de atendi-
mento eletrônico das instituições financeiras. No entanto, 
os aumentos serão efetivados de 24 horas a 48 horas após 
o pedido, em vez de ser concedidos instantaneamente, 
como era feito por alguns 
bancos. (AB)

Retomada. A Universidade de São Paulo (USP) retomou 
ontem as aulas presencias para todos os professores e alu-
nos que estiverem imunizados contra a covid-19. Devido 
à pandemia de Covid-19, a instituição havia suspendido as 
atividades presenciais, restringindo a entrada nos campi e 
implementado um sistema de aulas online desde mar-
ço de 2020.   Segundo a portaria, publicada em agosto no 
Diário Oficial, são consideradas imunizadas as pessoas que 
receberam as duas doses da vacina há pelo menos 14 dias. 
O semestre letivo da graduação foi iniciado de forma re-
mota em agosto. Nessa etapa de retomada das atividades 
presenciais, a reitoria recomenda que sejam privilegiadas 
as atividades de laboratório ou de campo. (AB)

Dívidas. O número de famílias com dívidas a vencer su-
biu 1,1 ponto percentual em setembro, ficando em 74%, 
um recorde da série histórica iniciada em 2010. Na com-
paração, a alta foi 6,8 pontos, o maior incremento anual 
da série histórica. Os dados são da Pesquisa de Endivida-
mento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada 
ontem no Rio de Janeiro, pela Confederação Nacional do 
Comércio.  As dívidas das famílias incluem cheque pré-da-
tado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, cré-
dito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e 
de casa.  (AB)

MARCELLO CASAL/AGÊNCIA BRASIL 

NOTAS
ATÉ O FIM DE 2021. No ano que vem, a aquisição dos bilhetes digitais poderá ser feita 
por meio de aplicativo de celular e em máquinas de autoatendimento nas estações
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 A O estado de São Paulo tem 
3,9 milhões de pessoas com 
a segunda dose da vacinação 
contra Covid atrasada.

O ‘’Dia V’’ organizado pelo 
governo de São Paulo e realiza-
do no último sábado (2) imu-
nizou apenas 8% dos paulistas 
com a imunização incompleta.

Até a data do mutirão, São 
Paulo tinha 4,3 milhões de pes-
soas com a segunda dose atra-
sada, o mutirão foi promovido 
e apenas 343 mil pessoas com-
pletaram a imunização.

  Em nota, a Secretaria Es-
tadual de Saúde comunicou 
que grande parte das pessoas 
com a imunização incompleta, 
cerca de 2 milhões, tomaram a 
primeira dose da Pfizer.

A Secretaria acredita que o 
atraso é devido a alteração das 
datas, antes o prazo era de três 
meses, com a alteração o pe-
ríodo foi para dois meses.

Na data do ‘’Dia V’’, o esta-
do atingiu 150 mil vidas pedi-
das para o coronavírus desde 
o início da pandemia.

Em nota, a Secretaria Es- Até a data do mutirão, São Paulo tinha 4,3 milhões de pessoas com a segunda dose atrasada

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

São Paulo tem 3,9 milhões de 
atrasados com a segunda dose 

tadual de Saúde comunicou 
que grande parte das pessoas 
com a imunização incompleta, 
cerca de 2 milhões, tomaram a 
primeira dose da Pfizer. 

A Secretaria acredita que o 
atraso é devido a alteração das 
datas, antes o prazo era de três 
meses, e a diminuição foi para 
dois meses.

Na data do ‘’Dia V’’, o estado 
atingiu 150 mil vidas pedidas 
para o coronavírus desde o iní-
cio da pandemia. (GSP)

SP aplica dose 
adicional em 
idosos acima 
de 60 anos

 A A prefeitura de São Paulo 
iniciou a aplicação da dose adi-
cional contra a Covid-19 em 
idosos acima de 60 anos de 
idade e em profissionais de 
saúde, maiores de 18 anos, que 
receberam a segunda dose, ou 
dose única, há mais de seis me-
ses. Na última sexta-feira (1º), a 
capital recebeu 329.760 novas 
doses do imunizante da Pfizer 
para essa finalidade.

A dose adicional para os 
profissionais de saúde e ido-
sos está disponível em todas as 
469 Unidades Básicas de Saú-
de (UBSs) e Assistências Mé-
dicas Ambulatoriais (AMAs)/
UBSs Integradas, além dos 21 
megapostos, 19 drive-thrus, 
três centros de saúde e postos 
volantes.

No caso dos profissionais 
de saúde, é necessário apre-
sentar comprovante de víncu-
lo empregatício em serviço de 
saúde da cidade de São Paulo 
ou documento do conselho 
de classe. Também é possível 
apresentar comprovantes de 
profissão, certificado ou diplo-
ma. A matéria completa no site 
da Gazeta. (AB e GSP)

VACINA NO BRAÇO

 A O nível do Sistema Can-
tareira, reservatório de 
água que abastece a região 
metropolitana de São Pau-
lo, está nesta segunda-fei-
ra (4) com 29,9% de sua ca-
pacidade de operação, de 
acordo com o boletim in-
formativo da Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sa-
besp). Esse é o nível mais 
baixo desde a crise hídrica 
que atingiu o manancial há 
cinco anos. Desde sábado 
(2), o sistema está na faixa 
de alerta.

Segundo a escala criada 
pela Sabesp para medir o 
volume útil dos reservató-

Abastecimento: Sistema Cantareira entra na faixa de alerta
situação é normal; em es-
tado de atenção quando é 
igual ou maior que 40% e 
menor que 60%; em alerta 
quando está maior que 30% 
e menor que 40%, e em res-
trição quando é maior que 
20% e menor que 30%.

De acordo com a empre-
sa, para que o manancial 
seja colocado em fase de 
restrição, é necessário que 
o índice esteja abaixo dos 
30% no último dia do mês, 
o que não aconteceu em 30 
de setembro quando a ca-
pacidade era de 30,35%.

O Sistema Cantareira é 
formado por cinco reserva-
tórios (Jaguari, Jacareí, Ca-
choeira, Atibainha e Paiva 
Castro) conectados entre si 
e é responsável por abaste-
cer 46% da população da re-
gião metropolitana de São 
Paulo. (AB e GSP)Capacidade de operação do Sistema Cantareira está em 29,9%,  apontou relatório da Sabesp 

DIVULGAÇÃO/SABESP

rios e classificar a gravidade 
da situação, quando o nível 
é igual ou maior que 60% a 

O nível do Sistema Cantareira, reservatório  
de água que abastece a Grande SP, está  
com 29,9% de sua capacidade de operação

De acordo com 
a empresa, para 
que o manancial 
seja colocado em 
fase de restrição, 
é necessário que 
o índice esteja 
abaixo dos 30% 
no último dia do 
mês, o que não 
aconteceu em 30 
de setembro

Secretaria 
Estadual de Saúde 
comunicou que 
grande parte 
das pessoas com 
a imunização 
incompleta, cerca 
de 2 milhões, 
tomaram a 
primeira dose da 
Pfizer

COVID. O ‘’Dia V’’ realizado no último sábado (2) imunizou apenas 8% dos paulistas com a imunização incompleta 

 A A Prefeitura de Taboão da 
Serra iniciou nesta segunda-
-feira (4) a aplicação da dose 
de reforço em idosos com 
mais de 70 anos. O reforço é 
aplicado em quem comple-
tou o ciclo vacinal com a se-
gunda dose há pelo menos 
seis meses. Para receber a va-
cina, o morador deve compa-
recer em qualquer Unidade 
Básica de Saúde com docu-
mento de identidade e car-
tão de vacina comprovando 
a data da segunda dose.

ATENDIMENTO. 
A imunização é realizada em 
12 Unidades Básicas de Saúde 
do município e no posto vo-
lante do Parque das Hortên-
sias, no Parque Assunção, das 
8h às 16h.

A Secretaria de Saúde de 
Taboão da Serra vai seguir 
a orientação do governo do 
Estado e a imunização desse 

Taboão aplica dose  
de reforço em idosos 

grupo será feita com a vaci-
na que estiver disponível nos 
postos, sem priorizar a apli-
cação da Pfizer, como reco-
menda o Ministério da Saú-
de. (GSP e Portal O Taboanense)

 A A cidade de São Paulo re-
torna nessa segunda-feira (4) 
100% dos atendimentos pre-
senciais oferecidos nas unida-
des de saúde da cidade. A auto-
rização foi publicada no Diário 
Oficial no último sábado (2).

Serão retomados todos os 
atendimentos médicos e ser-
viços prestados por enfermei-
ros, as “equipes multiprofis-
sionais” que são formadas 
por educadores físicos, tera-
peutas, fisioterapeutas, psi-
cólogos, nutricionistas, far-
macêuticos, fonoaudiólogos 
e assistentes sociais. Os servi-
ços odontológicos prestados 
nas UBSs também voltarão a 
ser disponibilizados, as Uni-
dades Odontológicas Móveis 
(UOMs) retornará seguindo os 
protocolos específicos para os 
atendimentos.

O retorno é devido ao avan-
ço da vacinação contra Covid 
na cidade. Segundo a gestão 

SP retoma consultas 
presenciais em UBSs

municipal, cerca de 94,7% da 
população entre 12 e 17 anos, 
tem pelo menos a primeira 
dose da vacina.

O agendamento de con-
sultas estava suspenso desde 
março desse ano na rede mu-
nicipal de saúde de São Paulo 
e foi retomado gradualmente 
em 21 de junho com até 50% da 
capacidade presencial e os ou-
tros 50% em teleatendimen-
to.  (GSP) 

 A Neste domingo (3), 13 ci-
dades do interior paulista 
realizaram novas eleições 
para prefeitura dos municí-
pios. A diplomação dos elei-
tos será em 8 de novembro.

Eleitores de Angatu-
ba, Anhembi, Apiaí, Cajati, 
Campina do Monte Alegre, 
Guaíra, Itaoca, Mendonça, 
Mineiros do Tietê, Piacatu, 
Santo Antônio do Jardim, 
São Lourenço da Serra e Tra-
biju foram às urnas escolher 
o novo chefe do executivo. 
A eleição suplementar em 
Leme, prevista para a mes-
ma data, foi suspensa por 
decisão do Supremo Tribu-
nal Federal.

Nos municípios que con-
cluíram a revisão biométrica 
obrigatória em 2019, quem 
não compareceu ao procedi-
mento teve seu título cance-
lado. Devido à pandemia, a 
Justiça Eleitoral suspendeu, 

13 cidades realizaram 
eleições suplementares

apenas para permitir o voto 
nas eleições de 2020, o can-
celamento do documento. 
Mas agora, nesse novo plei-
to, o título de quem não fez 
o cadastro biométrico está 
novamente cancelado e não 
será possível votar.

As eleições suplementa-
res ocorrem nos casos em 
que a junta apuradora veri-
fica que os votos das seções 
anuladas e daquelas cujos 
eleitores foram impedidos 
de votar poderão alterar a 
representação de qualquer 
partido ou classificação de 
candidato eleito pelo prin-
cípio majoritário. Elas estão 
previstas nos artigos 187, 201 
e 212 do Código Eleitoral e 
são caracterizadas pela re-
novação das eleições ape-
nas em algumas seções elei-
torais.

A matéria completa no 
site da Gazeta. (GSP)

Taboão da Serra 
iniciou a aplicação 
da dose de reforço 
em idosos com 
mais de 70 anos; 
para receber a 
vacina, o morador 
deve comparecer 
em qualquer UBS 
com documento 
de identidade e 
cartão de vacina 
comprovando a 
data da 2ª dose

O retorno é 
devido ao avanço 
da vacinação; 
segundo a gestão, 
cerca de 94,7% da 
população entre 12 
e 17 anos, tem pelo 
menos a primeira 
dose da vacina
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PREGÃO PRESENCIAL 29/2021
PROC. ADM. 302/2021

Torna-se público para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial 29/2021 – cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de telefonia fixa e móvel, para 
atender as necessidades de todos os Departamentos e setores da Prefeitura Municipal 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 20.10.2021 às 09:30 hrs.

Alambari, 04 de outubro de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

PREGÃO PRESENCIAL 30/2021
PROC. ADM. 304/2021

Torna-se público para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial 30/2021 – cujo objeto 
é o REGISTRO DE PREÇOS para locação de 01 (uma) escavadeira hidráulica sobre esteira e 01 
(um) caminhão basculante, incluindo o fornecimento de operador, para descontaminação de solo no 
terreno localizado no Bairro Ribeirãozinho em 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 21.10.2021 às 09:30 hrs.

Alambari, 04 de outubro de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

TERMO DE SUSPENSÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 153/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-
HOSPITALARES PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA NO ANEXO I. CONSIDERANDO A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA 
NA PLATAFORMA DA BBMNET E A MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, 
FICA SUSPENSO À ABERTURA DO CERTAME, NO QUAL SERIA REALIZADO NO DIA 
05/10/2021 AS 09:00 HRS. COMUNIQUE-SE AOS INTERESSADOS E PUBLIQUE-SE NA 
IMPRENSA OFICIAL E DEMAIS ÓRGÃOS CORRESPONDENTES. ARAÇOIABA DA 
SERRA, 04 DE OUTUBRO DE 2021. JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR - PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 007 / 2021

Acha-se aberto, neste município de Serrana/SP a Tomada de Preços nº. 007/2021 - Processo nº. 
186/2021 - Edital nº 106/2021, do tipo menor preço global, para contratação de empresa es-
pecializada para revitalização da Lagoa Maravilha, Emenda Parlamentar 2021130520002, 
com fornecimento de materiais, serviços de mão-obra e utilização dos equipamentos/fer-
ramentas necessários, de acordo com as especifi cações técnicas deste Edital, dos seus Anexos 
e Termo de Convênio, mediante a utilização de recursos provenientes do Governo Federal, 
no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a serem repassados através da Emenda 
Parlamentar 2021130520002 e Recurso Próprio R$ 70.781,34 (setenta mil setecentos e oi-
tenta e um reais e trinta e quatro centavos) de contrapartida. Encerramento e abertura 
dos envelopes: Dia 21 (vinte e um) de outubro de 2021 (dois mil e vinte  e um) às 09h00min. 
(nove horas). O Edital completo e seus anexos poderão ser consultados e adquiridos no Depar-
tamento de Compras e Licitações desta Prefeitura Municipal, localizada na Rua Dr. Tancredo de 
Almeida Neves, nº. 176, Bela Vista, neste município, no horário de expediente, ou ainda no site 
da Prefeitura Municipal de Serrana/SP, no endereço: www.serrana.sp.gov.br. Informações pelo 
tel. (16) 3987-9897 - 3987-9883 - Departamento de Compras e Licitações.

Serrana/SP, 01 de outubro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

EDITAL Nº 142/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2021.

Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
botijões de gás 13 kg e botijão em aço para 
gás com capacidade de 13 kg (vasilhame), 
destinados à Secretaria de Assistência Social, 
pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
especifi cações dos Anexos I e II. Data da aber-
tura 20/10/2021, às 08:00 horas. Melhores in-
formações 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 retirado gra-
tuitamente no site www.birigui.sp.gov.br. Lean-
dro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, Birigui, 
04/10/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EDITAL Nº 143/2.021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2.021

OBJETO:- Registro de preços para aquisição 
de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, 
sistema bobtail, com comodato de 13 (treze) 
tanques estacionários de capacidade de 190 
kg cada, modelo B-190, destinados à Diretoria 
de Produção e Distribuição de Merenda Esco-
lar – Secretaria de Educação pelo período de 
12 meses. Data da abertura-20/10/2.021, as 
13:30 horas. Melhores informações poderão ser 
obtidas junto a Divisão de Compras, Licitações 
e Gestão de Contratos na Rua Anhanguera, nº 
1155, Andar Térreo, Jardim Morumbi, Birigui/
SP, ou pelos e-mails: renata.pregoeira@biri-
gui.sp.gov.br e licitacoes@birigui.sp.gov.br. O 
Edital poderá ser lido naquela seção e retira-
do gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.br,
Leandro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, Biri-
gui, 04/10/2.021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2021 - PROCESSO Nº 58/2021

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO PRESENCIAL 
- Nº 30/2021, do tipo menor preço, por empreitada de menor preço global, visando registro 
de preços para eventual e futura contratação de apólice de seguro coletiva para até 37 (trinta 
e sete) veículos públicos pertencentes a frota municipal, conforme descrito no termo de 
referência, com encerramento para credenciamento às 09h00min do dia 20/10/2021. Valor do 
Edital: Gratuito. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis para retirada no horário comercial 
na Prefeitura Municipal de Corumbataí, sita à Rua 4, nº 147, Centro, Corumbataí-SP, mediante 
a apresentação de um Pen Drive, de boa qualidade, para gravação do respectivo edital, através 
do e-mail licitacao@corumbatai.sp.gov.br, devendo a empresa solicitante enviar os dados 
cadastrais, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone e e-mail ou pelo site www.
corumbatai.sp.gov.br com o respectivo preenchimento do comprovante de retirada do edital 
pelo site, visando a eventual e futura comunicação entre esta prefeitura e empresa. Corumbataí, 
04/10/2021. Pregoeiro (Portaria 7518/2021). Leandro Martinez – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

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

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2021. Edital de 01/10/2021. OBJETO: Registro de preço para a aquisição de papel A4 
210 x 297mm – G/M² para impressões a laser. TIPO: Menor Preço por Item. ABERTURA: às 09:30 do dia 22/10/2021.
Editais disponíveis para retirada: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Licitações) gratui-
tamente.

Claudia Santos Fagundes – Diretora Administrativa

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 11/2021
Processo de Compras nº 1691/2021

Data/Hora da sessão: 22/10/2021 às 09h30min.
Objeto: Fornecimento e entrega parcelada de café da manhã composto de lanche de frios, barra de 
cereais e suco pronto de fruta, para consumo dos servidores do DAEV, conforme Edital.
Para baixar o Edital desejado acesse o site: https://www.daev.org.br/licitacoes, ou consultar o Edital 
impresso na R. Orozimbo Maia, 1054 Vl Sônia Valinhos/SP. Demais informações, fone (019) 2122-
4410 ou compras@daev.org.br.

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

Ivair Nunes Pereira
Presidente / Autoridade Competente

PUBLICAÇÃO AO EXTRATO DE TERMO ADITIVO PARA SUBSTITUIÇÃO 
DE SALA AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 001/2021. Locatária: Prefei-
tura Municipal de Embu Guaçu, Locador: José Henrique dos Anjos, Objeto: 
Tem por objeto a locação de três salas comerciais para a instalação da 
sede da Secretária de Obras, Planejamento e Viação, Vigência: 04/01/2021 
a 04/12/2023. Embu Guaçu 04 de outubro de 2021, José Antônio Pereira - 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE RATIFICÃO E HOMO-
LOGAÇÃO REF: DISPENSA N°0004/2021. No Edital n.°188. publicado no 
DOU dia 4 de outubro de 2021 na seção 3 e página 305. A vista do parecer 
exarado pelo Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, RATIFICO o ato 
de dispensa de licitação da presente contratação, sob o n°0004/2021, com 
fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n°8.666/93 e suas altera-
ções. Onde se lê: Vigência: 04/09/2021 a 01/01/2022, Leia -se: 04/10/2021 
a 01/01/2022. Embu Guaçu 04 de outubro de 2021, José Antônio Pereira 
– Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 067/2021, 
objetivando a aquisição de banqueta industrial, no dia 19 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, 04 de outubro de 2021. MARCELO 
SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
020/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2021 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS DE RADIOGRAFIA EM GERAL E MAMOGRAFIA 
PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO 
DE ORIENTE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, Abertura: 19/10/2021, às 14h. TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor Preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, 
no Paço Municipal, localizado na Rua Thomaz Martins Parra n.º 80 – Oriente (SP), de segunda a 
sexta-feira, das 09h00min às 16h00min ou através do telefone (0XX14) 3456-2043, de segunda 
a sexta-feira, no site WWW.oriente.sp.gov.br  ORIENTE/SP, 04 de outubro de 2021. - GERALDO 
MATHEUS MORIS - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET torna público aos interes-

sados a realização do Pregão Presencial nº 10/2021
TIPO: Menor preço global.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de manutenção corretiva, contem-
plando o fornecimento de peças e serviços, em 02(dois) conjuntos de motobombas submersas mode-
lo “EBARA, 12210-5 M12 350HP 440V 60Hz Trifásica e 12240-5 M12 300HP 440V 60Hz Trifásica”, de 
acordo com as especificações, contidas no edital e anexos.
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 19/10/2021, às 9h, na sede administrativa do 
SAAET, localizada na Rua Clineu Braga de Magalhães nº 911, Centro, Taquaritinga-SP.
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 06/10/2021, no site www.saaet.com.br, informações no Setor de 
Licitações das 7h30 às 16h30.
DATA: 04/10/2021.
PREGOEIRA: Edilene Aparecida Moratta Furoni

Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 - Centro
CEP 15904-000  Taquaritinga – SP

licitacao@saaet.com.br

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TAQUARITINGA

GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO
Torna público que se acha aberta, nesta unidade, situada a Av. Dr. Arnaldo, nº 351 - 1º andar - Bairro Cerqueira 
Cesar - São Paulo/SP, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de 
contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com 
utilização de recursos de tecnologia da informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, 
- Pregão Eletrônico nº 090193.40/2021, Oferta de Compra nº 090193000012021OC00060, referente ao Processo nº 
SES-PRC-2021/40728, objetivando a Aquisição de Seringas. A realização do Pregão será no dia 13 de Outubro de 
2021, a partir das 10:00h, na Bolsa Eletrônica de Compras, através do sitio www.bec.sp.gov.b. O edital na íntegra também 
estará disponível para consulta ou retirada no endereço acima, ou através dos sites: www.e-negociospublicos.com.br, 
www.bec.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 
0023/2021, PREGÃO PRESENCIAL N° 0019/2021 Contratada: NU-
TRI-SIM RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, 
CNPJ n°10.808.125/0001-04. Objeto: Registro de Preços para eventual 
aquisição de carnes, aves, peixes e embutidos. Vigência: 28/09/2021 a 
27/09/2022. Embu Guaçu 04 de outubro de 2021, José Antônio Pereira - 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE REVOGAÇÃO – CARTA CONVITE N° 0006/2021, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° E-4.172/2021 OBJETO:A presente licitação visa a 
Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de telecomunica-
ções nas modalidades: Serviço Telefônico/fixo Comutado (STFC) em linhas 
telefônicas analógicas, FWT e serviço DDR Digital; Serviço de Comunicação 
Multimídia (SCM) em: Acesso à Internet Banda Larga par metálico e Fibra 
ótica; Serviço para conexão à internet (Wi-Fi) com tecnologia 3G/4G; Servi-
ço dedicado de internet com 2(dois) IPs fixo, obedecidas às especificações 
técnicas contidas no Anexo - I do Edital. Informamos que na presente data 
foi REVOGADO o processo administrativo acima descrito, e que a empresa 
ENOVE SOLUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ n°09.676.411/0001-
76 será convocada para assinatura do contrato n°0015/2021. Embu-Guaçu, 
26 de agosto de 2021 José Antônio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2021 (RESUMIDO).

Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA OPERAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E 
GERENCIAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA - SP. Abertura: 
20/10/2021, às 09h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Rua Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), 
ou através do telefone (0XX14) 3486-9090, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h às 16h, no 
site www.herculandia.sp.gov.br

HERCULANDIA/SP, 04 de outubro de 2021.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 264/2021 
PROCESSO n° 37.385/2021 - OC: 822400801002021OC00299
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORROS, DIVISÓRIAS E PORTAS 
- PARTICIPAÇÃO AMPLA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I. DATA 
INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 05 DE OUTUBRO DE 2021.
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 18 DE OUTUBRO DE 2021 - HORÁRIO: 
09:00 HORAS. ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br. O edital completo poderá ser re-
tirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. Informações na Comissão Perma-
nente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 
ou pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.br

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

RATIFICAÇÃO
Ratifico o parecer jurídico, bem como as demais informações constantes do proces-
so nº 201.563/2021 e apensos, declarando inexigível de licitação, com fundamento 
no art. 25, inciso I da Lei nº 8.666/93, em favor da empresa PETROBRAS TRANS-
PORTE S.A.- TRANSPETRO., para a contratação de outorga para travessia de rede 
sobre a faixa de dutos da Transpetro em diversos locais no município, no valor total 
de 34.259,80 (trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta 
centavos), em face do disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo 
se encontra devidamente instruído.    Mogi das Cruzes, em 05 de outubro de 2021. 
MICHEL RECHE BERALDO - Diretor Geral Adjunto.

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

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
“Processo Licitatório da Tomada de Preços Nº 003/2021”

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto no 

Inciso VI do Artigo 43 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, HO-
MOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório referente à Tomada de Preços nº 003/2021, que 
tem por objeto “CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO / 
EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIROS E DEMAIS OBRAS NA ESCOLA 
MUNICIPAL PROFª. “MARIA APARECIDA DUARTE”, NO MUNICÍPIO DE BURITAMA-S.P..”, com a 
empresa DWJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ Nº 28.094.797/0001-
52, no valor total de R$ 1.033.632,89 (um milhão, trinta e três mil, seiscentos e trinta e dois 
reais e oitenta e nove centavos). Ante as competências a mim conferidas, AUTORIZO à assinatura 
do Contrato e despesas decorrentes, observadas as normas legais e regulamentadas, bem como a 
emissão das Autorizações de Fornecimentos/Ordens de Serviços e das respectivas Notas de Empe-
nho e/ou Sub-Empenhos conforme Artigo 61 da Lei Federal n° 4.320, de 17-03-1964. Ao responsável 
do setor competente para as devidas providências sequenciais necessárias.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Fica a empresa acima devidamente convocada para em até 03 (três) dias úteis assinar o contrato, nos 
termos do Edital de Licitação da Tomada de Preços nº 003/2021.
Publica-se.

Buritama – SP, 04 de outubro de 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

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.° 564/2021, proces-
so 14.043/2021 objetivando o registro de preços 
para aquisição de carnes (bovina e suína) em aten-
dimento as unidades escolares e demais órgãos. 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteci-
mento.  O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 20/10/2021, às 8h30min e abertura a partir 
das 8h32min. O edital, na íntegra, e demais infor-
mações, encontram-se à disposição dos interessa-
dos, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021

Acha-se aberto, no município de Luiz Antônio/SP, o Pregão Eletrônico nº. 002/2021 - Processo nº. 3301/2021, do 
tipo menor preço por item, visando à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme as especifi cações constantes do respectivo Edital, no Anexo I - Termo de Refe-
rência e demais Anexos, sendo que esta licitação será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pela 
Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações, visando dar fi el cumprimento ao Convênio celebrado entre este 
Município e a União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde de acordo com cláusulas e condições previstas 
na proposta nº.45368.016000/1140-02. Data da abertura da sessão pública: 21 de outubro de 2021 - Horário: 
09:00 h (horário local) - Local: Portal de compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br. O 
Edital completo e seus anexos poderão ser consultados e retirados gratuitamente pelo site www.luizantonio.sp.gov.
br, diretamente no Departamento de Compras e Licitações desta Prefeitura Municipal, localizada na Avenida da 
Saudade, nº. 30, Centro, nesta, no horário de expediente, ou solicitado através do e-mail licitacao@luizantonio.
sp.gov.br. Demais Informações pelo tel. (16) 3983-9000 - Departamento de Compras e Licitações.

Luiz Antônio/SP, 04 de outubro de 2021. (a) Rodrigo Mello Marques - Prefeito Municipal

SAAEMB
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BURITAMA

HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO
Processo: 08/2021 - Tomada de Preços nº 01/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONSISTENTE NA EXECU-
ÇÃO DE OBRAS DE SUBSTITUIÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO EXISTENTE, de acordo 
com os termos, condições, quantidade e especificações constantes do presente Edital e seus 
Anexos, especialmente dos documentos que compõe o Anexo I, e em conformidade com o 
CONTRATO FEHIDRO Nº. 065/2021, celebrado entre o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGO-
TO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BURITAMA - SAAEMB e o GOVERNO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, por meio da SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, através 
do FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS- FEHIDRO.
Empresa: ZILDA MARTINS DE ANDRADE & CIA LTDA – EPP, no valor total de R$343.224,56.
Buritama-SP, 04 de outubro de 2021. JOSÉ EDUARDO MARINS  - Diretor Executivo do SAAEMB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2021 – Processo Licitatório: 158/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MADEIRAS, PREGOS, PARAFUSOS E AFINS, conforme especificações constan-
tes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 04/10/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 21/10/2021 às 09:00horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2021 – Processo Licitatório: 159/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ARTEFATOS DE CONCRETO PARA O DEPARTA-
MENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAJOBI – SP, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 04/10/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 26/10/2021 às 09:00horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021 – Processo Licitatório: 160/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE ITAJOBI, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 04/10/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 27/10/2021 às 09:00horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

Itajobi/SP, 04 de outubro de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.

PROCESSO Nº 001/2021 - EDITAL Nº 001/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MINISTRAR OFICINAS DE DANÇAS DE SALÃO, BALLET 
CLÁSSICO, DANÇAS URBANAS E DANÇA DO VENTRE PARA O PUBLICO 
INFANTIL, JOVENS E ADULTOS PARA A FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA, 
CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS, UNIDADES E QUANTIDADES REQUISITADOS, 
conforme descrição no termo de referência. Data/Horário de entrega e abertura dos envelopes: 
20 de Outubro de 2021 até às 14h. O Edital estará disponível no site da Fundação Cultural de 
Serrana www.fundaçãoculturaldeserrana.com ou pessoalmente na Fundação à Rua Barão do 
Rio Branco, nº 339 (Secretaria) Serrana-SP. Melhores informações poderão ser obtidas através 
do telefone (16) 3987-6071. Serrana, 04 de Outubro de 2021. 

RAFAEL GREPPE JACOB - Diretor Presidente da Fundação Cultural de Serrana.

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                  CHAMADA PÚBLICA

A Prefeitura do Município de Piracicaba/SP vem realizar:

CHAMADA PÚBLICA  Nº 04/2021  para aquisição de leite em pó até o dia 
05/11/2021  até as 09h, na Divisão de Alimentação e Nutrição, situada na 
Av. Dona Lídia, nº 493, bairro Vila Rezende, Piracicaba/SP.

O Edital encontra-se publicado no endereço eletrônico: www.piracicaba.
sp.gov.br. 

Piracicaba, 04 de outubro de 2021
GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE DISPENSA

Contratante: Prefeitura Municipal de Cajuru/SP. Contratada: Elo Assessoria 
Empresarial e Cálculos - CNPJ: 26.562.411/0001-64. Objeto: Prestação de Serviços 
de Cálculos Trabalhistas. Valor Total: R$ 9.750,00. Dotação Orçamentária: 03.01.00.    
Foro Cajuru/SP. Assinatura: Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS N º 25/2021
Objeto: Contratação de Empresa Especializada Nos Serviços de Mecânica de Caráter 
Preventivo, Preditivo e Corretivo de Veículos e Máquinas Multimarcas Leves e Pesados 
da Frota Municipal Para Atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cajuru. Á vista 
dos elementos informativos constantes do presente processo, e em especial, a decisão 
do pregoeiro e equipe de apoio encarregada de julgar e processar o pregão nº 25/2021, 
homologo e adjudico a licitação, promovida para Registro de Preços para aquisição 
cilindros de oxigênio medicinal. Cajuru/SP 4/10/2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal.

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

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 285/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00009503-38 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de fogões 
industriais, com instalação e treinamento para o uso - Recebimento das Propostas 
dos itens 01 a 04: das 08h do dia 20/10/21 às 08h do dia 21/10/21 - Abertura das 
Propostas dos itens 01 a 04: a partir das 08h do dia 21/10/21 - Início da Disputa 
de Preços: a partir das 09h30min do dia 21/10/21 - Disponibilidade do Edital: a 
partir de 05/10/21, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos 
adicionais com a Pregoeira Rosélia Mesquita pelo telefone (19) 2116-0656.

Campinas, 04 de outubro de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

TOMADA DE PREÇOS Nº CPAM9-223/0001/21, Processo Nº CPAM9-2021223147
O COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA METROPOLITANA 9 – CPA/M-9 torna público que se acha aberta a licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS para contratação de serviços técnicos de engenharia, objetivando a substituição da cobertura da 2ª Companhia do 19° Batalhão de Polícia 
Militar Metropolitano, situada na Rua Manuel Pinheiro de Albuquerque, 110, Jardim Brasília, São Paulo/ SP. O edital na íntegra e seus anexos 
deverão ser retirados no CPA/M-9, situado na Avenida Sapopemba, 12.370, Fazenda da Juta, São Paulo/SP, de segunda a sexta feira, das 09h às 
12h e das 14h às 17h, mediante a apresentação de CDR ou CDR-W para gravação dos arquivos digitais e consultado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo, aba negócios públicos.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 25 de outubro de 2021, às 09h, por ocasião da realização da sessão pública, a ser realizada na Av. 
Cruzeiro do Sul, 260, Canindé, São Paulo/SP, Sala 512.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA METROPOLITANA 9, pelo telefone (11) 2010-
9090 ou e-mail cpam9uge@policiamilitar.sp.gov.br, com os componentes da Unidade Gestora Executora 180223.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA METROPOLITANA 9 – CPA/M-9

“AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO” N°0006/2021, Objeto: Para celebrar 
TERMO DE COLABORAÇÃO para o atendimento de 03 (três) mulheres ví-
timas de violência ou abandono, em regime de parceria para o Serviço de 
Acolhimento Institucional,, atendendo o que foi pactuado no objeto da par-
ceria, conforme Cronograma de atividades a ser apresentado no Plano de 
Trabalho., que atendam aos requisitos do edital e seus anexos. Abertura dos 
envelopes: 09/11/2021. Informações: A cópia completa do Edital poderá ser 
adquirida, através do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br, Em-
bu-Guaçu, 05 de outubro de 2021 José Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 033/2021
Objeto: contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais e equipa-
mentos visando a prestação de serviços especia-
lizados de manutenção de re� orestamento para 
o cumprimento de termos de compromisso de 
recuperação ambiental – TCRAS/CETESB – refe-
rente ao loteamento do Parque Tecnologico Van-
da Karina Simei Bolçone, conforme planilha orça-
mentária, cronograma físico-� nanceiro, memorial 
descritivo e projetos anexos ao edital – Sec. Mun. 
de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação. Valor estimado: R$ 48.584,70 – Prazo 
de execução: 730 dias - Data Limite para recebi-
mento dos envelopes contendo a habilitação e a 
proposta: 22/OUTUBRO/2021 às 17:00 horas. Data 
da sessão pública de abertura dos envelopes: 25/
OUTUBRO/2021 às 08:30 horas - Local: Diretoria 
de Compras e contratos – 2º andar do Paço Mu-
nicipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras infor-
mações: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLi-
citacao/Visitante.action

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 006/2021 

Tipo: Menor preço Global
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto Executivo padrão DER, 
para aprovação junto ao DER e execução de obra de pavimentação asfáltica, drenagem e obras de 
arte necessárias ao longo do trecho de aproximadamente 8,5 km, que liga o perímetro urbano da 
Sede do Município a Ponte do Ribeirão Lambari / Prainha Municipal, na estrada Municipal Odilon 
Donizete Florêncio de Atayde, sentido Município de Sud-Menucci.
Informações pelo fone: (18)3639 9029, site: http://www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes-editais-concursos
DATA DA REALIZAÇÃO: 21/10/2021 – HORÁRIO: 09h00 horas.

Roberto Doná - Prefeito

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ/SP

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N°. 01/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL E CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATE-
RIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFOR-
MA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA.
VALOR ESTIMADO: R$ 464.864,79
ABERTURA: 06/10/2021
ENCERRAMENTO: 21/10/2021 ÀS 17 HORAS. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 22/10/2021 ÀS 09 HORAS.
TEL.: (17) 3279-3999. 
SITE: WWW.CAMARAOLIMPIA.SP.GOV.BR/LICITACAO.
EMAIL: licitacao@camaraolimpia.sp.gov.br

Olímpia, 01 outubro de 2021.
JOSÉ ROBERTO PIMENTA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

DESPACHO DO GABINETE
Nº PROCESSO: 085/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021  
OBJETO: “REFORMA E CONSTRUÇÃO NO PORTAL DO MUNICÍPIO DE MARA-
CAÍ/SP CONTRATO DE REPASSE 896523/2019 – MINISTÉRIO DO TURISMO”

IMPUGNANTE: SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI
VISTOS, ETC ...

Vem à elevada apreciação da autoridade superior o incluso PROCESSO: 085/2021 
- MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 “REFORMA E CONSTRU-
ÇÃO NO PORTAL DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ/SP CONTRATO DE REPASSE 
896523/2019 – MINISTÉRIO DO TURISMO”, contendo o pedido formulado pela IM-
PUGNANTE.
EX – POSITIS:
Portanto, em face de todo o exposto, considerando as manifestações dos órgãos que 
antecedem a este decisório, entende bem em ACATAR, a DECISÃO apresentada pela 
Presidente da Comissão Municipal de Licitação (COMUL), a Sra. Cristina Pichol, para 
prosseguir com o certame em questão, pelas razões apresentadas pelo Sr. Alex Au-
gusto Dias, Arquiteto e Secretário de Planejamento, Gestão e Tecnologia do Município 
de Maracaí-SP.  
Dê-se ciência ao interessado.
Int. e Prov.

  Maracaí, em 04 de outubro de 2021.
PAULO EDUARDO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

DocuSign Envelope ID: 514A2BA6-C854-46A6-8343-79995D04D0E1
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PREGÃO PRESENCIAL 29/2021
PROC. ADM. 302/2021

Torna-se público para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial 29/2021 – cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de telefonia fixa e móvel, para 
atender as necessidades de todos os Departamentos e setores da Prefeitura Municipal 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 20.10.2021 às 09:30 hrs.

Alambari, 04 de outubro de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

PREGÃO PRESENCIAL 30/2021
PROC. ADM. 304/2021

Torna-se público para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial 30/2021 – cujo objeto 
é o REGISTRO DE PREÇOS para locação de 01 (uma) escavadeira hidráulica sobre esteira e 01 
(um) caminhão basculante, incluindo o fornecimento de operador, para descontaminação de solo no 
terreno localizado no Bairro Ribeirãozinho em 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 21.10.2021 às 09:30 hrs.

Alambari, 04 de outubro de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

TERMO DE SUSPENSÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 153/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-
HOSPITALARES PARA O PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA NO ANEXO I. CONSIDERANDO A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA 
NA PLATAFORMA DA BBMNET E A MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, 
FICA SUSPENSO À ABERTURA DO CERTAME, NO QUAL SERIA REALIZADO NO DIA 
05/10/2021 AS 09:00 HRS. COMUNIQUE-SE AOS INTERESSADOS E PUBLIQUE-SE NA 
IMPRENSA OFICIAL E DEMAIS ÓRGÃOS CORRESPONDENTES. ARAÇOIABA DA 
SERRA, 04 DE OUTUBRO DE 2021. JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR - PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 007 / 2021

Acha-se aberto, neste município de Serrana/SP a Tomada de Preços nº. 007/2021 - Processo nº. 
186/2021 - Edital nº 106/2021, do tipo menor preço global, para contratação de empresa es-
pecializada para revitalização da Lagoa Maravilha, Emenda Parlamentar 2021130520002, 
com fornecimento de materiais, serviços de mão-obra e utilização dos equipamentos/fer-
ramentas necessários, de acordo com as especifi cações técnicas deste Edital, dos seus Anexos 
e Termo de Convênio, mediante a utilização de recursos provenientes do Governo Federal, 
no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a serem repassados através da Emenda 
Parlamentar 2021130520002 e Recurso Próprio R$ 70.781,34 (setenta mil setecentos e oi-
tenta e um reais e trinta e quatro centavos) de contrapartida. Encerramento e abertura 
dos envelopes: Dia 21 (vinte e um) de outubro de 2021 (dois mil e vinte  e um) às 09h00min. 
(nove horas). O Edital completo e seus anexos poderão ser consultados e adquiridos no Depar-
tamento de Compras e Licitações desta Prefeitura Municipal, localizada na Rua Dr. Tancredo de 
Almeida Neves, nº. 176, Bela Vista, neste município, no horário de expediente, ou ainda no site 
da Prefeitura Municipal de Serrana/SP, no endereço: www.serrana.sp.gov.br. Informações pelo 
tel. (16) 3987-9897 - 3987-9883 - Departamento de Compras e Licitações.

Serrana/SP, 01 de outubro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

EDITAL Nº 142/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2021.

Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
botijões de gás 13 kg e botijão em aço para 
gás com capacidade de 13 kg (vasilhame), 
destinados à Secretaria de Assistência Social, 
pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
especifi cações dos Anexos I e II. Data da aber-
tura 20/10/2021, às 08:00 horas. Melhores in-
formações 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 retirado gra-
tuitamente no site www.birigui.sp.gov.br. Lean-
dro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, Birigui, 
04/10/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EDITAL Nº 143/2.021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2.021

OBJETO:- Registro de preços para aquisição 
de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, 
sistema bobtail, com comodato de 13 (treze) 
tanques estacionários de capacidade de 190 
kg cada, modelo B-190, destinados à Diretoria 
de Produção e Distribuição de Merenda Esco-
lar – Secretaria de Educação pelo período de 
12 meses. Data da abertura-20/10/2.021, as 
13:30 horas. Melhores informações poderão ser 
obtidas junto a Divisão de Compras, Licitações 
e Gestão de Contratos na Rua Anhanguera, nº 
1155, Andar Térreo, Jardim Morumbi, Birigui/
SP, ou pelos e-mails: renata.pregoeira@biri-
gui.sp.gov.br e licitacoes@birigui.sp.gov.br. O 
Edital poderá ser lido naquela seção e retira-
do gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.br,
Leandro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, Biri-
gui, 04/10/2.021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2021 - PROCESSO Nº 58/2021

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO PRESENCIAL 
- Nº 30/2021, do tipo menor preço, por empreitada de menor preço global, visando registro 
de preços para eventual e futura contratação de apólice de seguro coletiva para até 37 (trinta 
e sete) veículos públicos pertencentes a frota municipal, conforme descrito no termo de 
referência, com encerramento para credenciamento às 09h00min do dia 20/10/2021. Valor do 
Edital: Gratuito. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis para retirada no horário comercial 
na Prefeitura Municipal de Corumbataí, sita à Rua 4, nº 147, Centro, Corumbataí-SP, mediante 
a apresentação de um Pen Drive, de boa qualidade, para gravação do respectivo edital, através 
do e-mail licitacao@corumbatai.sp.gov.br, devendo a empresa solicitante enviar os dados 
cadastrais, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone e e-mail ou pelo site www.
corumbatai.sp.gov.br com o respectivo preenchimento do comprovante de retirada do edital 
pelo site, visando a eventual e futura comunicação entre esta prefeitura e empresa. Corumbataí, 
04/10/2021. Pregoeiro (Portaria 7518/2021). Leandro Martinez – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

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

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2021. Edital de 01/10/2021. OBJETO: Registro de preço para a aquisição de papel A4 
210 x 297mm – G/M² para impressões a laser. TIPO: Menor Preço por Item. ABERTURA: às 09:30 do dia 22/10/2021.
Editais disponíveis para retirada: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Licitações) gratui-
tamente.

Claudia Santos Fagundes – Diretora Administrativa

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 11/2021
Processo de Compras nº 1691/2021

Data/Hora da sessão: 22/10/2021 às 09h30min.
Objeto: Fornecimento e entrega parcelada de café da manhã composto de lanche de frios, barra de 
cereais e suco pronto de fruta, para consumo dos servidores do DAEV, conforme Edital.
Para baixar o Edital desejado acesse o site: https://www.daev.org.br/licitacoes, ou consultar o Edital 
impresso na R. Orozimbo Maia, 1054 Vl Sônia Valinhos/SP. Demais informações, fone (019) 2122-
4410 ou compras@daev.org.br.

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

Ivair Nunes Pereira
Presidente / Autoridade Competente

PUBLICAÇÃO AO EXTRATO DE TERMO ADITIVO PARA SUBSTITUIÇÃO 
DE SALA AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 001/2021. Locatária: Prefei-
tura Municipal de Embu Guaçu, Locador: José Henrique dos Anjos, Objeto: 
Tem por objeto a locação de três salas comerciais para a instalação da 
sede da Secretária de Obras, Planejamento e Viação, Vigência: 04/01/2021 
a 04/12/2023. Embu Guaçu 04 de outubro de 2021, José Antônio Pereira - 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE RATIFICÃO E HOMO-
LOGAÇÃO REF: DISPENSA N°0004/2021. No Edital n.°188. publicado no 
DOU dia 4 de outubro de 2021 na seção 3 e página 305. A vista do parecer 
exarado pelo Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, RATIFICO o ato 
de dispensa de licitação da presente contratação, sob o n°0004/2021, com 
fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n°8.666/93 e suas altera-
ções. Onde se lê: Vigência: 04/09/2021 a 01/01/2022, Leia -se: 04/10/2021 
a 01/01/2022. Embu Guaçu 04 de outubro de 2021, José Antônio Pereira 
– Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 067/2021, 
objetivando a aquisição de banqueta industrial, no dia 19 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, 04 de outubro de 2021. MARCELO 
SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
020/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2021 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS DE RADIOGRAFIA EM GERAL E MAMOGRAFIA 
PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO 
DE ORIENTE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, Abertura: 19/10/2021, às 14h. TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor Preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, 
no Paço Municipal, localizado na Rua Thomaz Martins Parra n.º 80 – Oriente (SP), de segunda a 
sexta-feira, das 09h00min às 16h00min ou através do telefone (0XX14) 3456-2043, de segunda 
a sexta-feira, no site WWW.oriente.sp.gov.br  ORIENTE/SP, 04 de outubro de 2021. - GERALDO 
MATHEUS MORIS - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET torna público aos interes-

sados a realização do Pregão Presencial nº 10/2021
TIPO: Menor preço global.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de manutenção corretiva, contem-
plando o fornecimento de peças e serviços, em 02(dois) conjuntos de motobombas submersas mode-
lo “EBARA, 12210-5 M12 350HP 440V 60Hz Trifásica e 12240-5 M12 300HP 440V 60Hz Trifásica”, de 
acordo com as especificações, contidas no edital e anexos.
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 19/10/2021, às 9h, na sede administrativa do 
SAAET, localizada na Rua Clineu Braga de Magalhães nº 911, Centro, Taquaritinga-SP.
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 06/10/2021, no site www.saaet.com.br, informações no Setor de 
Licitações das 7h30 às 16h30.
DATA: 04/10/2021.
PREGOEIRA: Edilene Aparecida Moratta Furoni

Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 - Centro
CEP 15904-000  Taquaritinga – SP

licitacao@saaet.com.br

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TAQUARITINGA

GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO
Torna público que se acha aberta, nesta unidade, situada a Av. Dr. Arnaldo, nº 351 - 1º andar - Bairro Cerqueira 
Cesar - São Paulo/SP, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de 
contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com 
utilização de recursos de tecnologia da informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, 
- Pregão Eletrônico nº 090193.40/2021, Oferta de Compra nº 090193000012021OC00060, referente ao Processo nº 
SES-PRC-2021/40728, objetivando a Aquisição de Seringas. A realização do Pregão será no dia 13 de Outubro de 
2021, a partir das 10:00h, na Bolsa Eletrônica de Compras, através do sitio www.bec.sp.gov.b. O edital na íntegra também 
estará disponível para consulta ou retirada no endereço acima, ou através dos sites: www.e-negociospublicos.com.br, 
www.bec.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 
0023/2021, PREGÃO PRESENCIAL N° 0019/2021 Contratada: NU-
TRI-SIM RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, 
CNPJ n°10.808.125/0001-04. Objeto: Registro de Preços para eventual 
aquisição de carnes, aves, peixes e embutidos. Vigência: 28/09/2021 a 
27/09/2022. Embu Guaçu 04 de outubro de 2021, José Antônio Pereira - 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE REVOGAÇÃO – CARTA CONVITE N° 0006/2021, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° E-4.172/2021 OBJETO:A presente licitação visa a 
Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de telecomunica-
ções nas modalidades: Serviço Telefônico/fixo Comutado (STFC) em linhas 
telefônicas analógicas, FWT e serviço DDR Digital; Serviço de Comunicação 
Multimídia (SCM) em: Acesso à Internet Banda Larga par metálico e Fibra 
ótica; Serviço para conexão à internet (Wi-Fi) com tecnologia 3G/4G; Servi-
ço dedicado de internet com 2(dois) IPs fixo, obedecidas às especificações 
técnicas contidas no Anexo - I do Edital. Informamos que na presente data 
foi REVOGADO o processo administrativo acima descrito, e que a empresa 
ENOVE SOLUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ n°09.676.411/0001-
76 será convocada para assinatura do contrato n°0015/2021. Embu-Guaçu, 
26 de agosto de 2021 José Antônio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2021 (RESUMIDO).

Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA OPERAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E 
GERENCIAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA - SP. Abertura: 
20/10/2021, às 09h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Rua Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), 
ou através do telefone (0XX14) 3486-9090, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h às 16h, no 
site www.herculandia.sp.gov.br

HERCULANDIA/SP, 04 de outubro de 2021.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 264/2021 
PROCESSO n° 37.385/2021 - OC: 822400801002021OC00299
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORROS, DIVISÓRIAS E PORTAS 
- PARTICIPAÇÃO AMPLA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I. DATA 
INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 05 DE OUTUBRO DE 2021.
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 18 DE OUTUBRO DE 2021 - HORÁRIO: 
09:00 HORAS. ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br. O edital completo poderá ser re-
tirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. Informações na Comissão Perma-
nente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 
ou pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.br

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

RATIFICAÇÃO
Ratifico o parecer jurídico, bem como as demais informações constantes do proces-
so nº 201.563/2021 e apensos, declarando inexigível de licitação, com fundamento 
no art. 25, inciso I da Lei nº 8.666/93, em favor da empresa PETROBRAS TRANS-
PORTE S.A.- TRANSPETRO., para a contratação de outorga para travessia de rede 
sobre a faixa de dutos da Transpetro em diversos locais no município, no valor total 
de 34.259,80 (trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta 
centavos), em face do disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo 
se encontra devidamente instruído.    Mogi das Cruzes, em 05 de outubro de 2021. 
MICHEL RECHE BERALDO - Diretor Geral Adjunto.

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

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
“Processo Licitatório da Tomada de Preços Nº 003/2021”

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto no 

Inciso VI do Artigo 43 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, HO-
MOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório referente à Tomada de Preços nº 003/2021, que 
tem por objeto “CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO / 
EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIROS E DEMAIS OBRAS NA ESCOLA 
MUNICIPAL PROFª. “MARIA APARECIDA DUARTE”, NO MUNICÍPIO DE BURITAMA-S.P..”, com a 
empresa DWJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ Nº 28.094.797/0001-
52, no valor total de R$ 1.033.632,89 (um milhão, trinta e três mil, seiscentos e trinta e dois 
reais e oitenta e nove centavos). Ante as competências a mim conferidas, AUTORIZO à assinatura 
do Contrato e despesas decorrentes, observadas as normas legais e regulamentadas, bem como a 
emissão das Autorizações de Fornecimentos/Ordens de Serviços e das respectivas Notas de Empe-
nho e/ou Sub-Empenhos conforme Artigo 61 da Lei Federal n° 4.320, de 17-03-1964. Ao responsável 
do setor competente para as devidas providências sequenciais necessárias.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Fica a empresa acima devidamente convocada para em até 03 (três) dias úteis assinar o contrato, nos 
termos do Edital de Licitação da Tomada de Preços nº 003/2021.
Publica-se.

Buritama – SP, 04 de outubro de 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

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.° 564/2021, proces-
so 14.043/2021 objetivando o registro de preços 
para aquisição de carnes (bovina e suína) em aten-
dimento as unidades escolares e demais órgãos. 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteci-
mento.  O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 20/10/2021, às 8h30min e abertura a partir 
das 8h32min. O edital, na íntegra, e demais infor-
mações, encontram-se à disposição dos interessa-
dos, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021

Acha-se aberto, no município de Luiz Antônio/SP, o Pregão Eletrônico nº. 002/2021 - Processo nº. 3301/2021, do 
tipo menor preço por item, visando à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme as especifi cações constantes do respectivo Edital, no Anexo I - Termo de Refe-
rência e demais Anexos, sendo que esta licitação será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pela 
Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações, visando dar fi el cumprimento ao Convênio celebrado entre este 
Município e a União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde de acordo com cláusulas e condições previstas 
na proposta nº.45368.016000/1140-02. Data da abertura da sessão pública: 21 de outubro de 2021 - Horário: 
09:00 h (horário local) - Local: Portal de compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br. O 
Edital completo e seus anexos poderão ser consultados e retirados gratuitamente pelo site www.luizantonio.sp.gov.
br, diretamente no Departamento de Compras e Licitações desta Prefeitura Municipal, localizada na Avenida da 
Saudade, nº. 30, Centro, nesta, no horário de expediente, ou solicitado através do e-mail licitacao@luizantonio.
sp.gov.br. Demais Informações pelo tel. (16) 3983-9000 - Departamento de Compras e Licitações.

Luiz Antônio/SP, 04 de outubro de 2021. (a) Rodrigo Mello Marques - Prefeito Municipal

SAAEMB
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BURITAMA

HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO
Processo: 08/2021 - Tomada de Preços nº 01/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONSISTENTE NA EXECU-
ÇÃO DE OBRAS DE SUBSTITUIÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO EXISTENTE, de acordo 
com os termos, condições, quantidade e especificações constantes do presente Edital e seus 
Anexos, especialmente dos documentos que compõe o Anexo I, e em conformidade com o 
CONTRATO FEHIDRO Nº. 065/2021, celebrado entre o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGO-
TO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BURITAMA - SAAEMB e o GOVERNO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, por meio da SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, através 
do FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS- FEHIDRO.
Empresa: ZILDA MARTINS DE ANDRADE & CIA LTDA – EPP, no valor total de R$343.224,56.
Buritama-SP, 04 de outubro de 2021. JOSÉ EDUARDO MARINS  - Diretor Executivo do SAAEMB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2021 – Processo Licitatório: 158/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MADEIRAS, PREGOS, PARAFUSOS E AFINS, conforme especificações constan-
tes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 04/10/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 21/10/2021 às 09:00horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2021 – Processo Licitatório: 159/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ARTEFATOS DE CONCRETO PARA O DEPARTA-
MENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAJOBI – SP, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 04/10/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 26/10/2021 às 09:00horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021 – Processo Licitatório: 160/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE ITAJOBI, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 04/10/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 27/10/2021 às 09:00horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

Itajobi/SP, 04 de outubro de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.

PROCESSO Nº 001/2021 - EDITAL Nº 001/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MINISTRAR OFICINAS DE DANÇAS DE SALÃO, BALLET 
CLÁSSICO, DANÇAS URBANAS E DANÇA DO VENTRE PARA O PUBLICO 
INFANTIL, JOVENS E ADULTOS PARA A FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA, 
CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS, UNIDADES E QUANTIDADES REQUISITADOS, 
conforme descrição no termo de referência. Data/Horário de entrega e abertura dos envelopes: 
20 de Outubro de 2021 até às 14h. O Edital estará disponível no site da Fundação Cultural de 
Serrana www.fundaçãoculturaldeserrana.com ou pessoalmente na Fundação à Rua Barão do 
Rio Branco, nº 339 (Secretaria) Serrana-SP. Melhores informações poderão ser obtidas através 
do telefone (16) 3987-6071. Serrana, 04 de Outubro de 2021. 

RAFAEL GREPPE JACOB - Diretor Presidente da Fundação Cultural de Serrana.

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                  CHAMADA PÚBLICA

A Prefeitura do Município de Piracicaba/SP vem realizar:

CHAMADA PÚBLICA  Nº 04/2021  para aquisição de leite em pó até o dia 
05/11/2021  até as 09h, na Divisão de Alimentação e Nutrição, situada na 
Av. Dona Lídia, nº 493, bairro Vila Rezende, Piracicaba/SP.

O Edital encontra-se publicado no endereço eletrônico: www.piracicaba.
sp.gov.br. 

Piracicaba, 04 de outubro de 2021
GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE DISPENSA

Contratante: Prefeitura Municipal de Cajuru/SP. Contratada: Elo Assessoria 
Empresarial e Cálculos - CNPJ: 26.562.411/0001-64. Objeto: Prestação de Serviços 
de Cálculos Trabalhistas. Valor Total: R$ 9.750,00. Dotação Orçamentária: 03.01.00.    
Foro Cajuru/SP. Assinatura: Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS N º 25/2021
Objeto: Contratação de Empresa Especializada Nos Serviços de Mecânica de Caráter 
Preventivo, Preditivo e Corretivo de Veículos e Máquinas Multimarcas Leves e Pesados 
da Frota Municipal Para Atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cajuru. Á vista 
dos elementos informativos constantes do presente processo, e em especial, a decisão 
do pregoeiro e equipe de apoio encarregada de julgar e processar o pregão nº 25/2021, 
homologo e adjudico a licitação, promovida para Registro de Preços para aquisição 
cilindros de oxigênio medicinal. Cajuru/SP 4/10/2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal.

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

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 285/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00009503-38 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de fogões 
industriais, com instalação e treinamento para o uso - Recebimento das Propostas 
dos itens 01 a 04: das 08h do dia 20/10/21 às 08h do dia 21/10/21 - Abertura das 
Propostas dos itens 01 a 04: a partir das 08h do dia 21/10/21 - Início da Disputa 
de Preços: a partir das 09h30min do dia 21/10/21 - Disponibilidade do Edital: a 
partir de 05/10/21, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos 
adicionais com a Pregoeira Rosélia Mesquita pelo telefone (19) 2116-0656.

Campinas, 04 de outubro de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

TOMADA DE PREÇOS Nº CPAM9-223/0001/21, Processo Nº CPAM9-2021223147
O COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA METROPOLITANA 9 – CPA/M-9 torna público que se acha aberta a licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS para contratação de serviços técnicos de engenharia, objetivando a substituição da cobertura da 2ª Companhia do 19° Batalhão de Polícia 
Militar Metropolitano, situada na Rua Manuel Pinheiro de Albuquerque, 110, Jardim Brasília, São Paulo/ SP. O edital na íntegra e seus anexos 
deverão ser retirados no CPA/M-9, situado na Avenida Sapopemba, 12.370, Fazenda da Juta, São Paulo/SP, de segunda a sexta feira, das 09h às 
12h e das 14h às 17h, mediante a apresentação de CDR ou CDR-W para gravação dos arquivos digitais e consultado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo, aba negócios públicos.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 25 de outubro de 2021, às 09h, por ocasião da realização da sessão pública, a ser realizada na Av. 
Cruzeiro do Sul, 260, Canindé, São Paulo/SP, Sala 512.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA METROPOLITANA 9, pelo telefone (11) 2010-
9090 ou e-mail cpam9uge@policiamilitar.sp.gov.br, com os componentes da Unidade Gestora Executora 180223.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA METROPOLITANA 9 – CPA/M-9

“AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO” N°0006/2021, Objeto: Para celebrar 
TERMO DE COLABORAÇÃO para o atendimento de 03 (três) mulheres ví-
timas de violência ou abandono, em regime de parceria para o Serviço de 
Acolhimento Institucional,, atendendo o que foi pactuado no objeto da par-
ceria, conforme Cronograma de atividades a ser apresentado no Plano de 
Trabalho., que atendam aos requisitos do edital e seus anexos. Abertura dos 
envelopes: 09/11/2021. Informações: A cópia completa do Edital poderá ser 
adquirida, através do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br, Em-
bu-Guaçu, 05 de outubro de 2021 José Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 033/2021
Objeto: contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais e equipa-
mentos visando a prestação de serviços especia-
lizados de manutenção de re� orestamento para 
o cumprimento de termos de compromisso de 
recuperação ambiental – TCRAS/CETESB – refe-
rente ao loteamento do Parque Tecnologico Van-
da Karina Simei Bolçone, conforme planilha orça-
mentária, cronograma físico-� nanceiro, memorial 
descritivo e projetos anexos ao edital – Sec. Mun. 
de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação. Valor estimado: R$ 48.584,70 – Prazo 
de execução: 730 dias - Data Limite para recebi-
mento dos envelopes contendo a habilitação e a 
proposta: 22/OUTUBRO/2021 às 17:00 horas. Data 
da sessão pública de abertura dos envelopes: 25/
OUTUBRO/2021 às 08:30 horas - Local: Diretoria 
de Compras e contratos – 2º andar do Paço Mu-
nicipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras infor-
mações: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLi-
citacao/Visitante.action

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 006/2021 

Tipo: Menor preço Global
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto Executivo padrão DER, 
para aprovação junto ao DER e execução de obra de pavimentação asfáltica, drenagem e obras de 
arte necessárias ao longo do trecho de aproximadamente 8,5 km, que liga o perímetro urbano da 
Sede do Município a Ponte do Ribeirão Lambari / Prainha Municipal, na estrada Municipal Odilon 
Donizete Florêncio de Atayde, sentido Município de Sud-Menucci.
Informações pelo fone: (18)3639 9029, site: http://www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes-editais-concursos
DATA DA REALIZAÇÃO: 21/10/2021 – HORÁRIO: 09h00 horas.

Roberto Doná - Prefeito

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ/SP

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N°. 01/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL E CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATE-
RIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFOR-
MA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA.
VALOR ESTIMADO: R$ 464.864,79
ABERTURA: 06/10/2021
ENCERRAMENTO: 21/10/2021 ÀS 17 HORAS. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 22/10/2021 ÀS 09 HORAS.
TEL.: (17) 3279-3999. 
SITE: WWW.CAMARAOLIMPIA.SP.GOV.BR/LICITACAO.
EMAIL: licitacao@camaraolimpia.sp.gov.br

Olímpia, 01 outubro de 2021.
JOSÉ ROBERTO PIMENTA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

DESPACHO DO GABINETE
Nº PROCESSO: 085/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021  
OBJETO: “REFORMA E CONSTRUÇÃO NO PORTAL DO MUNICÍPIO DE MARA-
CAÍ/SP CONTRATO DE REPASSE 896523/2019 – MINISTÉRIO DO TURISMO”

IMPUGNANTE: SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI
VISTOS, ETC ...

Vem à elevada apreciação da autoridade superior o incluso PROCESSO: 085/2021 
- MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 “REFORMA E CONSTRU-
ÇÃO NO PORTAL DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ/SP CONTRATO DE REPASSE 
896523/2019 – MINISTÉRIO DO TURISMO”, contendo o pedido formulado pela IM-
PUGNANTE.
EX – POSITIS:
Portanto, em face de todo o exposto, considerando as manifestações dos órgãos que 
antecedem a este decisório, entende bem em ACATAR, a DECISÃO apresentada pela 
Presidente da Comissão Municipal de Licitação (COMUL), a Sra. Cristina Pichol, para 
prosseguir com o certame em questão, pelas razões apresentadas pelo Sr. Alex Au-
gusto Dias, Arquiteto e Secretário de Planejamento, Gestão e Tecnologia do Município 
de Maracaí-SP.  
Dê-se ciência ao interessado.
Int. e Prov.

  Maracaí, em 04 de outubro de 2021.
PAULO EDUARDO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP
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 A O setor de Comércio 
e Serviço têm apresenta-
do sinal de melhora com a 
reabertura pós pandemia, 
porém a indústria ainda 
apresenta dificuldades de-
vido à escassez e o aumen-
to de custos de produção 
no Brasil.

Segundo analistas, as di-
ferenças reforçam o cenário 
de retomada desigual en-
tre os setores na pandemia, 
e essa característica deve 
continuar visível pelo me-
nos até o final de 2021.

Dados divulgados pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) 
mostram o desempenho 
heterogêneo.

Conforme o instituto, o 
volume do setor de servi-
ços, aquele que mais sofreu 
com as restrições na fase 
inicial da crise, teve alta de 
1,1% em julho frente a ju-
nho. Foi a quarta taxa posi-
tiva consecutiva.

Com isso, o segmento de 
serviços, que é o maior em- Segundo analistas, comércio apresenta sinais de melhora, mas indústria continua em alerta no Brasil

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Setor de Comércio e Serviços 
apresenta sinais de melhora

ECONOMIA. Comércio e Serviços são luz no fim túnel e devem puxar economia do País após período de pandemia

pregador do país, ficou 3,9% 
acima do nível pré-pande-
mia, registrado em feverei-
ro de 2020.

Desde o ano passado, 
o que amenizou o baque 
da Covid-19 no setor foi o 
avanço de atividades liga-
das à tecnologia e com de-
pendência menor da circu-
lação de consumidores.

É o caso de serviços de 
informação e comunicação. 
De acordo com o IBGE, em 
julho, essa atividade estava 
9,6% acima do patamar veri-
ficado em fevereiro de 2020.

Trata-se da maior dis-
tância positiva em relação 
ao pré-crise entre os cinco 
ramos de serviços pesqui-
sados pelo instituto.

Na visão de analistas, o 
setor de serviços como um 
todo deve puxar o desem-
penho da economia até o fi-
nal do ano porque as restri-
ções menores à circulação 
de clientes tendem a favo-
recer os chamados serviços 
prestados às famílias. (FP)

Congresso 
prorroga MP 
do Auxílio 
Brasil

 A O presidente do Congresso 
Nacional e do Senado, Rodri-
go Pacheco (DEM-MG), pror-
rogou por 60 dias o prazo de 
validade da Medida Provisória 
(MP) 1.061/2021 que institui os 
programas Auxílio Brasil e Ali-
menta Brasil. A medida foi pu-
blicada hoje (4) no Diário Ofi-
cial da União (DOU).

instituindo o projeto foi 
publicada no dia 10 de agosto. 
Ele tem três modalidades de 
benefício básico: para primei-
ra infância, para famílias com 
jovens de até 21 anos de idade 
e para a complementação de 
famílias que não conseguirem 
sair da extrema pobreza mes-
mo após receber benefícios an-
teriores.

Além do benefício básico, 
o Auxílio Brasil social terá seis 
acessórios, que poderão se so-
mar ao valor recebido. Eles 
funcionarão como bônus para 
quem cumprir determinados 
requisitos adicionais.

PAGAMENTOS. 
A intenção, segundo o gover-
no, é iniciar os pagamentos 
desse novo programa em no-
vembro. Os novos valores ain-
da não foram anunciados, mas 
a expectativa é de um aumen-
to de, no mínimo, 50% sobre o 
valor médio do Bolsa Família, 
que atualmente é de R$ 189.
A MP prorrogada também 
trata da criação de outro pro-
grama, o Alimenta Brasil, que 
substitui o Programa de Aqui-
sição de Alimentos (PAA). A 
nova política, segundo o Mi-
nistério da Cidadania, con-
solida normas já existentes, 
garantindo transparência e vi-
sibilidade às compras públicas 
da agricultura familiar.

Nesse programa, o governo 
comprará alimentos produzi-
dos pela agricultura familiar, 
o que garantirá renda mínima 
aos produtores. Para os agri-
cultores em situação de po-
breza e de extrema pobreza, o 
governo federal pagará, ainda, 
o Auxílio Inclusão Produtiva 
Rural, um dos benefícios aces-
sórios do Auxílio Brasil, por até 
36 meses.

Segundo a Constituição Fe-
deral, o prazo inicial de vigên-
cia de uma MP é de 60 dias e é 
prorrogado automaticamente 
por igual período caso não te-
nha sua votação concluída na 
Câmara e no Senado. (AB)

NOVO PROGRAMA

 A Entre as medidas avaliadas 
pelo governo para amortecer 
choques de preços de com-
bustíveis, o ministro Paulo 
Guedes (Economia) citou nes-
ta segunda-feira (4) a possibi-
lidade de o governo vender 
ações de estatais para alimen-
tar um fundo de estabilização 
de preços.

Diante das altas do die-
sel e da gasolina nos últimos 
meses, o governo voltou a es-
tudar a criação de um meca-
nismo para amenizar esses 
movimentos, ajudando tam-
bém a segurar a inflação.

Um dos pontos em deba-
te é a criação do fundo de 

Paulo Guedes sugere  
venda de ações de estatais 

Ministro da Economia, Paulo Guedes,  sugere venda de ações  
de estatais para estabilizar preço de combustíveis
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compensação, que precisa 
ser abastecido com recursos 
para que possa operar. Isso 
porque o governo liberaria as 
verbas do fundo em momen-
tos de alta do valor dos com-
bustíveis para amortecer esse  
reajuste.

Em apresentação duran-
te evento promovido pelo 
TCU (Tribunal de Contas da 
União), Guedes sugeriu que o 
fundo poderia receber aporte 
inicial por meio da venda de 
ativos do governo.

“Agora está se discutindo, 
vamos fazer fundo de estabi-
lização, como podemos fazer 
isso... Podemos integralizar 

Objetivo de ministro da Economia, Paulo Guedes,  é  
alimentar fundo para estabilizar precificação de combustíveis

esse fundo de estabilização 
com ações da PPSA (Pré-Sal 
Petróleo S.A.), com ações que 
o BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social) tenha da Petrobras, 
como integralizar esse capi-
tal”, disse.

O governo também estu-
da outras formas de abaste-
cer o fundo. Uma delas seria 
destinar recursos arrecada-
dos com a cobrança da Cide 
(Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico).

Outra ideia é usar verbas 
de dividendos a serem pagos 
pela Petrobras à União, que 
têm crescido nos últimos me-

ses.
Na última previsão bimes-

tral do Ministério da Econo-
mia, houve um crescimento 
de 47% na expectativa de pa-
gamento de dividendos das 
estatais ao Tesouro em 2021 
–para mais de R$ 25 bilhões.

A opção foi tratada pelo 
presidente Jair Bolsonaro na 
última semana. O mandatá-
rio afirmou, em sua live se-
manal na quinta-feira (30), ter 
discutido a proposta com o 
presidente do BNDES, Gusta-
vo Montezano. (FP)

 A Em um dia de instabili-
dade no acesso às redes so-
ciais do Facebook, as ações da 
empresa registravam queda 
5,83%, às 15h03 desta segunda 
(4). O Nasdaq, índice da Bol-
sa americana composto por 
ações de empresas de tecno-
logia, recuava 2,38%

De modo geral, o mercado 
americano opera em viés de 
baixa devido à possível anteci-
pação para 2022 de um ciclo de 
alta nos juros básicos do país 
em resposta à inflação gera-
da pela escalada de preços de 
energia no mundo e pela que-
bra das cadeias de suprimento 
durante a pandemia, gerando 
escassez de insumos.

Nesse contexto, ações de 
empresas de tecnologia, bas-
tante populares nos EUA, ten-
dem a perder mais investido-
res para aplicações atreladas 
a juros, como os títulos do Te-
souro americano.

Facebook cai na Bolsa 
após ficar fora do ar

Usuários relatam proble-
mas de acesso ao Facebook, 
WhatsApp e Instagram nesta 
segunda.

Um pico de queixas foi re-
gistrado pelo site Downdetec-
tor pouco depois das 12h nas 
três redes sociais –todas de 
propriedade do Facebook.

Perto das 13h, eram cerca 
de 44 mil reclamações con-
tra o WhatsApp, 13 mil contra 
o Instagram e 6.700 contra o 
Facebook, de acordo com o 
Downdetector.

Diversos usuários das re-
des sociais que estão apresen-
tando instabilidade foram ao 
Twitter exaltar o concorrente 
direto: O Telegram. O aplica-
tivo ficou entre os assuntos 
mais comentados do Twitter, 
onde os usuários relatam pro-
blema e queda das outras três 
redes sociais enquanto o con-
corrente não apresentou que-
das nesta segunda. (FP)

Bahia deve 
retomar aulas 
presenciais  

 A O estado da Bahia de-
verá ser o próximo estado 
a retornar 100% as aulas 
presenciais nas escolas do 
Estado.

O governador Rui Costa 
(PT) prevê realizar o anun-
cio nesta terça-feira (5), se 
os número de casos se man-
terem estabilizados. O Espí-
rito Santo anunciou a volta 
100%. 

“Se os números se man-
tiverem em queda, vamos 
anunciar na terça-feira. As 
escolas estão todas prepa-
radas. As máscaras conti-
nuarão sendo exigidas”, dis-
se Costa.

O ex-secretário do Mi-
nistério da Saúde Wander-
son Oliveira defende a me-
dida, mas pede maior rigor 
na vigilância epidemiológi-
ca e laboratorial para a se-
gurança no estado. (FP)

 A A Agência de Medicamen-
tos Europeia (EMA) aprovou 
nesta segunda-feira (4) a ter-
ceira dose do imunizante con-
tra coronavírus fabricada pela 
Pfizer para todos os adultos 
saudáveis, a partir de 18 anos 
de idade. O reforço deve ser 
tomado seis meses depois da 
segunda dose.

O órgão também recomen-
da uma terceira injeção de va-
cinas da Pfizer ou da Moder-
na (não usada no Brasil) como 
parte do programa básico de 
imunização de pessoas vulne-
ráveis, 28 dias após a segunda 
dose. A terceira dose da Mo-
derna para pessoas saudáveis 
ainda está em avaliação.

Segundo o comitê de medi-
camentos humanos da EMA, 
a recomendação se baseia em 
estudo que mostrou aumento 
no número de anticorpos em 
pessoas de 18 a 55 anos, após a 

Terceira dose de Pfizer é 
aprovada para todos os adultos

terceira dose.
A agência ressalva que não 

há evidências de que níveis 
mais altos de anticorpos im-
pliquem mais proteção em 
pessoas com sistema imuno-
lógico enfraquecido, mas dis-
se esperar que a dose extra 
contribua para evitar quadros 
graves “pelo menos em alguns 
pacientes”.

A terceira dose para pacien-
tes vulneráveis, incluindo ido-
sos, já vinha sendo aplicadas 
em alguns países europeus 
e nos Estados Unidos. O Bra-
sil também decidiu reforçar a 
imunização de idosos, o que 
já começou a ser feito em São 
Paulo.

O Centro Europeu de Con-
trole de Doenças (ECDC) publi-
cou no mês passado relatório 
recomendando a dose extra 
apenas para pacientes com sis-
tema imunológico deprimido.

Recomendação semelhan-
te é adotada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Os 
órgãos argumentam que não 
há base científica para avaliar 
riscos e benefícios da tercei-
ra dose em adultos saudáveis.

Doenças cardíacas inflama-
tórias são um efeito colateral 
muito raro da vacina da Pfi-
zer, mas a EMA afirmou que 
não houve casos registrados 
até agora após uma terceira 
dose do imunizante. Segundo 
a agência, efeitos adversos “es-
tão sendo monitorados cuida-
dosamente”.

O regulador afirmou que 
a decisão final sobre aplicar 
ou não uma dose extra deve 
ser tomada por cada governo 
nacional, já que depende de 
outros fatores, como situação 
da pandemia, estágio da vaci-
nação e disponibilidade dos  
fármacos. (FP)
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EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1078185-02.2018.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 34ªVara Cí-
vel,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sweet 
Friends Comercio de Alimento Ltda ME CNPJ 14.697.598/0001-24 e Genilda Pizani CPF 061.404.078-77,que Banco Topazio S/A 
ajuizou ação execução,para cobrança de R$42.956,87(jul/18),referente à Cédula de Crédito Bancário(CCB) nº.4.003.429. Estando 
as executadas em lugar ignorado,foi deferida a citação por edital,para pagamento em três dias,ou apresentação de Embargos em 
15dias(podendo depositar 30%do valor do débito e requerer o pagamento da diferença em 06parcelas acrescidas de correção mo-
netária e juros de 1%ao mês),sob pena de penhora e avaliação.Honorários advocatícios em 10%sobre o débito em caso de paga-
mento ou ausência de embargos, esclarecendo-se que o pagamento efetuado no prazo legal reduzirá a verba honorária a 50%, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital por extrato afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0013776-
02.2005.8.26.0161 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Diadema, Estado de São Paulo, Dr(a). Cintia Adas 
Abib, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WALDEMAR BARRIONUEVO e HERMÍNIO BARRIONUEVO, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que Ana Maria da Silva Costa, Ana Paula da Silva, Gilmar Almeida da Silva e Gilberto Almeida da Silva 
(herdeiros de Rita Alves da Silva, autora originária da ação) ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando Usucapir o imóvel localizado 
na rua Vereador João Gonçalves de Lima, 64, Jardim Barrionuevo, Diadema/SP, consistente em parte do lote 10, da quadra 08, do 
Loteamento Jardim Barrionuevo, registrado sob a matrícula nº 27.545, Cartório de Registro de Imóveis de Diadema, neste distrito, 
município e comarca de Diadema, Estado de São Paulo, onde consta como proprietário Emílio Barrionuevo. Alegando posse do 
imóvel de forma mansa e pacífica, com boa-fé e justo título, sem qualquer oposição ou interrupção desde o ano de 1983 (mil 
novecentos e oitenta e três). Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Edital de citação – Prazo de 20 dias. Processo nº 1004722-22.2018.8.26.0037. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Araraquara, 
Estado de São Paulo, Paulo Luis Aparecido Treviso, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o)Clodoaldo Aparecido Saldo, Brasileiro, Motorista, 
RG30.738.015-4, CPF 272.304.118-23, com endereço à R. Jose Monteiro, 310, fundos, Jd. Pinheiros, CEP 14811-426, Araraquara - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de G Boscolo Epp. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO 
e INTIMAÇÃO de todo o conteúdo da petição inicial e da decisão, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagame nto da quantia 
especificada na inicial no valor de R$ 17.734,76 devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% 
do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Araraquara, aos 20 de agosto de 2021. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.315.982, 
em 27 de agosto de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDI-
CIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinário – Art. 1.238 – CC, c/c 216-A – Lei. 6.015/77), Ata Notarial 
e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por  ANTONIO FUSTITONI, bra-
sileiro, aposentado, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.710.883-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 381.202.838-72 e sua mulher MARIA CANDIDA QUIRINO FUSTITONI, brasileira, aposentada, portadora 
da Cédula de Identidade RG nº 5.869.113-3-SSPSP, inscrita no CPF/MF sob o nº 073.831.908-23, casados 
sob o regime da comunhão de bens, de 1.971, residentes e domiciliados nesta Capital na Rua Capitania He-
reditárias, nºs. 1.401, apartamento 01, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, 
desde de 09 de janeiro de 2.006, adquirido de SANDRO JOSE CHAGAS e sua esposa PRISCILA FUSTITONI 
CHAGAS, que por instrumento particular de compromisso de venda e compra datado de 20 de junho de 
2.000, sendo que os últimos nomeados adquiriram de JOSE SEVERINO CAVALCANTI, que adquiriu dos 
titulares de domínio JOSE PEREIRA DE NORONHA e sua mulher VERGINIA DE OLIVEIRA NORONHA, sobre 
o APARTAMENTO nº 01, localizado no andar térreo do Edifício Alagoas, integrante do Conjunto Residencial 
Brasil, situado na Rua das Capitanias Hereditárias, nºs 1.401, 1.453, 1.491, 1.627 e 1.655, no 32º. Subdis-
trito – Capela do Socorro, com área útil de 54,4800m2, área de uso comum coberta 4,8319m2, área de uso 
comum descoberta de 6,6183m2, área total de 65,9302 m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,2794% do 
terreno e demais coisas comuns, cabendo ao referido apartamento o direito a uma vaga indeterminada, para 
estacionamento de um veiculo de passeio, localizado no estacionamento B; que se acha registrado, conforme 
a matricula nº 118.674, sob a titularidade dominial de JOSE PEREIRA DE NORONHA, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 3.234.275-SSP/SP, e sua mulher VERGINIA DE OLIVEIRA NORONHA, portadora da Cédula 
de Identidade RG nº 5.774.287-SSP/SP, brasileira, do lar, inscritos no CPF/MF sob o nº 294.424.608-97, resi-
dentes e domiciliados nesta Capital, sem menção do endereço no assento imobiliário. Esta publicação é feita 
para dar publicidade de todos os termos do presente Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial 
para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, JOSE PEREIRA DE NORONHA; 
VERGINIA DE OLIVEIRA NORONHA; SANDRO JOSE CHAGAS; PRISCILA FUSTITONI CHAGAS; JOSE 
SEVERINO CAVALCANTI, CONJUNTO RESIDENCIAL BRASIL, por seu Sindico MAIRTON FELIPE DE SÁ, 
oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem 
assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o 
curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Ge-
ral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional 
de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito 
de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. 
Dado e passado no 11º. Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 04 de outubro de 2021. O Oficial.

Edital de Intimação. Prazo de 30 dias. Processo nº 0006492-15.2018.8.26.0604. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Suma 
ré, Estado de São Paulo, Dra. Ana Lucia Granziol, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Marco Antonio Pereira, RG 13493902, CPF 316.124 
.188-64,que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Pague Menos Com Prod Al 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 EditalL, para que, no prazo 
de 15(quinze)dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 12.879,64 (10/2018), devidamente atuali 
zada,sob pena de multa de10%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 volun 
tário, inicia-se o prazo de 15(quinze)dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos pró  
prios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Sumaré, aos 01 de setembro de 2021. 


                    
             
        
           





     


 

 

 

 


 



                

     








                 







 

 

 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos 
do PROC. Nº 1058170-27.2016.8.26.0053. A MM. Juíza de Direito da 16ª Vara da Fazenda Pública, do Foro Central – Fazenda 
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dra. Ana Luiza Villa Nova, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS 
INTERESSADOS NA LIDE que a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO move uma Desapropriação por Utilidade 
Pública/DL 3.365/1941 contra Sanear Engenharia e Construção Ltda, objetivando a desapropriação do imóvel comercial situado 
na Rua Canori, nº 190, Jardim Olinda, Campo Limpo, São Paulo/SP , declarado de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 
51.796, datado de 09.05.07. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 
10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de agosto de 2017.         [4,5] 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1008004-60.2020.8.26.0114 - 2020/000431. Classe: Assunto: Execução de Título 
Extrajudicial - Despesas Condominiais. Exequente: Condominio Edificio Barao de Jaguara. Executado: Sayuri Sasaki. 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1008004-60.2020.8.26.0114O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª 
Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a).Gabriel Baldi de Carvalho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a 
Sayuri Sasaki que Condomínio Edifício Barão de Jaguara, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial para recebimento 
de R$1.865,43 (Fevereiro/2020), ref. despesas condominiais do Apto. nº 616 no Cond. Autor. Estando a Ré em lugar 
ignorado, expede-se o edital para que em 03 dias pague o débito atualizado, podendo no prazo de 15 dias opor embargos 
ou reconhecer o crédito e comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até 
06 parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 20 dias supra, ficando advertido de que no 
caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, publicado e afixado na forma da lei. Campinas, 17/09/2021.  

CONJUNTO RIVIERA
Alameda Barros, 399/423

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Srs. (as) Condôminos (as). Como Administradora desse Condomínio  e atendendo à solicitação da 
Sr. Síndico, convocamos V.s.ª para participar da Assembleia Geral abaixo discriminada:
TIPO: EXTRAORDINÁRIA - DATA DA REALIZAÇÃO: 14.10.2021 - HORÁRIO: 1ª. Convocação: 
19:00 horas, havendo quórum legal, ou 19:30 horas, com qualquer número de presentes. LOCAL: 
PÁTIO CENTRAL DO CONDOMÍNIO, SOB AS MARQUISES DO BLOCO B. ORDEM DO DIA: 1 – 
Apresentação de orçamentos, discussão e aprovação da obra de impermeabilização do pátio, bem 
como a origem dos recursos financeiros a serem destinados a ela.  2 – Apresentação de orçamen-
tos, discussão e aprovação da obra de recuperação estrutural, relativa ao tratamento de ferragens 
nos subsolos de garagens, bem como a origem dos recursos financeiros a serem destinados a ela.  
3 – Apresentação, discussão e aprovação do Anteprojeto de Arquitetura para a recuperação de 
todas as áreas comuns do condomínio, localizadas no piso térreo, dos fundos à frente da Alameda 
Barros e Rua São Vicente de Paulo, bem como a forma de arrecadação de recursos financeiros 
para a implementação das obras decorrentes.  4 – Apresentação, discussão e aprovação do An-
teprojeto de Arquitetura para a reforma de todas as áreas comuns do condomínio, localizadas no 
Bloco A 3, bem como a forma de arrecadação de recursos financeiros para a implementação das 
obras decorrentes. 
• Solicitamos a presença de todos os Srs. Condôminos, principalmente para que haja uma partici-
pação efetiva de cada um nas decisões que afetam a coletividade.
• É licito ao Condômino se fazer representar por procurador, o qual deverá estar munido de pro-
curação lavrada pelo titular da unidade, conforme relação em poder da administradora. Caso haja 
divergência, ou tenha havido mudança de titularidade, cabe ao interessado a regularização junto 
à Administradora em até 24 horas antes da realização da Assembleia, sem o que a unidade não 
terá direito a voto.
• Os Condôminos em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não poderão votar nas 
deliberações.
• Finalizando, informamos que o não comparecimento de qualquer Condômino não o desobrigará 
do cumprimento das decisões tomadas em Assembleia.

Atenciosamente,
JHI Imoveis e Consultoria Ltda.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1063871-20.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) RENATA MENDES LISBOA, Brasileira, Prendas do Lar, CPF 415.433.638-06, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança por 
parte de Unidade Recreativa Cidade Canção Ltda Epp, alegando em síntese que as partes firmaram contrato de serviços 
educacionais para o ano letivo de 2019 prestados para a filha da ré e que as prestações referentes a julho e agosto 2019 encontram-
se em atraso, no montante de R$ 1.404,73. Dessa forma, requereu a procedência da ação e condenação da ré ao pagamento do 
principal acrescido de juros moratórios, correção monetária, despesas processuais e honorários advocatícios. 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, a ré será 
considerada 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 26 de setembro de 2021. 

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 34758/21 - Pregão Eletrônico nº 187/21. Interessado: Secretaria de Segurança. 
Objeto: Aquisição de postes de aço para sinalização viária. Recebimento das propostas dos 
lotes: até às 9h00 do dia 20 de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 
9h00 do dia 20 de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 
20/10/2021. 
Processo nº 31971/21 - Pregão Eletrônico nº 188/21. Interessado: Secretaria de Educação. 
Objeto: Aquisição de equipamentos (projetores, suportes e telas de proteção). Recebimento 
das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 21 de outubro de 2021 - Abertura das propostas 
dos lotes: a partir das 9h00 do dia 21 de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir 
das 9h30 do dia 21/10/2021. 
Processo nº 22235/21 - Pregão Eletrônico nº 189/21. Interessado: Secretaria de Infraestrutura. 
Objeto: Serviços de manutenção corretiva para a frota pesada de veículos e maquinas da 
Prefeitura de Franca. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 22 de outubro 
de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 22 de outubro de 2021 - 
Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 22/10/2021. 
Processo nº 31977/21 - Pregão Eletrônico nº 190/21. Interessado: Secretaria de Educação. 
Objeto: Aquisição de digitalizadoras para uso em sala de aula da rede municipal. Recebimento 
das propostas dos lotes: até às 14h00 9h00 dia 25 de outubro de 2021 - Abertura das 
propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 25 de outubro de 2021 - Início da disputa de 
preços: a partir das 9h30 do dia 25/10/2021. 
Processo nº 31732/21 - Pregão Eletrônico nº 191/21. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares. Recebimento das propostas dos lotes: até às 
14h00 do dia 25 de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do 
dia 25 de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 25/10/2021. 
Processo nº 31728/21 - Pregão Eletrônico nº 192/21. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 
do dia 26 de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 26 
de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 26/10/2021. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 06/10/2021, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br
Processo nº 64383/19 – Tomada de Preços nº 21/21 – Adequação de acessibilidade da Praça 
Nove de Julho, nas Ruas Ouvidor Freire, Voluntários da Franca, Marechal Deodoro e Coronel 
Francisco Andrade Junqueira – Centro - Franca/SP. Os envelopes I) Documentação e II) 
Proposta de Preço, deverão ser entregues na Sala de Licitações desta Prefeitura, na Rua 
Frederico Moura, 1517 – Térreo – Sala 3 da Sec. de Finanças, até às 14h00 do dia 26 de 
outubro de 2021, a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 14h30. 
Processo nº 19769/19 – Tomada de Preços nº 22/21 – Adequação do canil/gatil (construção de 
muro), na Rua José Gianesella, 415 – Bairro City Petropolis - Franca/SP. Os envelopes I) 
Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Sala de Licitações desta 
Prefeitura, na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo – Sala 3 da Sec. de Finanças, até às 14h00 
do dia 27 de outubro de 2021, a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 14h30. 
Processo nº 64369/19 – Tomada de Preços nº 23/21 – Adequação de acessibilidade da Praça 
Dom Pedro II, nas Ruas Dr. Julio Cardoso, Voluntários da Franca, Marechal Deodoro e 
Campos Sales – Centro - Franca/SP.  Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, 
deverão ser entregues na Sala de Licitações desta Prefeitura, na Rua Frederico Moura, 1517 
– Térreo – Sala 3 da Sec. de Finanças, até às 9h00 do dia 04 de novembro de 2021, a abertura 
dar-se-á no mesmo dia e local às 9h30. 
Processo nº 31595/19 – Tomada de Preços nº 24/21 – Adequação de acessibilidade da Sabino 
Loureiro, nas Ruas Frei Germano, General Carneiro, Diogo Feijó e Voluntários da Franca – 
Centro - Franca/SP.  Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser 
entregues na Sala de Licitações desta Prefeitura, na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo – 
Sala 3 da Sec. de Finanças, até às 9h00 do dia 05 de novembro de 2021, a abertura dar-se-á 
no mesmo dia e local às 9h30. 
Processo nº 3978/21 – Concorrência nº 18/21 – Aquisição de materiais hidraulicos.  Os 
envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Sala de 
Licitações desta Prefeitura, na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo – Sala 3 da Sec. de 
Finanças, até às 9h00 do dia 12 de novembro de 2021, a abertura dar-se-á no mesmo dia e 
local às 9h30. 
Processo nº 32436/21 – Concorrência nº 19/21 – Aquisição de materiais elétricos.  Os 
envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Sala de 
Licitações desta Prefeitura, na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo – Sala 3 da Sec. de 
Finanças, até às 9h00 do dia 16 de novembro de 2021, a abertura dar-se-á no mesmo dia e 
local às 9h30. 
Informações através do tel. (16) 3711-9545 - Editais no site: www.franca.sp.gov.br

Franca, 04 de outubro de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCAEDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL PRESENCIAL E ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 6ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL 
DE SANTO AMARO. Processo: nº 0019718-84.2017.8.26.0002. Executados: requerido(s) MARILDA CRISTINA DA SILVA 
MAIA ARAUJO - Casa c/ 82m2. Rua Azinhal, nº32, São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 356.246,06 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 178.123,03 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 15/11/2021 às 13h20min, e termina em 18/11/2021 às 13h20min; 2ª Praça começa em 18/11/2021 às 
13h21min, e termina em 08/12/2021 às 13h20min. Ficam os requerido(s) MARILDA CRISTINA DA SILVA MAIA 
ARAUJO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 

 
 

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS/SP - J2873
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido nos autos da: 
AÇÃO: Cobrança (Cumprimento de Sentença) PROCESSO Nº 0021503-16.2018.8.26.0562 

EXEQUENTE(S)/AUTOR(ES): Condomínio Edifício Carolina EXECUTADO(S)/RÉU(S): Magos Empreendimentos Imobi-
liários Ltda. e Benvida Bartolo TERCEIRO(S): Instituto Nacional de Seguro Social – INSS (União Federal), Paulo Cesar 
de Lima Alves e Município de Santos/SP. O(A) MM(a). Juiz(a) de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 
879, II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo des-
crito(s), conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com. 1ª PRAÇA: De 15/10/21(15h00) até 
18/10/21(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 18/10/21(15h00) até 10/11/21(15h00)-mínimo 
de 50% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF. BEM(NS): O apartamento nº 13, localizado no 1º andar 
ou 2º pavimento do Edifício Carolina, que recebeu o nº 50 da Rua José Clemente Pereira, contendo 1 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro, passagem e área de serviço com tanque, confrontando pela frente com o corredor de circulação do 
pavimento por onde tem sua entrada, de um lado com o apartamento de fi nal 5, do outro lado com escadaria e nos 
fundos com o espaço da área de recuo lateral esquerda, tendo a área útil de 58,59m², área comum de 31,872m², no 
total de 90,462m², pertencendo-lhe tanto no terreno como nas demais partes comuns, uma fração ideal equivalente 
a 2,567% do todo, possuindo garagem coletiva destinada a guarda de automóveis. O terreno onde foi construído o 
prédio acha-se descrito e confrontado na especifi cação condominial registrada sob nº 2 da matrícula nº 31.094 deste 
cartório. Cadastro Municipal nº 54.045.032.003. Matrícula nº 36.656 do 3º CRI de Santos/SP. ÔNUS: Penhora em favor 
do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS (R.1-04/04/00); e Penhora em favor de Paulo Cesar de Lima Alves (Av.2-
04/10/17). AVALIAÇÃO: R$ 352.968,77 (em Jan/21), que será devidamente atualizado na ocasião da disponibilização 
no site. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), 
coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com 
penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte na 
presente ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via editalícia, na pessoa de seus representantes ou 
caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 15/10/11, não podendo, de 
forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas 
pendentes de julgamento relativos ao feito. Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá 
eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ/SP - J3168
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido nos autos da 
AÇÃO: Cobrança (Cumprimento de Sentença) PROCESSO Nº: 0023245-52.2008.8.26.0554 

EXEQUENTE(S)/AUTOR(ES): Condominio Residencial Itaparica EXECUTADO(S)/RÉU(S): Eduardo Luiz Mazzoni e 
Vanessa Carla Palomares Mazzoni TERCEIRO(S): Município de Santo André CREDOR(ES) HIPOTECÁRIO(S): Caixa 
Econômica Federal. O(A) MM(a). Juiz(a) de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e Resolução 
236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), conforme condições 
presentes neste edital e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: De 15/10/21(15h00) até 18/10/21(15h00)-valor igual 
ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 18/10/21(15h00) até 09/11/21(15h00)-mínimo de 70% do valor de 1ª Praça. 
HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Apartamento nº 43, localizado no 4º pavimento do 
bloco à Rua Professor Antonio Seixas Leite Ribeiro, nº 138, “Condomínio Residencial Itaparica” no Conjunto Habitacional 
dos Metalúrgicos do ABCD, constituídos de dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviços, tendo 51,37m² 
de área útil, 3,900625m² de área comum construída, 55,270625m² de área total construída 55,270625m² de área total 
construída, correspondendo-lhe uma vaga indeterminada em estacionamento coletivo, do tipo descoberta e uma fração 
ideal no terreno de 0,0015625% do todo do terreno da quadra “H”, Santo André/SP. Cadastro imobiliário nº 21.166.416. 
Matrícula nº 47.759 do 1º CRI de Santo André/SP. ÔNUS: Hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal – CEF (R.11-
29/06/00). VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 180.000,00 (em Nov/16), que será devidamente atualizado na ocasião da dispo-
nibilização no site. DÉBITO HIPOTECÁRIO EM ABERTO: R$ 90.484,47 (em Mar/19). INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, 
executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), promitente(s) compra-
dor(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com penhora(s) anteriormente averbada(s), 
terceiros e demais interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte na presente ação, INTIMADOS das presentes 
designações, por esta via editalícia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intimação 
pessoal, bem como da penhora realizada em 28/10/14, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância 
do contido neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de julgamento relativos ao feito. Será 
este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá eventual insucesso nas notifi cações pessoais 
e dos respectivos patronos.

Edital de Leilão Público Judicial On-line nos termos da Legislação em Vigor - 5ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA 
DE OSASCO/SP - PROCESSO Nº 0016743-78.2016.8.26.0405. Partes: Exequente(s) Luana Ribeiro La Serra e Maria 
Ercília Ribeiro La Serra, representadas por sua genitora Zélia Brito Ribeiro La Serra, e dos executado(a)(s) Espólio de 
Amália Ramos dos Santos, representado por Roberto Mariano dos Santos e Sidnei Mariono dos Santos, Espólio de 
Clementina Ramos Senegali representado por Eduardo Haran Hatchikian  e sua esposa Eliana Lázara Vinhas Hatch, 
Espólio de Carmem Ramos dos Santos, Marcelo Gaiche, Espólio de Luiza Munhoz representado por seus herdeiros 
Anselmo Munhoz e sua mulher Maria Aparecida Lopes Munhoz, Angelina Munhoz Pasquale e seu Marido Nilton de Pas-
choale, Antônio Carlos Munhoz, e sua mulher Dolizete Aparecida Munhoz, Oswaldo Munhoz Neto e sua mulher Donizete 
Aparecida Munhoz, Espólio de Wagner Antônio André representado pela viúva Maria Aparecida Gomes e Francine Hilda 
Gomes André, Espólio Oswaldo Munhoz Neto representado por Marisa Oliveira, Rubia F. Munhoz e Alexandre R.Munhoz. 
1º LEILÃO: 07/10/21 às 13h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, 
não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 27/10/21 às 13h30, não sendo admitidos lanços inferiores 
a 50% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 2.203.790,69 e 2ª data 
Lance Inicial: R$ 1.101.895,34, valores sujeitos a atualizações. DOS BENS: ÁREA REMANSCENTE DA MATRÍCULA 
26.125, DO 2º OFÍCO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO/SP - Trata-se de imóvel localizado na Rua Éttore Bis-
cuola, constituído pelos lotes 15 e 17, da quadra 30  de 800m², sobre o qual encontram-se edificadas 4 casas residenciais. 
Imóvel 01: Casa c/ 194 m² A.C. assobradada, 02 pavimentos e edícula. Imóvel 02: Casa c/ 200 m² A.C. assobradada, 
03 pavimentos e edícula. Imóvel 03: Casa c/ 50,31 m² A.C. c/ dois cômodos e banheiro. Imóvel 04: Casa c/ 159 m² A.C. 
assobradada, sala dois ambientes, três dormitórios, banheiro e terraço. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial. 
Venda “AD CORPUS” no estado em que se encontram, sem garantias. Pagamento a vista e a prazo vide edital. Comissão 
devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação.

Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.br - (11) 4426-5064.
Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA 
DE PORTO FELIZ/SP - Processo nº 1000962.92.2016.8.26.0471. Partes: Exequente(s) MARIA PIEDADE NUNES, CPF 
nº 805.971.818-53, PRISCILA NUNES, CPF nº 270.357.938-10 e THIAGO AUGUSTO NUNES, CPF nº 270.371.998-18 e 
Executado(a)(s) CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, CPF nº 872.577.939-91 e MARIA DE FÁTIMA FERREI-
RA DOS SANTOS, CPF nº 586.360.218-04.  1º LEILÃO: 08/10/21 às 13h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) 
vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 03/11/21 às 
13h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 60% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 
1ª data Avaliação: R$ 639.255,56 e 2ª data Lance Inicial: R$ 383.553,34, valores sujeitos a atualizações. LOTE ÚNICO 
DE BEM IMÓVEL: DIREITO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL: CHÁCARA RECANTO FERREIRA (CASA) C/ 3.447,84 
m² A.T. NO BAIRRO AVECUIA DO ALTO EM PORTO FELIZ/SP. Contendo: 01 varanda, 01 sala em dois ambientes, 03 
dormitórios, 01 dormitório/suíte, 02 banheiros, 01 cozinha, 01 salão, 01 salão de jogos e 01 piscina. MATRÍCULA Nº 
31.020 DO REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE PORTO FELIZ/SP. Venda “AD CORPUS” no estado em que se 
encontra. Pagamento a vista ou a prazo vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: 
Agendamento junto a Leiloeira Oficial - Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.

Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.br - (11) 4426-5064.
Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.

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

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

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pelo(s) 
comitente (s) TARJAB CONSTRUTORA, torna púbico a oferta, em leilão ONLINE - LEILÃO TARJAB 
REFUGE E TANGRAM extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento decorado abaixo relacio-
nados, com encerramento a partir das 14h do dia 19/10/2021, no portal  www.lancetotal.com.br, nos ter-
mos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE JUNHO DE 2015 
e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. Descrição dos bens:  LT. 1: 
REFRIGERADOR ELECTROLUX MOD. IF55S. , LM. R$ 600,00, LT. 2: COOKTOP ELECTROLUX 04 
BOCAS MOD. NÃO IDENTIFICADO. , LM. R$ 150,00, LT. 3: FORNO ELECTROLUX MOD. OE8MX. , 
LM. R$ 500,00, LT. 4: COIFA TRAMONTINA COM MOTOR MOD. NÃO IDENTIFICADO. , LM. R$ 300,00, 
LT. 5: PEDRA, CUBA, TORNEIRA, ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 01 PORTA, 03 GAVETAS MED. 
APROX. 210X90X62 E ARMÁRIO SUPERIOR CONTENDO 02 PORTAS E NICHO MED. APROX. 
124X85X34. , LM. R$ 600,00, LT. 6: 03 ITENS DE DECORAÇÃO E VASO. , LM. R$ 40,00, LT. 7: VASO. 
, LM. R$ 30,00, LT. 8: 02 LIVROS. , LM. R$ 20,00, LT. 9: POTE E CESTA (FRUTAS CENÓGRAFICAS 
NÃO INCLUSAS). , LM. R$ 40,00, LT. 10: POTE E 04 UTENSÍLIOS. , LM. R$ 30,00, LT. 11: 02 TÁBUAS 
E GARRAFA. , LM. R$ 30,00, LT. 12: 02 VASOS. , LM. R$ 30,00, LT. 13: 02 POTES. , LM. R$ 30,00, LT. 
14: 02 POTES. , LM. R$ 40,00, LT. 15: 02 LIVROS. , LM. R$ 20,00, LT. 16: 02 LATAS. , LM. R$ 20,00, LT. 
17: LAVADORA LG DIRECT DRIVE MOD. NÃO IDENTIFICADO., LM. R$ 600,00, LT. 18: ADEDA MIDEA 
MOD. NÃO IDENTIFICADO., LM. R$ 400,00, LT. 19: PEDRA, CUBA, TORNEIRA, ARMÁRIO BAIXO 
CONTENDO 05 PORTAS MED. APROX. 400X96X79 E ARMÁRIO SUPERIOR CONTENDO 05 POR-
TAS, NICHO E PRATELEIRA MED. APROX. 400X51X82 (COM AVARIA POSSUI DIVERSOS RISCOS)., 
LM. R$ 600,00, LT. 20: CESTA, 03 TOALHAS E CAMISETA., LM. R$ 50,00, LT. 21: 09 SUPORTES PARA 
GARRAFAS (OBS. GARRAFAS NÃO INCLUSAS)., LM. R$ 40,00, LT. 22: TAMPA E VASO ., LM. R$ 
20,00, LT. 23: 02 VASOS., LM. R$ 30,00, LT. 24: 02 VASOS., LM. R$ 30,00, LT. 25: 02 VASOS., LM. R$ 
30,00, LT. 26: 03 VASOS., LM. R$ 40,00, LT. 27: VASO., LM. R$ 20,00, LT. 28: 02 CESTAS, POTE E 02 
UTENSÍLIOS., LM. R$ 40,00, LT. 29: BANDEJA, BALDE, 03 TAÇAS E GARRAFA., LM. R$ 40,00, LT. 30: 
02 LIVROS CAIXA E LIVRO., LM. R$ 30,00, LT. 31: POTE E 02 UTENSÍLIOS., LM. R$ 20,00, LT. 32: 02 
VELAS CENOGRÁFICAS., LM. R$ 30,00, LT. 33: COOKTOP VITROCERÂMICO ELECTROLUX MOD. 
ICP30., LM. R$ 250,00, LT. 34: BANDEJA E 02 PEDRAS., LM. R$ 30,00, LT. 35: VASO E AMPULHETA., 
LM. R$ 20,00, LT. 36: 03 PRATOS, FACA E UTENSÍLIO., LM. R$ 30,00, LT. 37: 02 VASOS., LM. R$ 
20,00, LT. 38: VASO E ITEM DE DECORAÇÃO., LM. R$ 20,00, LT. 39: 07 JOGOS AMERICANO., LM. 
R$ 20,00, LT. 40: VASO E SABONETEIRA., LM. R$ 20,00, LT. 41: BANDEJA E 04 UTENSÍLIOS., LM. R$ 
20,00, LT. 42: BANCADA MED. APROX. 200X97X72 (COM AVARIA POSSUI DIVERSOS RISCOS NO 
TAMPO). , LM. R$ 150,00, LT. 43: BANQUETA. , LM. R$ 300,00, LT. 44: BANQUETA. , LM. R$ 300,00, 
LT. 45: BANQUETA. , LM. R$ 300,00, LT. 46: 02 TÁBUAS E 06 UTENSÍLIOS (ITENS CENOGRÁFICOS 
NÃO INCLUSOS). , LM. R$ 40,00, LT. 47: BALDE . , LM. R$ 20,00, LT. 48: ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. 
R$ 30,00, LT. 49: 09 PRATOS. , LM. R$ 40,00, LT. 50: BANCO MED. APROX. 200X46X46. , LM. R$ 
400,00, LT. 51: BANCO. , LM. R$ 200,00, LT. 52: LUMINÁRIA. , LM. R$ 150,00, LT. 53: 02 CADEIRAS. , 
LM. R$ 600,00, LT. 54: 02 CADEIRAS. , LM. R$ 600,00, LT. 55: MESA COM TAMPO EM VIDRO MED. 
APROX. 240X76X110. , LM. R$ 400,00, LT. 56: BANCO. , LM. R$ 200,00, LT. 57: JOGO DE JANTAR 
PARA 08 PESSOAS CONTENDO JOGO AMERICANO, TALHERES, PRATOS, GUARDANAPOS COM 
PRENDEDORES E TAÇAS APROX. 62 PEÇAS. , LM. R$ 100,00, LT. 58: 03 ITENS DE DECORAÇÃO. 
, LM. R$ 40,00, LT. 59: 06 QUADROS (SENDO 01 FALTANDO VIDRO). , LM. R$ 100,00, LT. 60: VASO 
(PAISAGISMO NÃO INCLUSO). , LM. R$ 60,00, LT. 61: LUMINÁRIA PENDENTE. , LM. R$ 150,00, LT. 
62: 03 ALMOFADAS. , LM. R$ 30,00, LT. 63: BANCO COM FUTTON MED. APROX. 160X45X45. , LM. 
R$ 100,00, LT. 64: JOGO DE CAFÉ PARA 04 PESSOAS CONTENDO JOGO AMERICANO, PRATOS, 
GUARDANAPOS E PRENDEDORES APROX. 12 PEÇAS (OBS: ITENS CENOGRÁFICOS NÃO IN-
CLUSOS). , LM. R$ 50,00, LT. 65: 04 PRATOS. , LM. R$ 20,00, LT. 66: POTE E 10 TALHERES. , LM. R$ 
20,00, LT. 67: JARRA, AÇUCAREIRO, 02 MINI COPOS, 02 COPOS E ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 
30,00, LT. 68: CENTRO DE MESA. , LM. R$ 20,00, LT. 69: BANDEJA E PRATO (ITENS CENOGRÁFI-
COS NÃO INCLUSOS). , LM. R$ 30,00, LT. 70: BANCO COM FUTTON MED. APROX. 130X45X45. , LM. 
R$ 100,00, LT. 71: PUFF . , LM. R$ 80,00, LT. 72: PUFF . , LM. R$ 80,00, LT. 73: PUFF . , LM. R$ 80,00, 
LT. 74: MÓVEL CONTENDO PRATELEIRA, ARMÁRIO SUPERIOR COM 01 PORTA E NICHO E MÓVEL 
BAIXO COM PORTA CENOGRÁFICA MED. MEDIANTE VISITAÇÃO. , LM. R$ 300,00, LT. 75: VASO. , 
LM. R$ 20,00, LT. 76: 03 LIVROS CAIXA. , LM. R$ 30,00, LT. 77: VASO. , LM. R$ 20,00, LT. 78: 05 MINI 
LIVROS CAIXAS. , LM. R$ 30,00, LT. 79: 03 LIVROS CAIXAS . , LM. R$ 30,00, LT. 80: 02 VASOS. , LM. 
R$ 20,00, LT. 81: 02 VASOS. , LM. R$ 20,00, LT. 82: 03 LIVROS CAIXAS . , LM. R$ 30,00, LT. 83: VASO 
E VELA CENOGRÁFICA. , LM. R$ 30,00, LT. 84: VASO. , LM. R$ 20,00, LT. 85: VELA CENOGRÁFICA. 
, LM. R$ 20,00, LT. 86: VASO. , LM. R$ 30,00, LT. 87: VASO. , LM. R$ 30,00, LT. 88: LIVRO E LIVRO 
CAIXA. , LM. R$ 20,00, LT. 89: CORTINA 02 PEÇAS. , LM. R$ 100,00, LT. 90: TAPETE MED. APROX. 
240X256. , LM. R$ 100,00, LT. 91: 02 TELAS MED. APROX. 73X102. , LM. R$ 40,00, LT. 92: SOFÁ 
CONTENDO 04 ALMOFADAS SOLTAS MED. APROX. 200X70X95. , LM. R$ 600,00, LT. 93: MESA LA-
TERAL DIÂM. APROX. 40X50. , LM. R$ 120,00, LT. 94: MESA LATERAL DIÂM. APROX. 42X50. , LM. R$ 
150,00, LT. 95: PORTA RETRATO E TAÇA. , LM. R$ 20,00, LT. 96: MESA LATERAL DIÂM. APROX. 
45X65. , LM. R$ 150,00, LT. 97: EVAPORADORA LG BTUS NÃO IDENTIFICADO. RETIRADA APÓS ÀS 
13H (CONDENSADORA NÃO INCLUSA / SEM GARANTIA DE CONTROLE). , LM. R$ 300,00, LT. 98: 
ESPELHO MED. APROX. 50X75. , LM. R$ 150,00, LT. 99: ESPELHO MED. APROX. 50X100. , LM. R$ 
150,00, LT. 100: ESPELHO MED. APROX. 50X50. , LM. R$ 150,00, LT. 101: TAPETE MED. APROX. 
83X257. , LM. R$ 50,00, LT. 102: MÓVEL CONTENDO PRATELEIRAS MED. APROX. 110X254X48 
(OBS: ESPELHO NÃO INCLUSO / COLADO NA PAREDE). , LM. R$ 150,00, LT. 103: ESPELHO. , LM. 
R$ 300,00, LT. 104: CUBA, TORNEIRA E PRATELEIRA EM VIDRO MED. APROX. 139X35 (OBS: LOGO 
DA EMPRESA SERÁ RETIRADO DO VIDRO, POÍS O MESMO FICARÁ COM MARCAS). , LM. R$ 
150,00, LT. 105: VASO SANITÁRIO INCEPA COM DUPLO ACIONAMENTO. , LM. R$ 200,00, LT. 106: 
BANDEJA, POTE E SABONETEIRA. , LM. R$ 30,00, LT. 107: 02 POTES. , LM. R$ 20,00, LT. 108: 02 
VASOS. , LM. R$ 20,00, LT. 109: PERSIANA MED. APROX. 200X156. , LM. R$ 100,00, LT. 110: 02 CA-
NECAS, PELÚCIA E ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 40,00, LT. 111: BASE PARA CAMA SOLTEIRO 
COM FUTTON. , LM. R$ 200,00, LT. 112: 02 TRAVESSEIROS, 03 ALMOFADAS E PESEIRA. , LM. R$ 
50,00, LT. 113: COLCHONETE. , LM. R$ 50,00, LT. 114: COLCHONETE. , LM. R$ 50,00, LT. 115: QUA-
DRO, 02 POTES E 02 ITENS DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 50,00, LT. 116: PUFF . , LM. R$ 60,00, LT. 117: 
LUMINÁRIA E PANTUFA INFANTIL. , LM. R$ 80,00, LT. 118: 02 QUADROS MED. APROX. 35X35. , LM. 
R$ 20,00, LT. 119: TAPETE MED. APROX. 200X60. , LM. R$ 100,00, LT. 120: CAIXA E PELÚCIA (OBS: 
CAIXA DE PAPELÃO). , LM. R$ 20,00, LT. 121: COBRE LEITO. , LM. R$ 30,00, LT. 122: ARMÁRIO 
CONTENDO 02 PORTAS DE CORRER ESPELHADAS COM CABIDEIRO, PRATELEIRA E GAVETEI-
RO MED. APROX. 150X255X65. , LM. R$ 400,00, LT. 123: 05 QUADROS MED. APROX. 35X35. , LM. 
R$ 20,00, LT. 124: EVAPORADORA LG BTUS NÃO IDENTIFICADO. RETIRADA APÓS ÀS 13H (CON-
DENSADORA NÃO INCLUSA). , LM. R$ 300,00, LT. 125: CHUVEIRO . , LM. R$ 100,00, LT. 126: 02 
SUPORTES. , LM. R$ 30,00, LT. 127: 02 TOALHAS. , LM. R$ 20,00, LT. 128: VASO SANITÁRIO INCEPA 
COM DUPLO ACIONAMENTO. , LM. R$ 200,00, LT. 129: 02 ESPELHOS. , LM. R$ 80,00, LT. 130: CUBA, 
TORNEIRA E MÓVEL BAIXO CONTENDO 01 GAVETA E NICHO MED. APROX. 64X77X46. , LM. R$ 
250,00, LT. 131: SABONETEIRA, POTE E VASO. , LM. R$ 30,00, LT. 132: TAPETE MED. APROX. 
62X102. , LM. R$ 50,00, LT. 133: PERSIANA MED. APROX. 240X185., LM. R$ 100,00, LT. 134: BOX 
SOLTEIRO COM COLCHÃO ., LM. R$ 200,00, LT. 135: JOGO DE CAMA CONTENDO COBRE LEITO, 
02 TRAVESSEIROS E 02 ALMOFADAS., LM. R$ 80,00, LT. 136: CABECEIRA., LM. R$ 60,00, LT. 137: 
03 QUADROS ., LM. R$ 30,00, LT. 138: TAPETE MED. APROX. 150X200., LM. R$ 100,00, LT. 139: 
MESA LATERAL DIÂM. APROX. 35X69., LM. R$ 80,00, LT. 140: 02 VASOS., LM. R$ 20,00, LT. 141: 02 
MINI LIVROS CAIXAS E CHINELO Nº 33., LM. R$ 20,00, LT. 142: CADEIRA (OBS. COM AVARIAS)., LM. 
R$ 100,00, LT. 143: MESA CONTENDO 03 GAVETAS MED. APROX. 160X76X60., LM. R$ 300,00, LT. 
144: LUMINÁRIA ., LM. R$ 80,00, LT. 145: PORTA RETRATO E ITEM DE DECORAÇÃO., LM. R$ 20,00, 
LT. 146: 03 BANDEJAS., LM. R$ 20,00, LT. 147: 02 POTES., LM. R$ 20,00, LT. 148: BANDEJA E POTE., 
LM. R$ 20,00, LT. 149: PAINEL ESTOFADO (OBS. COM AVARIAS)., LM. R$ 20,00, LT. 150: 02 ITENS 
DE DECORAÇÃO., LM. R$ 20,00, LT. 151: 03 CESTAS., LM. R$ 30,00, LT. 152: ARMÁRIO CONTENDO 
02 PORTAS DE CORRER ESPELHADAS COM CABIDEIRO, PRATELEIRA E GAVETEIRO MED. 
APROX. 146X255X60., LM. R$ 600,00, LT. 153: 02 ESPELHOS (OBS. SENDO 01 COM AVARIA / MAN-
CHADO)., LM. R$ 50,00, LT. 154: EVAPORADORA LG BTUS NÃO IDENTIFICADO. RETIRADA APÓS 
ÀS 13H (CONDENSADORA NÃO INCLUSA)., LM. R$ 300,00, LT. 155: 07 QUADROS MED. APROX. 
29X29., LM. R$ 70,00, LT. 156: ARMÁRIO EM U CONTENDO PRATELEIRA, CABIDEIRO E MÓVEL 
COM 03 GAVETAS MED. MEDIANTE VISITAÇÃO (OBS: COM AVARIA / PORTAS DE CORRER DANI-
FICADAS)., LM. R$ 500,00, LT. 157: ESCADA DECORATIVA., LM. R$ 30,00, LT. 158: 03 CAMISETAS E 
03 CABIDES., LM. R$ 30,00, LT. 159: ALMOFADA E PESEIRA., LM. R$ 20,00, LT. 160: 02 PORTA RE-
TRATOS E CAIXA., LM. R$ 30,00, LT. 161: POTE E CAIXA., LM. R$ 20,00, LT. 162: CAIXA E BANDEJA., 
LM. R$ 20,00, LT. 163: POTE E CAIXA., LM. R$ 20,00, LT. 164: 02 CAMISETAS., LM. R$ 20,00, LT. 165: 
CORTINA 02 PEÇAS (OBS: CORTINA NÃO POSSUI TRILHOS / APENAS TECIDO)., LM. R$ 100,00, 
LT. 166: LUMINÁRIA., LM. R$ 80,00, LT. 167: MESA LATERAL COM TAMPO EM PEDRA DIÂM. APROX. 
45X65., LM. R$ 150,00, LT. 168: PORTA RETRATO, AMPULHETA, PÍRES, XÍCARA E POTE (COM 
AVARIA /QUEBRADO)., LM. R$ 30,00, LT. 169: MESA LATERAL COM TAMPO EM PEDRA DIÂM. 
APROX. 41X52., LM. R$ 150,00, LT. 170: TELA MED. APROX. 73X73., LM. R$ 20,00, LT. 171: TELA 
MED. APROX. 73X73., LM. R$ 20,00, LT. 172: TELA MED. APROX. 73X73., LM. R$ 20,00, LT. 173: 
PAINEL (OBS: RISCO DE QUEBRA / COLADO NA PAREDE AO RETIRAR OS QUADROS O PAINEL 
FICARÁ COM MARCAS DE FUROS)., LM. R$ 50,00, LT. 174: BOX CASAL COM COLCHÃO., LM. R$ 
200,00, LT. 175: JOGO DE CAMA CONTENDO COBRE LEITO, PESEIRA, 04 TRAVESSEIROS E 03 
ALMOFADAS., LM. R$ 80,00, LT. 176: LUMINÁRIA., LM. R$ 80,00, LT. 177: MESA LATERAL DIÂM. 
APROX. 61X75., LM. R$ 80,00, LT. 178: 02 VASOS E POTE., LM. R$ 30,00, LT. 179: MESA LATERAL 
DIÂM. APROX. 46X61., LM. R$ 80,00, LT. 180: CAIXA E MINI LIVRO CAIXA., LM. R$ 20,00, LT. 181: 
TAPETE MED. APROX. 277X243., LM. R$ 100,00, LT. 182: PAINEL ESTOFADO (OBS: RISCO DE 
QUEBRAR / COLADO NA PAREDE AO RETIRAR O ITEM CENOGRÁFICO O PAINEL FICARÁ COM 
MARCAS DE FUROS)., LM. R$ 50,00, LT. 183: EVAPORADORA LG BTUS NÃO IDENTIFICADO. RETI-
RADA APÓS ÀS 13H (CONDENSADORA NÃO INCLUSA / SEM GARANTIA DE CONTROLE)., LM. R$ 
300,00, LT. 184: CHUVEIRO . , LM. R$ 100,00, LT. 185: 02 SUPORTES . , LM. R$ 150,00, LT. 186: VASO 
SANITÁRIO INCEPA COM DUPLO ACIONAMENTO. , LM. R$ 200,00, LT. 187: 03 ESPELHOS . , LM. R$ 
60,00, LT. 188: CUBA, TORNEIRA E MÓVEL BAIXO CONTENDO 02 PORTAS MED. APROX. 
100X78X50. , LM. R$ 250,00, LT. 189: ESPELHO, VASO, SABONETEIRA E POTE. , LM. R$ 40,00, LT. 
190: TAPETE MED. APROX. 153X66. , LM. R$ 50,00, LT. 191: 03 VASOS. , LM. R$ 30,00, LT. 192: 
CESTA. , LM. R$ 20,00, LT. 193: MANTA E ALMOFADA. , LM. R$ 30,00, LT. 195: BANDEJA, XÍCARA E 
PÍRES. , LM. R$ 30,00, LT. 196: POLTRONA E BANCO COM FUTTON. , LM. R$ 280,00, LT. 197: LUMI-
NÁRIA. , LM. R$ 100,00, LT. 198: PORTA DE CORRER. RETIRADA APÓS AS 13H., LM. R$ 300,00, LT. 
199: JANELA. RETIRADA APÓS AS 13H. , LM. R$ 100,00, LT. 200: JANELA. RETIRADA APÓS AS 13H., 
LM. R$ 200,00, LT. 201: JANELA. RETIRADA APÓS AS 13H. , LM. R$ 100,00, LT. 202: JANELA. RETI-
RADA APÓS AS 13H. , LM. R$ 200,00, LT. 203: PORTA DE CORRER. RETIRADA APÓS AS 13H. , LM. 
R$ 300,00, LT. 204: GUARDA CORPO MED. MEDIANTE VISITAÇÃO. RETIRADA APÓS AS 13H. (OBS. 
GRAU DE DIFICULDADE PARA RETIRAR). , LM. R$ 100,00, LT. 205: GUARDA CORPO MED. ME-
DIANTE VISITAÇÃO. RETIRADA APÓS AS 13H. (OBS. GRAU DE DIFICULDADE PARA RETIRAR). , 
LM. R$ 60,00, LT. 206: REFRIGERADOR ELECTROLUX MOD. DB53X. , LM. R$ 600,00, LT. 207: 
COOKTOP TRAMONTINA 04 BOCAS MOD. NÃO IDENTICADO. , LM. R$ 200,00, LT. 208: FORNO 
TRAMONTINA MOD. NÃO IDENTIFICADO. , LM. R$ 400,00, LT. 209: COIFA TRAMONTINA COM MO-
TOR MOD. NÃO IDENTIFICADO. , LM. R$ 300,00, LT. 210: PEDRA, CUBA, TORNEIRA E ARMÁRIO 
BAIXO CONTENDO 02 PORTAS MED. APROX. 203X93X63 E ARMÁRIO SUPERIOR CONTENDO 01 
PORTA E NICHO MED. APROX. 215X86X34. , LM. R$ 600,00, LT. 211: 03 LATAS. , LM. R$ 20,00, LT. 
212: 02 POTES E LATA. , LM. R$ 30,00, LT. 213: CESTA, TÁBUA, MOLHEIRA E PEDRA. , LM. R$ 40,00, 
LT. 214: 02 LIVROS. , LM. R$ 20,00, LT. 215: 02 QUADROS. , LM. R$ 20,00, LT. 216: LAVADORA SAM-
SUNG DIGITAL INVERTER MOD. WD11M44530S/AZ. , LM. R$ 600,00, LT. 217: CUBA, ESFREGADOR, 
TORNEIRA, ARMÁRIO CONTENDO PORTA DE CORRER EM VIDRO, MÓVEL BAIXO CONTENDO 04 
PORTAS E PRATELEIRAS MED. APROX. 368X253X51. , LM. R$ 400,00, LT. 218: 02 POTES E CESTA 
(OBS: ITENS DENTRO DO POTE NÃO INCLUSOS). , LM. R$ 30,00, LT. 219: CESTA. , LM. R$ 30,00, 
LT. 220: 03 VASOS E QUADRO. , LM. R$ 50,00, LT. 221: 04 QUADROS MED. APROX. 30X44. , LM. R$ 
40,00, LT. 222: VASO. , LM. R$ 30,00, LT. 223: 06 PRATOS E TAMPA. , LM. R$ 40,00, LT. 224: POTE 
CONTENDO TALHERES DECORATIVOS. , LM. R$ 20,00, LT. 225: BANDEJA. , LM. R$ 40,00, LT. 226: 
BALDE DE GELO. , LM. R$ 40,00, LT. 227: 02 LIVROS . , LM. R$ 20,00, LT. 228: VASO. , LM. R$ 40,00, 
LT. 229: BANCO . , LM. R$ 60,00, LT. 230: BANCO . , LM. R$ 60,00, LT. 231: MESA DIÂM. APROX. 
70X77. , LM. R$ 100,00, LT. 232: JOGO DE CAFÉ PARA 03 PESSOAS CONTENDO PRATOS, COLHE-
RES, XÍCARAS, PÍRES, GUARDANAPOS, ESPÁTULA E AÇUCAREIRO APROX. 16 PEÇAS . , LM. R$ 
60,00, LT. 233: BANCADA COM BANCO LATERAL MED. APROX. 300X94X45. , LM. R$ 100,00, LT. 234: 
JOGO DE SOBREMESA PARA 02 PESSOAS CONTENDO JOGO AMERICANO, PRATOS, GUARDA-
NAPOS, TALHERES E COPOS APROX. 13 PEÇAS. , LM. R$ 50,00, LT. 235: BANQUETA. , LM. R$ 
80,00, LT. 236: BANQUETA. , LM. R$ 80,00, LT. 237: ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 30,00, LT. 238: 
VASO. , LM. R$ 40,00, LT. 239: LUMINÁRIA. , LM. R$ 100,00, LT. 240: 02 CADEIRAS. , LM. R$ 300,00, 
LT. 241: 02 CADEIRAS. , LM. R$ 300,00, LT. 242: MESA COM TAMPO EM VIDRO MED. APROX. 
140X75X90. , LM. R$ 400,00, LT. 243: JOGO DE JANTAR PARA 04 PESSOAS CONTENDO JOGO 
AMERICANO, PRATOS, GUARDANAPOS, TALHERES, COPOS E TAÇAS APROX. 27 PEÇAS. , LM. 
R$ 80,00, LT. 244: 02 QUADROS MED. APROX. 57X57. , LM. R$ 30,00, LT. 245: 03 VASOS. , LM. R$ 
30,00, LT. 246: PAINEL CONTENDO NICHO MED. MEDIANTE VISITAÇÃO (OBS: PAINEL FICARÁ 
COM MARCAS DE FUROS POR CONTA DA RETIRADA DOS QUADROS). , LM. R$ 100,00, LT. 247: 
PRATELEIRA EM FERRO. (MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO). , LM. R$ 100,00, LT. 248: 02 VASOS. , 
LM. R$ 30,00, LT. 249: 02 VASOS. , LM. R$ 30,00, LT. 250: 03 LIVROS. , LM. R$ 30,00, LT. 251: 02 VA-
SOS. , LM. R$ 40,00, LT. 252: 02 LIVROS. , LM. R$ 20,00, LT. 253: 02 LIVROS. , LM. R$ 20,00, LT. 254: 
03 LIVROS. , LM. R$ 30,00, LT. 255: MESA LATERAL . , LM. R$ 100,00, LT. 256: QUADRO. , LM. R$ 
20,00, LT. 257: 02 ALMOFADAS. , LM. R$ 20,00, LT. 258: 02 ALMOFADAS. , LM. R$ 20,00, LT. 259: 
SOFÁ CONTENDO 02 ALMOFADAS SOLTAS MED. APROX. 181X64X83. , LM. R$ 300,00, LT. 260: 
CORTINA 03 PEÇAS (OBS: CORTINA NÃO POSSUI TRILHO / SOMENTE TECIDO). , LM. R$ 100,00, 
LT. 261: TAPETE MED. APROX. 258X200. , LM. R$ 100,00, LT. 262: PAINEL CONTENDO NICHO E 
PRATELEIRA MED. MEDIANTE VISITAÇÃO. (OBS: COLADO NA PAREDE) , LM. R$ 150,00, LT. 263: 
PUFF. , LM. R$ 60,00, LT. 264: PUFF. , LM. R$ 60,00, LT. 265: VASO. , LM. R$ 30,00, LT. 266: QUADRO, 
VASO E ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 30,00, LT. 267: 02 VASOS. , LM. R$ 30,00, LT. 268: 07 LI-
VROS. , LM. R$ 70,00, LT. 269: VASO. , LM. R$ 30,00, LT. 270: CESTA E VASO. , LM. R$ 30,00, LT. 271: 
VELA E ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 30,00, LT. 272: 04 LIVROS. , LM. R$ 40,00, LT. 273: 02 VELAS 
CENOGRÁFICAS. , LM. R$ 20,00, LT. 274: EVAPORADORA LG BTUS NÃO IDENTIFICADO (OBS: 
CONDENSADORA NÃO INCLUSA / SEM GARANTIA DE CONTROLE). , LM. R$ 300,00, LT. 275: TAPE-
TE MED. APROX. 118X61. (COM AVARIA / MANCHADO) . , LM. R$ 50,00, LT. 276: CHUVEIRO COM 
ACABAMENTO PARA 01 MISTURADOR. , LM. R$ 100,00, LT. 277: VASO SANITÁRIO DECA COM 
DUPLO ACIONAMENTO. , LM. R$ 200,00, LT. 278: ESPELHO . , LM. R$ 40,00, LT. 279: CUBA, TOR-
NEIRA, E MÓVEL BAIXO CONTENDO 02 PORTAS MED. APROX. 80X71X55. , LM. R$ 300,00, LT. 280: 
TAPETE MED. APROX. 107X63. (OBS: COM AVARIA / MANCHADO) . , LM. R$ 50,00, LT. 281: 02 
TOALHAS. , LM. R$ 20,00, LT. 282: SUPORTE. , LM. R$ 20,00, LT. 283: BANDEJA E 02 POTES (OBS: 
ITENS NO POTE NÃO INCLUSO). , LM. R$ 20,00, LT. 284: CORTINA 02 PEÇAS E PERSIANA MED. 
APROX. 174X175. (OBS: CORTINA NÃO POSSUI TRILHO / SOMENTE TECIDO) . , LM. R$ 100,00, LT. 
285: LUMINÁRIA. , LM. R$ 100,00, LT. 286: POLTRONA. , LM. R$ 120,00, LT. 287: 02 PELÚCIAS. , LM. 
R$ 20,00, LT. 288: BERÇO SUSPENSO COM COLCHÃO E TRAVESSEIRO. , LM. R$ 300,00, LT. 289: 
02 PEÇAS DE ROUPAS INFANTIS, 02 PANOS, 04 CABIDES E 02 PELÚCIAS. , LM. R$ 30,00, LT. 290: 
MÓVEL CONTENDO 03 GAVETAS E FUTTON MED. APROX. 66X81X40. , LM. R$ 100,00, LT. 291: 
ESPELHO . , LM. R$ 30,00, LT. 292: CAIXA E BOLSA. , LM. R$ 20,00, LT. 293: VASO. , LM. R$ 20,00, 
LT. 294: TAPETE DIÂM. APROX. 190. (OBS: COM AVARIA / MANCHADO) . , LM. R$ 100,00, LT. 295: 
ARMÁRIO COM 02 PORTAS ESPELHADAS CONTENDO CABIDEIRO, PRATELEIRA E GAVETEIRO 
MED. APROX. 130X255X56. , LM. R$ 600,00, LT. 296: CAIXA E LENÇO. , LM. R$ 20,00, LT. 297: COR-
TINA 02 PEÇAS ., LM. R$ 100,00, LT. 298: LUMINÁRIA., LM. R$ 80,00, LT. 299: LUMINÁRIA., LM. R$ 
60,00, LT. 300: MESA LATERAL ., LM. R$ 100,00, LT. 301: ITEM DE DECORAÇÃO, GARRAFA E COPO 
(OBS: MATERIAL DO COPO / GARRAFA É PLÁSTICO)., LM. R$ 20,00, LT. 302: 03 QUADROS MED. 
APROX. 52X52., LM. R$ 60,00, LT. 303: BOX CASAL COM COLCHÃO ., LM. R$ 200,00, LT. 304: JOGO 
DE CAMA CONTENDO SAIA BOX, COBRE LEITO, PESEIRA, 02 TRAVESSEIROS E 04 ALMOFADAS., 
LM. R$ 100,00, LT. 305: LUMINÁRIA., LM. R$ 80,00, LT. 306: LUMINÁRIA., LM. R$ 60,00, LT. 307: MESA 
LATERAL DIÂM. APROX. 60X55 (OBS: COM AVARIA / MANCHADO)., LM. R$ 80,00, LT. 308: VASO E 
PORTA RETRATO., LM. R$ 20,00, LT. 309: TAPETE MED. APROX. 250X180. (OBS: COM AVARIA / 
MANCHADO) ., LM. R$ 100,00, LT. 310: ARMÁRIO COM 02 PORTAS DE CORRER ESPELHADAS 
CONTENDO CABIDEIRO, PRATELEIRA E GAVETEIRO MED. APROX. 160X254X64 E PAINEL LATE-
RAL. (OBS. PAINEL RISCO DE QUEBRAR NA RETIRADA / COLADO NA PAREDE / FICARÁ COM 
FUROS/ QUADROS NÃO INCLUSOS)., LM. R$ 600,00, LT. 311: PAINEL ESTOFADO (OBS: COLADO 
NA PAREDE/ AO RETIRAR O ITEM CENOGRÁFICO FICARÁ MARCAS DE FUROS)., LM. R$ 60,00, 
LT. 312: EVAPORADORA LG BTUS NÃO IDENTIFICADO (OBS: CONDENSADORA NÃO INCLUSA / 
SEM GARANTIA DE CONTROLE)., LM. R$ 400,00, LT. 313: CHUVEIRO COM ACABAMENTO PARA 01 
MISTURADOR. , LM. R$ 100,00, LT. 314: 02 SUPORTES. , LM. R$ 30,00, LT. 315: VASO SANITÁRIO 
DECA COM DUPLO ACIONAMENTO. , LM. R$ 200,00, LT. 316: ESPELHO . , LM. R$ 50,00, LT. 317: 
CUBA, TORNEIRA, MÓVEL BAIXO CONTENDO 02 PORTAS E SUPORTE PARA TOALHA MED. 
APROX. 88X78X55 (OBS: ESPELHO NÃO INCLUSO). , LM. R$ 300,00, LT. 318: CAIXA E 03 TOALHAS. 
, LM. R$ 30,00, LT. 319: BANDEJA E SABONETEIRA. , LM. R$ 20,00, LT. 320: VASO. , LM. R$ 20,00, LT. 
321: TAPETE MED. APROX. 91X64. , LM. R$ 50,00, LT. 322: JANELA. RETIRADA APÓS AS 13H. , LM. 
R$ 100,00, LT. 323: JANELA. RETIRADA APÓS AS 13H., LM. R$ 200,00, LT. 324: JANELA. RETIRADA 
APÓS AS 13H. , LM. R$ 200,00, LT. 325: GUARDA CORPO (OBS: EQUIPAMENTO DIFÍCIL DE RETI-
RAR). RETIRADA APÓS AS 13H. , LM. R$ 100,00, LT. 326: CESTA. , LM. R$ 20,00, LT. 327: 02 VASOS. 
, LM. R$ 30,00, LT. 328: 02 VASOS. , LM. R$ 30,00, LT. 329: 03 VASOS. , LM. R$ 40,00, LT. 330: LAN-
TERNA. , LM. R$ 100,00, LT. 331: LANTERNA. , LM. R$ 80,00, LT. 332: LANTERNA. , LM. R$ 60,00, LT. 
333: CESTA. , LM. R$ 20,00. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, não cabendo ao 
Comitente e ao Leiloeiro qualquer responsabilidade quanto ao estado de conservação, devendo os inte-
ressados vistoriar os bens no momento da visitação. Os bens poderão ser examinados pelos interessa-
dos sem a necessidade de AGENDAMENTO PRÉVIO do Dia 05/10/2021 ao dia 18/10/2021 - das 09h00 
às 16h00 na Rua dos Alcatrazes, 62 - Vila da Saúde, São Paulo - SP, 04144-070. Retirada dos bens: Dia 
26 de Outubro (terça-feira), das 10hs às 15hs  - Rua dos Alcatrazes, 62 - Vila da Saúde, São Paulo - SP, 
04144-07. A venda será realizada à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato. Maiores informações com relação completa de 
lotes consulte o site www.lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.
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EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1078185-02.2018.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 34ªVara Cí-
vel,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sweet 
Friends Comercio de Alimento Ltda ME CNPJ 14.697.598/0001-24 e Genilda Pizani CPF 061.404.078-77,que Banco Topazio S/A 
ajuizou ação execução,para cobrança de R$42.956,87(jul/18),referente à Cédula de Crédito Bancário(CCB) nº.4.003.429. Estando 
as executadas em lugar ignorado,foi deferida a citação por edital,para pagamento em três dias,ou apresentação de Embargos em 
15dias(podendo depositar 30%do valor do débito e requerer o pagamento da diferença em 06parcelas acrescidas de correção mo-
netária e juros de 1%ao mês),sob pena de penhora e avaliação.Honorários advocatícios em 10%sobre o débito em caso de paga-
mento ou ausência de embargos, esclarecendo-se que o pagamento efetuado no prazo legal reduzirá a verba honorária a 50%, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital por extrato afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0013776-
02.2005.8.26.0161 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Diadema, Estado de São Paulo, Dr(a). Cintia Adas 
Abib, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WALDEMAR BARRIONUEVO e HERMÍNIO BARRIONUEVO, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que Ana Maria da Silva Costa, Ana Paula da Silva, Gilmar Almeida da Silva e Gilberto Almeida da Silva 
(herdeiros de Rita Alves da Silva, autora originária da ação) ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando Usucapir o imóvel localizado 
na rua Vereador João Gonçalves de Lima, 64, Jardim Barrionuevo, Diadema/SP, consistente em parte do lote 10, da quadra 08, do 
Loteamento Jardim Barrionuevo, registrado sob a matrícula nº 27.545, Cartório de Registro de Imóveis de Diadema, neste distrito, 
município e comarca de Diadema, Estado de São Paulo, onde consta como proprietário Emílio Barrionuevo. Alegando posse do 
imóvel de forma mansa e pacífica, com boa-fé e justo título, sem qualquer oposição ou interrupção desde o ano de 1983 (mil 
novecentos e oitenta e três). Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Edital de citação – Prazo de 20 dias. Processo nº 1004722-22.2018.8.26.0037. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Araraquara, 
Estado de São Paulo, Paulo Luis Aparecido Treviso, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o)Clodoaldo Aparecido Saldo, Brasileiro, Motorista, 
RG30.738.015-4, CPF 272.304.118-23, com endereço à R. Jose Monteiro, 310, fundos, Jd. Pinheiros, CEP 14811-426, Araraquara - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de G Boscolo Epp. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO 
e INTIMAÇÃO de todo o conteúdo da petição inicial e da decisão, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagame nto da quantia 
especificada na inicial no valor de R$ 17.734,76 devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% 
do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Araraquara, aos 20 de agosto de 2021. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.315.982, 
em 27 de agosto de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDI-
CIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinário – Art. 1.238 – CC, c/c 216-A – Lei. 6.015/77), Ata Notarial 
e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por  ANTONIO FUSTITONI, bra-
sileiro, aposentado, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.710.883-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 381.202.838-72 e sua mulher MARIA CANDIDA QUIRINO FUSTITONI, brasileira, aposentada, portadora 
da Cédula de Identidade RG nº 5.869.113-3-SSPSP, inscrita no CPF/MF sob o nº 073.831.908-23, casados 
sob o regime da comunhão de bens, de 1.971, residentes e domiciliados nesta Capital na Rua Capitania He-
reditárias, nºs. 1.401, apartamento 01, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, 
desde de 09 de janeiro de 2.006, adquirido de SANDRO JOSE CHAGAS e sua esposa PRISCILA FUSTITONI 
CHAGAS, que por instrumento particular de compromisso de venda e compra datado de 20 de junho de 
2.000, sendo que os últimos nomeados adquiriram de JOSE SEVERINO CAVALCANTI, que adquiriu dos 
titulares de domínio JOSE PEREIRA DE NORONHA e sua mulher VERGINIA DE OLIVEIRA NORONHA, sobre 
o APARTAMENTO nº 01, localizado no andar térreo do Edifício Alagoas, integrante do Conjunto Residencial 
Brasil, situado na Rua das Capitanias Hereditárias, nºs 1.401, 1.453, 1.491, 1.627 e 1.655, no 32º. Subdis-
trito – Capela do Socorro, com área útil de 54,4800m2, área de uso comum coberta 4,8319m2, área de uso 
comum descoberta de 6,6183m2, área total de 65,9302 m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,2794% do 
terreno e demais coisas comuns, cabendo ao referido apartamento o direito a uma vaga indeterminada, para 
estacionamento de um veiculo de passeio, localizado no estacionamento B; que se acha registrado, conforme 
a matricula nº 118.674, sob a titularidade dominial de JOSE PEREIRA DE NORONHA, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 3.234.275-SSP/SP, e sua mulher VERGINIA DE OLIVEIRA NORONHA, portadora da Cédula 
de Identidade RG nº 5.774.287-SSP/SP, brasileira, do lar, inscritos no CPF/MF sob o nº 294.424.608-97, resi-
dentes e domiciliados nesta Capital, sem menção do endereço no assento imobiliário. Esta publicação é feita 
para dar publicidade de todos os termos do presente Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial 
para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, JOSE PEREIRA DE NORONHA; 
VERGINIA DE OLIVEIRA NORONHA; SANDRO JOSE CHAGAS; PRISCILA FUSTITONI CHAGAS; JOSE 
SEVERINO CAVALCANTI, CONJUNTO RESIDENCIAL BRASIL, por seu Sindico MAIRTON FELIPE DE SÁ, 
oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem 
assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o 
curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Ge-
ral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional 
de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito 
de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. 
Dado e passado no 11º. Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 04 de outubro de 2021. O Oficial.

Edital de Intimação. Prazo de 30 dias. Processo nº 0006492-15.2018.8.26.0604. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Suma 
ré, Estado de São Paulo, Dra. Ana Lucia Granziol, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Marco Antonio Pereira, RG 13493902, CPF 316.124 
.188-64,que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Pague Menos Com Prod Al 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 EditalL, para que, no prazo 
de 15(quinze)dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 12.879,64 (10/2018), devidamente atuali 
zada,sob pena de multa de10%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 volun 
tário, inicia-se o prazo de 15(quinze)dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos pró  
prios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Sumaré, aos 01 de setembro de 2021. 


                    
             
        
           





     


 

 

 

 


 



                

     








                 







 

 

 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos 
do PROC. Nº 1058170-27.2016.8.26.0053. A MM. Juíza de Direito da 16ª Vara da Fazenda Pública, do Foro Central – Fazenda 
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dra. Ana Luiza Villa Nova, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS 
INTERESSADOS NA LIDE que a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO move uma Desapropriação por Utilidade 
Pública/DL 3.365/1941 contra Sanear Engenharia e Construção Ltda, objetivando a desapropriação do imóvel comercial situado 
na Rua Canori, nº 190, Jardim Olinda, Campo Limpo, São Paulo/SP , declarado de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 
51.796, datado de 09.05.07. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 
10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de agosto de 2017.         [4,5] 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1008004-60.2020.8.26.0114 - 2020/000431. Classe: Assunto: Execução de Título 
Extrajudicial - Despesas Condominiais. Exequente: Condominio Edificio Barao de Jaguara. Executado: Sayuri Sasaki. 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1008004-60.2020.8.26.0114O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª 
Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a).Gabriel Baldi de Carvalho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a 
Sayuri Sasaki que Condomínio Edifício Barão de Jaguara, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial para recebimento 
de R$1.865,43 (Fevereiro/2020), ref. despesas condominiais do Apto. nº 616 no Cond. Autor. Estando a Ré em lugar 
ignorado, expede-se o edital para que em 03 dias pague o débito atualizado, podendo no prazo de 15 dias opor embargos 
ou reconhecer o crédito e comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até 
06 parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 20 dias supra, ficando advertido de que no 
caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, publicado e afixado na forma da lei. Campinas, 17/09/2021.  

CONJUNTO RIVIERA
Alameda Barros, 399/423

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Srs. (as) Condôminos (as). Como Administradora desse Condomínio  e atendendo à solicitação da 
Sr. Síndico, convocamos V.s.ª para participar da Assembleia Geral abaixo discriminada:
TIPO: EXTRAORDINÁRIA - DATA DA REALIZAÇÃO: 14.10.2021 - HORÁRIO: 1ª. Convocação: 
19:00 horas, havendo quórum legal, ou 19:30 horas, com qualquer número de presentes. LOCAL: 
PÁTIO CENTRAL DO CONDOMÍNIO, SOB AS MARQUISES DO BLOCO B. ORDEM DO DIA: 1 – 
Apresentação de orçamentos, discussão e aprovação da obra de impermeabilização do pátio, bem 
como a origem dos recursos financeiros a serem destinados a ela.  2 – Apresentação de orçamen-
tos, discussão e aprovação da obra de recuperação estrutural, relativa ao tratamento de ferragens 
nos subsolos de garagens, bem como a origem dos recursos financeiros a serem destinados a ela.  
3 – Apresentação, discussão e aprovação do Anteprojeto de Arquitetura para a recuperação de 
todas as áreas comuns do condomínio, localizadas no piso térreo, dos fundos à frente da Alameda 
Barros e Rua São Vicente de Paulo, bem como a forma de arrecadação de recursos financeiros 
para a implementação das obras decorrentes.  4 – Apresentação, discussão e aprovação do An-
teprojeto de Arquitetura para a reforma de todas as áreas comuns do condomínio, localizadas no 
Bloco A 3, bem como a forma de arrecadação de recursos financeiros para a implementação das 
obras decorrentes. 
• Solicitamos a presença de todos os Srs. Condôminos, principalmente para que haja uma partici-
pação efetiva de cada um nas decisões que afetam a coletividade.
• É licito ao Condômino se fazer representar por procurador, o qual deverá estar munido de pro-
curação lavrada pelo titular da unidade, conforme relação em poder da administradora. Caso haja 
divergência, ou tenha havido mudança de titularidade, cabe ao interessado a regularização junto 
à Administradora em até 24 horas antes da realização da Assembleia, sem o que a unidade não 
terá direito a voto.
• Os Condôminos em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não poderão votar nas 
deliberações.
• Finalizando, informamos que o não comparecimento de qualquer Condômino não o desobrigará 
do cumprimento das decisões tomadas em Assembleia.

Atenciosamente,
JHI Imoveis e Consultoria Ltda.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1063871-20.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) RENATA MENDES LISBOA, Brasileira, Prendas do Lar, CPF 415.433.638-06, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança por 
parte de Unidade Recreativa Cidade Canção Ltda Epp, alegando em síntese que as partes firmaram contrato de serviços 
educacionais para o ano letivo de 2019 prestados para a filha da ré e que as prestações referentes a julho e agosto 2019 encontram-
se em atraso, no montante de R$ 1.404,73. Dessa forma, requereu a procedência da ação e condenação da ré ao pagamento do 
principal acrescido de juros moratórios, correção monetária, despesas processuais e honorários advocatícios. 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, a ré será 
considerada 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 26 de setembro de 2021. 

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 34758/21 - Pregão Eletrônico nº 187/21. Interessado: Secretaria de Segurança. 
Objeto: Aquisição de postes de aço para sinalização viária. Recebimento das propostas dos 
lotes: até às 9h00 do dia 20 de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 
9h00 do dia 20 de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 
20/10/2021. 
Processo nº 31971/21 - Pregão Eletrônico nº 188/21. Interessado: Secretaria de Educação. 
Objeto: Aquisição de equipamentos (projetores, suportes e telas de proteção). Recebimento 
das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 21 de outubro de 2021 - Abertura das propostas 
dos lotes: a partir das 9h00 do dia 21 de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir 
das 9h30 do dia 21/10/2021. 
Processo nº 22235/21 - Pregão Eletrônico nº 189/21. Interessado: Secretaria de Infraestrutura. 
Objeto: Serviços de manutenção corretiva para a frota pesada de veículos e maquinas da 
Prefeitura de Franca. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 22 de outubro 
de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 22 de outubro de 2021 - 
Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 22/10/2021. 
Processo nº 31977/21 - Pregão Eletrônico nº 190/21. Interessado: Secretaria de Educação. 
Objeto: Aquisição de digitalizadoras para uso em sala de aula da rede municipal. Recebimento 
das propostas dos lotes: até às 14h00 9h00 dia 25 de outubro de 2021 - Abertura das 
propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 25 de outubro de 2021 - Início da disputa de 
preços: a partir das 9h30 do dia 25/10/2021. 
Processo nº 31732/21 - Pregão Eletrônico nº 191/21. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares. Recebimento das propostas dos lotes: até às 
14h00 do dia 25 de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do 
dia 25 de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 25/10/2021. 
Processo nº 31728/21 - Pregão Eletrônico nº 192/21. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 
do dia 26 de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 26 
de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 26/10/2021. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 06/10/2021, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br
Processo nº 64383/19 – Tomada de Preços nº 21/21 – Adequação de acessibilidade da Praça 
Nove de Julho, nas Ruas Ouvidor Freire, Voluntários da Franca, Marechal Deodoro e Coronel 
Francisco Andrade Junqueira – Centro - Franca/SP. Os envelopes I) Documentação e II) 
Proposta de Preço, deverão ser entregues na Sala de Licitações desta Prefeitura, na Rua 
Frederico Moura, 1517 – Térreo – Sala 3 da Sec. de Finanças, até às 14h00 do dia 26 de 
outubro de 2021, a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 14h30. 
Processo nº 19769/19 – Tomada de Preços nº 22/21 – Adequação do canil/gatil (construção de 
muro), na Rua José Gianesella, 415 – Bairro City Petropolis - Franca/SP. Os envelopes I) 
Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Sala de Licitações desta 
Prefeitura, na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo – Sala 3 da Sec. de Finanças, até às 14h00 
do dia 27 de outubro de 2021, a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 14h30. 
Processo nº 64369/19 – Tomada de Preços nº 23/21 – Adequação de acessibilidade da Praça 
Dom Pedro II, nas Ruas Dr. Julio Cardoso, Voluntários da Franca, Marechal Deodoro e 
Campos Sales – Centro - Franca/SP.  Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, 
deverão ser entregues na Sala de Licitações desta Prefeitura, na Rua Frederico Moura, 1517 
– Térreo – Sala 3 da Sec. de Finanças, até às 9h00 do dia 04 de novembro de 2021, a abertura 
dar-se-á no mesmo dia e local às 9h30. 
Processo nº 31595/19 – Tomada de Preços nº 24/21 – Adequação de acessibilidade da Sabino 
Loureiro, nas Ruas Frei Germano, General Carneiro, Diogo Feijó e Voluntários da Franca – 
Centro - Franca/SP.  Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser 
entregues na Sala de Licitações desta Prefeitura, na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo – 
Sala 3 da Sec. de Finanças, até às 9h00 do dia 05 de novembro de 2021, a abertura dar-se-á 
no mesmo dia e local às 9h30. 
Processo nº 3978/21 – Concorrência nº 18/21 – Aquisição de materiais hidraulicos.  Os 
envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Sala de 
Licitações desta Prefeitura, na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo – Sala 3 da Sec. de 
Finanças, até às 9h00 do dia 12 de novembro de 2021, a abertura dar-se-á no mesmo dia e 
local às 9h30. 
Processo nº 32436/21 – Concorrência nº 19/21 – Aquisição de materiais elétricos.  Os 
envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Sala de 
Licitações desta Prefeitura, na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo – Sala 3 da Sec. de 
Finanças, até às 9h00 do dia 16 de novembro de 2021, a abertura dar-se-á no mesmo dia e 
local às 9h30. 
Informações através do tel. (16) 3711-9545 - Editais no site: www.franca.sp.gov.br

Franca, 04 de outubro de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCAEDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL PRESENCIAL E ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 6ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL 
DE SANTO AMARO. Processo: nº 0019718-84.2017.8.26.0002. Executados: requerido(s) MARILDA CRISTINA DA SILVA 
MAIA ARAUJO - Casa c/ 82m2. Rua Azinhal, nº32, São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 356.246,06 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 178.123,03 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 15/11/2021 às 13h20min, e termina em 18/11/2021 às 13h20min; 2ª Praça começa em 18/11/2021 às 
13h21min, e termina em 08/12/2021 às 13h20min. Ficam os requerido(s) MARILDA CRISTINA DA SILVA MAIA 
ARAUJO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. 

 
 

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS/SP - J2873
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido nos autos da: 
AÇÃO: Cobrança (Cumprimento de Sentença) PROCESSO Nº 0021503-16.2018.8.26.0562 

EXEQUENTE(S)/AUTOR(ES): Condomínio Edifício Carolina EXECUTADO(S)/RÉU(S): Magos Empreendimentos Imobi-
liários Ltda. e Benvida Bartolo TERCEIRO(S): Instituto Nacional de Seguro Social – INSS (União Federal), Paulo Cesar 
de Lima Alves e Município de Santos/SP. O(A) MM(a). Juiz(a) de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 
879, II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo des-
crito(s), conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com. 1ª PRAÇA: De 15/10/21(15h00) até 
18/10/21(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 18/10/21(15h00) até 10/11/21(15h00)-mínimo 
de 50% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF. BEM(NS): O apartamento nº 13, localizado no 1º andar 
ou 2º pavimento do Edifício Carolina, que recebeu o nº 50 da Rua José Clemente Pereira, contendo 1 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro, passagem e área de serviço com tanque, confrontando pela frente com o corredor de circulação do 
pavimento por onde tem sua entrada, de um lado com o apartamento de fi nal 5, do outro lado com escadaria e nos 
fundos com o espaço da área de recuo lateral esquerda, tendo a área útil de 58,59m², área comum de 31,872m², no 
total de 90,462m², pertencendo-lhe tanto no terreno como nas demais partes comuns, uma fração ideal equivalente 
a 2,567% do todo, possuindo garagem coletiva destinada a guarda de automóveis. O terreno onde foi construído o 
prédio acha-se descrito e confrontado na especifi cação condominial registrada sob nº 2 da matrícula nº 31.094 deste 
cartório. Cadastro Municipal nº 54.045.032.003. Matrícula nº 36.656 do 3º CRI de Santos/SP. ÔNUS: Penhora em favor 
do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS (R.1-04/04/00); e Penhora em favor de Paulo Cesar de Lima Alves (Av.2-
04/10/17). AVALIAÇÃO: R$ 352.968,77 (em Jan/21), que será devidamente atualizado na ocasião da disponibilização 
no site. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), 
coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com 
penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte na 
presente ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via editalícia, na pessoa de seus representantes ou 
caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 15/10/11, não podendo, de 
forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas 
pendentes de julgamento relativos ao feito. Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá 
eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ/SP - J3168
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido nos autos da 
AÇÃO: Cobrança (Cumprimento de Sentença) PROCESSO Nº: 0023245-52.2008.8.26.0554 

EXEQUENTE(S)/AUTOR(ES): Condominio Residencial Itaparica EXECUTADO(S)/RÉU(S): Eduardo Luiz Mazzoni e 
Vanessa Carla Palomares Mazzoni TERCEIRO(S): Município de Santo André CREDOR(ES) HIPOTECÁRIO(S): Caixa 
Econômica Federal. O(A) MM(a). Juiz(a) de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e Resolução 
236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), conforme condições 
presentes neste edital e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: De 15/10/21(15h00) até 18/10/21(15h00)-valor igual 
ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 18/10/21(15h00) até 09/11/21(15h00)-mínimo de 70% do valor de 1ª Praça. 
HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Apartamento nº 43, localizado no 4º pavimento do 
bloco à Rua Professor Antonio Seixas Leite Ribeiro, nº 138, “Condomínio Residencial Itaparica” no Conjunto Habitacional 
dos Metalúrgicos do ABCD, constituídos de dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviços, tendo 51,37m² 
de área útil, 3,900625m² de área comum construída, 55,270625m² de área total construída 55,270625m² de área total 
construída, correspondendo-lhe uma vaga indeterminada em estacionamento coletivo, do tipo descoberta e uma fração 
ideal no terreno de 0,0015625% do todo do terreno da quadra “H”, Santo André/SP. Cadastro imobiliário nº 21.166.416. 
Matrícula nº 47.759 do 1º CRI de Santo André/SP. ÔNUS: Hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal – CEF (R.11-
29/06/00). VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 180.000,00 (em Nov/16), que será devidamente atualizado na ocasião da dispo-
nibilização no site. DÉBITO HIPOTECÁRIO EM ABERTO: R$ 90.484,47 (em Mar/19). INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, 
executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), promitente(s) compra-
dor(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com penhora(s) anteriormente averbada(s), 
terceiros e demais interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte na presente ação, INTIMADOS das presentes 
designações, por esta via editalícia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intimação 
pessoal, bem como da penhora realizada em 28/10/14, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância 
do contido neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de julgamento relativos ao feito. Será 
este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá eventual insucesso nas notifi cações pessoais 
e dos respectivos patronos.

Edital de Leilão Público Judicial On-line nos termos da Legislação em Vigor - 5ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA 
DE OSASCO/SP - PROCESSO Nº 0016743-78.2016.8.26.0405. Partes: Exequente(s) Luana Ribeiro La Serra e Maria 
Ercília Ribeiro La Serra, representadas por sua genitora Zélia Brito Ribeiro La Serra, e dos executado(a)(s) Espólio de 
Amália Ramos dos Santos, representado por Roberto Mariano dos Santos e Sidnei Mariono dos Santos, Espólio de 
Clementina Ramos Senegali representado por Eduardo Haran Hatchikian  e sua esposa Eliana Lázara Vinhas Hatch, 
Espólio de Carmem Ramos dos Santos, Marcelo Gaiche, Espólio de Luiza Munhoz representado por seus herdeiros 
Anselmo Munhoz e sua mulher Maria Aparecida Lopes Munhoz, Angelina Munhoz Pasquale e seu Marido Nilton de Pas-
choale, Antônio Carlos Munhoz, e sua mulher Dolizete Aparecida Munhoz, Oswaldo Munhoz Neto e sua mulher Donizete 
Aparecida Munhoz, Espólio de Wagner Antônio André representado pela viúva Maria Aparecida Gomes e Francine Hilda 
Gomes André, Espólio Oswaldo Munhoz Neto representado por Marisa Oliveira, Rubia F. Munhoz e Alexandre R.Munhoz. 
1º LEILÃO: 07/10/21 às 13h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, 
não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 27/10/21 às 13h30, não sendo admitidos lanços inferiores 
a 50% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 2.203.790,69 e 2ª data 
Lance Inicial: R$ 1.101.895,34, valores sujeitos a atualizações. DOS BENS: ÁREA REMANSCENTE DA MATRÍCULA 
26.125, DO 2º OFÍCO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE OSASCO/SP - Trata-se de imóvel localizado na Rua Éttore Bis-
cuola, constituído pelos lotes 15 e 17, da quadra 30  de 800m², sobre o qual encontram-se edificadas 4 casas residenciais. 
Imóvel 01: Casa c/ 194 m² A.C. assobradada, 02 pavimentos e edícula. Imóvel 02: Casa c/ 200 m² A.C. assobradada, 
03 pavimentos e edícula. Imóvel 03: Casa c/ 50,31 m² A.C. c/ dois cômodos e banheiro. Imóvel 04: Casa c/ 159 m² A.C. 
assobradada, sala dois ambientes, três dormitórios, banheiro e terraço. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial. 
Venda “AD CORPUS” no estado em que se encontram, sem garantias. Pagamento a vista e a prazo vide edital. Comissão 
devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação.

Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.br - (11) 4426-5064.
Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA 
DE PORTO FELIZ/SP - Processo nº 1000962.92.2016.8.26.0471. Partes: Exequente(s) MARIA PIEDADE NUNES, CPF 
nº 805.971.818-53, PRISCILA NUNES, CPF nº 270.357.938-10 e THIAGO AUGUSTO NUNES, CPF nº 270.371.998-18 e 
Executado(a)(s) CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, CPF nº 872.577.939-91 e MARIA DE FÁTIMA FERREI-
RA DOS SANTOS, CPF nº 586.360.218-04.  1º LEILÃO: 08/10/21 às 13h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) 
vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 03/11/21 às 
13h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 60% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 
1ª data Avaliação: R$ 639.255,56 e 2ª data Lance Inicial: R$ 383.553,34, valores sujeitos a atualizações. LOTE ÚNICO 
DE BEM IMÓVEL: DIREITO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL: CHÁCARA RECANTO FERREIRA (CASA) C/ 3.447,84 
m² A.T. NO BAIRRO AVECUIA DO ALTO EM PORTO FELIZ/SP. Contendo: 01 varanda, 01 sala em dois ambientes, 03 
dormitórios, 01 dormitório/suíte, 02 banheiros, 01 cozinha, 01 salão, 01 salão de jogos e 01 piscina. MATRÍCULA Nº 
31.020 DO REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE PORTO FELIZ/SP. Venda “AD CORPUS” no estado em que se 
encontra. Pagamento a vista ou a prazo vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: 
Agendamento junto a Leiloeira Oficial - Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.

Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.br - (11) 4426-5064.
Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.

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

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

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pelo(s) 
comitente (s) TARJAB CONSTRUTORA, torna púbico a oferta, em leilão ONLINE - LEILÃO TARJAB 
REFUGE E TANGRAM extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento decorado abaixo relacio-
nados, com encerramento a partir das 14h do dia 19/10/2021, no portal  www.lancetotal.com.br, nos ter-
mos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE JUNHO DE 2015 
e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. Descrição dos bens:  LT. 1: 
REFRIGERADOR ELECTROLUX MOD. IF55S. , LM. R$ 600,00, LT. 2: COOKTOP ELECTROLUX 04 
BOCAS MOD. NÃO IDENTIFICADO. , LM. R$ 150,00, LT. 3: FORNO ELECTROLUX MOD. OE8MX. , 
LM. R$ 500,00, LT. 4: COIFA TRAMONTINA COM MOTOR MOD. NÃO IDENTIFICADO. , LM. R$ 300,00, 
LT. 5: PEDRA, CUBA, TORNEIRA, ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 01 PORTA, 03 GAVETAS MED. 
APROX. 210X90X62 E ARMÁRIO SUPERIOR CONTENDO 02 PORTAS E NICHO MED. APROX. 
124X85X34. , LM. R$ 600,00, LT. 6: 03 ITENS DE DECORAÇÃO E VASO. , LM. R$ 40,00, LT. 7: VASO. 
, LM. R$ 30,00, LT. 8: 02 LIVROS. , LM. R$ 20,00, LT. 9: POTE E CESTA (FRUTAS CENÓGRAFICAS 
NÃO INCLUSAS). , LM. R$ 40,00, LT. 10: POTE E 04 UTENSÍLIOS. , LM. R$ 30,00, LT. 11: 02 TÁBUAS 
E GARRAFA. , LM. R$ 30,00, LT. 12: 02 VASOS. , LM. R$ 30,00, LT. 13: 02 POTES. , LM. R$ 30,00, LT. 
14: 02 POTES. , LM. R$ 40,00, LT. 15: 02 LIVROS. , LM. R$ 20,00, LT. 16: 02 LATAS. , LM. R$ 20,00, LT. 
17: LAVADORA LG DIRECT DRIVE MOD. NÃO IDENTIFICADO., LM. R$ 600,00, LT. 18: ADEDA MIDEA 
MOD. NÃO IDENTIFICADO., LM. R$ 400,00, LT. 19: PEDRA, CUBA, TORNEIRA, ARMÁRIO BAIXO 
CONTENDO 05 PORTAS MED. APROX. 400X96X79 E ARMÁRIO SUPERIOR CONTENDO 05 POR-
TAS, NICHO E PRATELEIRA MED. APROX. 400X51X82 (COM AVARIA POSSUI DIVERSOS RISCOS)., 
LM. R$ 600,00, LT. 20: CESTA, 03 TOALHAS E CAMISETA., LM. R$ 50,00, LT. 21: 09 SUPORTES PARA 
GARRAFAS (OBS. GARRAFAS NÃO INCLUSAS)., LM. R$ 40,00, LT. 22: TAMPA E VASO ., LM. R$ 
20,00, LT. 23: 02 VASOS., LM. R$ 30,00, LT. 24: 02 VASOS., LM. R$ 30,00, LT. 25: 02 VASOS., LM. R$ 
30,00, LT. 26: 03 VASOS., LM. R$ 40,00, LT. 27: VASO., LM. R$ 20,00, LT. 28: 02 CESTAS, POTE E 02 
UTENSÍLIOS., LM. R$ 40,00, LT. 29: BANDEJA, BALDE, 03 TAÇAS E GARRAFA., LM. R$ 40,00, LT. 30: 
02 LIVROS CAIXA E LIVRO., LM. R$ 30,00, LT. 31: POTE E 02 UTENSÍLIOS., LM. R$ 20,00, LT. 32: 02 
VELAS CENOGRÁFICAS., LM. R$ 30,00, LT. 33: COOKTOP VITROCERÂMICO ELECTROLUX MOD. 
ICP30., LM. R$ 250,00, LT. 34: BANDEJA E 02 PEDRAS., LM. R$ 30,00, LT. 35: VASO E AMPULHETA., 
LM. R$ 20,00, LT. 36: 03 PRATOS, FACA E UTENSÍLIO., LM. R$ 30,00, LT. 37: 02 VASOS., LM. R$ 
20,00, LT. 38: VASO E ITEM DE DECORAÇÃO., LM. R$ 20,00, LT. 39: 07 JOGOS AMERICANO., LM. 
R$ 20,00, LT. 40: VASO E SABONETEIRA., LM. R$ 20,00, LT. 41: BANDEJA E 04 UTENSÍLIOS., LM. R$ 
20,00, LT. 42: BANCADA MED. APROX. 200X97X72 (COM AVARIA POSSUI DIVERSOS RISCOS NO 
TAMPO). , LM. R$ 150,00, LT. 43: BANQUETA. , LM. R$ 300,00, LT. 44: BANQUETA. , LM. R$ 300,00, 
LT. 45: BANQUETA. , LM. R$ 300,00, LT. 46: 02 TÁBUAS E 06 UTENSÍLIOS (ITENS CENOGRÁFICOS 
NÃO INCLUSOS). , LM. R$ 40,00, LT. 47: BALDE . , LM. R$ 20,00, LT. 48: ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. 
R$ 30,00, LT. 49: 09 PRATOS. , LM. R$ 40,00, LT. 50: BANCO MED. APROX. 200X46X46. , LM. R$ 
400,00, LT. 51: BANCO. , LM. R$ 200,00, LT. 52: LUMINÁRIA. , LM. R$ 150,00, LT. 53: 02 CADEIRAS. , 
LM. R$ 600,00, LT. 54: 02 CADEIRAS. , LM. R$ 600,00, LT. 55: MESA COM TAMPO EM VIDRO MED. 
APROX. 240X76X110. , LM. R$ 400,00, LT. 56: BANCO. , LM. R$ 200,00, LT. 57: JOGO DE JANTAR 
PARA 08 PESSOAS CONTENDO JOGO AMERICANO, TALHERES, PRATOS, GUARDANAPOS COM 
PRENDEDORES E TAÇAS APROX. 62 PEÇAS. , LM. R$ 100,00, LT. 58: 03 ITENS DE DECORAÇÃO. 
, LM. R$ 40,00, LT. 59: 06 QUADROS (SENDO 01 FALTANDO VIDRO). , LM. R$ 100,00, LT. 60: VASO 
(PAISAGISMO NÃO INCLUSO). , LM. R$ 60,00, LT. 61: LUMINÁRIA PENDENTE. , LM. R$ 150,00, LT. 
62: 03 ALMOFADAS. , LM. R$ 30,00, LT. 63: BANCO COM FUTTON MED. APROX. 160X45X45. , LM. 
R$ 100,00, LT. 64: JOGO DE CAFÉ PARA 04 PESSOAS CONTENDO JOGO AMERICANO, PRATOS, 
GUARDANAPOS E PRENDEDORES APROX. 12 PEÇAS (OBS: ITENS CENOGRÁFICOS NÃO IN-
CLUSOS). , LM. R$ 50,00, LT. 65: 04 PRATOS. , LM. R$ 20,00, LT. 66: POTE E 10 TALHERES. , LM. R$ 
20,00, LT. 67: JARRA, AÇUCAREIRO, 02 MINI COPOS, 02 COPOS E ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 
30,00, LT. 68: CENTRO DE MESA. , LM. R$ 20,00, LT. 69: BANDEJA E PRATO (ITENS CENOGRÁFI-
COS NÃO INCLUSOS). , LM. R$ 30,00, LT. 70: BANCO COM FUTTON MED. APROX. 130X45X45. , LM. 
R$ 100,00, LT. 71: PUFF . , LM. R$ 80,00, LT. 72: PUFF . , LM. R$ 80,00, LT. 73: PUFF . , LM. R$ 80,00, 
LT. 74: MÓVEL CONTENDO PRATELEIRA, ARMÁRIO SUPERIOR COM 01 PORTA E NICHO E MÓVEL 
BAIXO COM PORTA CENOGRÁFICA MED. MEDIANTE VISITAÇÃO. , LM. R$ 300,00, LT. 75: VASO. , 
LM. R$ 20,00, LT. 76: 03 LIVROS CAIXA. , LM. R$ 30,00, LT. 77: VASO. , LM. R$ 20,00, LT. 78: 05 MINI 
LIVROS CAIXAS. , LM. R$ 30,00, LT. 79: 03 LIVROS CAIXAS . , LM. R$ 30,00, LT. 80: 02 VASOS. , LM. 
R$ 20,00, LT. 81: 02 VASOS. , LM. R$ 20,00, LT. 82: 03 LIVROS CAIXAS . , LM. R$ 30,00, LT. 83: VASO 
E VELA CENOGRÁFICA. , LM. R$ 30,00, LT. 84: VASO. , LM. R$ 20,00, LT. 85: VELA CENOGRÁFICA. 
, LM. R$ 20,00, LT. 86: VASO. , LM. R$ 30,00, LT. 87: VASO. , LM. R$ 30,00, LT. 88: LIVRO E LIVRO 
CAIXA. , LM. R$ 20,00, LT. 89: CORTINA 02 PEÇAS. , LM. R$ 100,00, LT. 90: TAPETE MED. APROX. 
240X256. , LM. R$ 100,00, LT. 91: 02 TELAS MED. APROX. 73X102. , LM. R$ 40,00, LT. 92: SOFÁ 
CONTENDO 04 ALMOFADAS SOLTAS MED. APROX. 200X70X95. , LM. R$ 600,00, LT. 93: MESA LA-
TERAL DIÂM. APROX. 40X50. , LM. R$ 120,00, LT. 94: MESA LATERAL DIÂM. APROX. 42X50. , LM. R$ 
150,00, LT. 95: PORTA RETRATO E TAÇA. , LM. R$ 20,00, LT. 96: MESA LATERAL DIÂM. APROX. 
45X65. , LM. R$ 150,00, LT. 97: EVAPORADORA LG BTUS NÃO IDENTIFICADO. RETIRADA APÓS ÀS 
13H (CONDENSADORA NÃO INCLUSA / SEM GARANTIA DE CONTROLE). , LM. R$ 300,00, LT. 98: 
ESPELHO MED. APROX. 50X75. , LM. R$ 150,00, LT. 99: ESPELHO MED. APROX. 50X100. , LM. R$ 
150,00, LT. 100: ESPELHO MED. APROX. 50X50. , LM. R$ 150,00, LT. 101: TAPETE MED. APROX. 
83X257. , LM. R$ 50,00, LT. 102: MÓVEL CONTENDO PRATELEIRAS MED. APROX. 110X254X48 
(OBS: ESPELHO NÃO INCLUSO / COLADO NA PAREDE). , LM. R$ 150,00, LT. 103: ESPELHO. , LM. 
R$ 300,00, LT. 104: CUBA, TORNEIRA E PRATELEIRA EM VIDRO MED. APROX. 139X35 (OBS: LOGO 
DA EMPRESA SERÁ RETIRADO DO VIDRO, POÍS O MESMO FICARÁ COM MARCAS). , LM. R$ 
150,00, LT. 105: VASO SANITÁRIO INCEPA COM DUPLO ACIONAMENTO. , LM. R$ 200,00, LT. 106: 
BANDEJA, POTE E SABONETEIRA. , LM. R$ 30,00, LT. 107: 02 POTES. , LM. R$ 20,00, LT. 108: 02 
VASOS. , LM. R$ 20,00, LT. 109: PERSIANA MED. APROX. 200X156. , LM. R$ 100,00, LT. 110: 02 CA-
NECAS, PELÚCIA E ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 40,00, LT. 111: BASE PARA CAMA SOLTEIRO 
COM FUTTON. , LM. R$ 200,00, LT. 112: 02 TRAVESSEIROS, 03 ALMOFADAS E PESEIRA. , LM. R$ 
50,00, LT. 113: COLCHONETE. , LM. R$ 50,00, LT. 114: COLCHONETE. , LM. R$ 50,00, LT. 115: QUA-
DRO, 02 POTES E 02 ITENS DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 50,00, LT. 116: PUFF . , LM. R$ 60,00, LT. 117: 
LUMINÁRIA E PANTUFA INFANTIL. , LM. R$ 80,00, LT. 118: 02 QUADROS MED. APROX. 35X35. , LM. 
R$ 20,00, LT. 119: TAPETE MED. APROX. 200X60. , LM. R$ 100,00, LT. 120: CAIXA E PELÚCIA (OBS: 
CAIXA DE PAPELÃO). , LM. R$ 20,00, LT. 121: COBRE LEITO. , LM. R$ 30,00, LT. 122: ARMÁRIO 
CONTENDO 02 PORTAS DE CORRER ESPELHADAS COM CABIDEIRO, PRATELEIRA E GAVETEI-
RO MED. APROX. 150X255X65. , LM. R$ 400,00, LT. 123: 05 QUADROS MED. APROX. 35X35. , LM. 
R$ 20,00, LT. 124: EVAPORADORA LG BTUS NÃO IDENTIFICADO. RETIRADA APÓS ÀS 13H (CON-
DENSADORA NÃO INCLUSA). , LM. R$ 300,00, LT. 125: CHUVEIRO . , LM. R$ 100,00, LT. 126: 02 
SUPORTES. , LM. R$ 30,00, LT. 127: 02 TOALHAS. , LM. R$ 20,00, LT. 128: VASO SANITÁRIO INCEPA 
COM DUPLO ACIONAMENTO. , LM. R$ 200,00, LT. 129: 02 ESPELHOS. , LM. R$ 80,00, LT. 130: CUBA, 
TORNEIRA E MÓVEL BAIXO CONTENDO 01 GAVETA E NICHO MED. APROX. 64X77X46. , LM. R$ 
250,00, LT. 131: SABONETEIRA, POTE E VASO. , LM. R$ 30,00, LT. 132: TAPETE MED. APROX. 
62X102. , LM. R$ 50,00, LT. 133: PERSIANA MED. APROX. 240X185., LM. R$ 100,00, LT. 134: BOX 
SOLTEIRO COM COLCHÃO ., LM. R$ 200,00, LT. 135: JOGO DE CAMA CONTENDO COBRE LEITO, 
02 TRAVESSEIROS E 02 ALMOFADAS., LM. R$ 80,00, LT. 136: CABECEIRA., LM. R$ 60,00, LT. 137: 
03 QUADROS ., LM. R$ 30,00, LT. 138: TAPETE MED. APROX. 150X200., LM. R$ 100,00, LT. 139: 
MESA LATERAL DIÂM. APROX. 35X69., LM. R$ 80,00, LT. 140: 02 VASOS., LM. R$ 20,00, LT. 141: 02 
MINI LIVROS CAIXAS E CHINELO Nº 33., LM. R$ 20,00, LT. 142: CADEIRA (OBS. COM AVARIAS)., LM. 
R$ 100,00, LT. 143: MESA CONTENDO 03 GAVETAS MED. APROX. 160X76X60., LM. R$ 300,00, LT. 
144: LUMINÁRIA ., LM. R$ 80,00, LT. 145: PORTA RETRATO E ITEM DE DECORAÇÃO., LM. R$ 20,00, 
LT. 146: 03 BANDEJAS., LM. R$ 20,00, LT. 147: 02 POTES., LM. R$ 20,00, LT. 148: BANDEJA E POTE., 
LM. R$ 20,00, LT. 149: PAINEL ESTOFADO (OBS. COM AVARIAS)., LM. R$ 20,00, LT. 150: 02 ITENS 
DE DECORAÇÃO., LM. R$ 20,00, LT. 151: 03 CESTAS., LM. R$ 30,00, LT. 152: ARMÁRIO CONTENDO 
02 PORTAS DE CORRER ESPELHADAS COM CABIDEIRO, PRATELEIRA E GAVETEIRO MED. 
APROX. 146X255X60., LM. R$ 600,00, LT. 153: 02 ESPELHOS (OBS. SENDO 01 COM AVARIA / MAN-
CHADO)., LM. R$ 50,00, LT. 154: EVAPORADORA LG BTUS NÃO IDENTIFICADO. RETIRADA APÓS 
ÀS 13H (CONDENSADORA NÃO INCLUSA)., LM. R$ 300,00, LT. 155: 07 QUADROS MED. APROX. 
29X29., LM. R$ 70,00, LT. 156: ARMÁRIO EM U CONTENDO PRATELEIRA, CABIDEIRO E MÓVEL 
COM 03 GAVETAS MED. MEDIANTE VISITAÇÃO (OBS: COM AVARIA / PORTAS DE CORRER DANI-
FICADAS)., LM. R$ 500,00, LT. 157: ESCADA DECORATIVA., LM. R$ 30,00, LT. 158: 03 CAMISETAS E 
03 CABIDES., LM. R$ 30,00, LT. 159: ALMOFADA E PESEIRA., LM. R$ 20,00, LT. 160: 02 PORTA RE-
TRATOS E CAIXA., LM. R$ 30,00, LT. 161: POTE E CAIXA., LM. R$ 20,00, LT. 162: CAIXA E BANDEJA., 
LM. R$ 20,00, LT. 163: POTE E CAIXA., LM. R$ 20,00, LT. 164: 02 CAMISETAS., LM. R$ 20,00, LT. 165: 
CORTINA 02 PEÇAS (OBS: CORTINA NÃO POSSUI TRILHOS / APENAS TECIDO)., LM. R$ 100,00, 
LT. 166: LUMINÁRIA., LM. R$ 80,00, LT. 167: MESA LATERAL COM TAMPO EM PEDRA DIÂM. APROX. 
45X65., LM. R$ 150,00, LT. 168: PORTA RETRATO, AMPULHETA, PÍRES, XÍCARA E POTE (COM 
AVARIA /QUEBRADO)., LM. R$ 30,00, LT. 169: MESA LATERAL COM TAMPO EM PEDRA DIÂM. 
APROX. 41X52., LM. R$ 150,00, LT. 170: TELA MED. APROX. 73X73., LM. R$ 20,00, LT. 171: TELA 
MED. APROX. 73X73., LM. R$ 20,00, LT. 172: TELA MED. APROX. 73X73., LM. R$ 20,00, LT. 173: 
PAINEL (OBS: RISCO DE QUEBRA / COLADO NA PAREDE AO RETIRAR OS QUADROS O PAINEL 
FICARÁ COM MARCAS DE FUROS)., LM. R$ 50,00, LT. 174: BOX CASAL COM COLCHÃO., LM. R$ 
200,00, LT. 175: JOGO DE CAMA CONTENDO COBRE LEITO, PESEIRA, 04 TRAVESSEIROS E 03 
ALMOFADAS., LM. R$ 80,00, LT. 176: LUMINÁRIA., LM. R$ 80,00, LT. 177: MESA LATERAL DIÂM. 
APROX. 61X75., LM. R$ 80,00, LT. 178: 02 VASOS E POTE., LM. R$ 30,00, LT. 179: MESA LATERAL 
DIÂM. APROX. 46X61., LM. R$ 80,00, LT. 180: CAIXA E MINI LIVRO CAIXA., LM. R$ 20,00, LT. 181: 
TAPETE MED. APROX. 277X243., LM. R$ 100,00, LT. 182: PAINEL ESTOFADO (OBS: RISCO DE 
QUEBRAR / COLADO NA PAREDE AO RETIRAR O ITEM CENOGRÁFICO O PAINEL FICARÁ COM 
MARCAS DE FUROS)., LM. R$ 50,00, LT. 183: EVAPORADORA LG BTUS NÃO IDENTIFICADO. RETI-
RADA APÓS ÀS 13H (CONDENSADORA NÃO INCLUSA / SEM GARANTIA DE CONTROLE)., LM. R$ 
300,00, LT. 184: CHUVEIRO . , LM. R$ 100,00, LT. 185: 02 SUPORTES . , LM. R$ 150,00, LT. 186: VASO 
SANITÁRIO INCEPA COM DUPLO ACIONAMENTO. , LM. R$ 200,00, LT. 187: 03 ESPELHOS . , LM. R$ 
60,00, LT. 188: CUBA, TORNEIRA E MÓVEL BAIXO CONTENDO 02 PORTAS MED. APROX. 
100X78X50. , LM. R$ 250,00, LT. 189: ESPELHO, VASO, SABONETEIRA E POTE. , LM. R$ 40,00, LT. 
190: TAPETE MED. APROX. 153X66. , LM. R$ 50,00, LT. 191: 03 VASOS. , LM. R$ 30,00, LT. 192: 
CESTA. , LM. R$ 20,00, LT. 193: MANTA E ALMOFADA. , LM. R$ 30,00, LT. 195: BANDEJA, XÍCARA E 
PÍRES. , LM. R$ 30,00, LT. 196: POLTRONA E BANCO COM FUTTON. , LM. R$ 280,00, LT. 197: LUMI-
NÁRIA. , LM. R$ 100,00, LT. 198: PORTA DE CORRER. RETIRADA APÓS AS 13H., LM. R$ 300,00, LT. 
199: JANELA. RETIRADA APÓS AS 13H. , LM. R$ 100,00, LT. 200: JANELA. RETIRADA APÓS AS 13H., 
LM. R$ 200,00, LT. 201: JANELA. RETIRADA APÓS AS 13H. , LM. R$ 100,00, LT. 202: JANELA. RETI-
RADA APÓS AS 13H. , LM. R$ 200,00, LT. 203: PORTA DE CORRER. RETIRADA APÓS AS 13H. , LM. 
R$ 300,00, LT. 204: GUARDA CORPO MED. MEDIANTE VISITAÇÃO. RETIRADA APÓS AS 13H. (OBS. 
GRAU DE DIFICULDADE PARA RETIRAR). , LM. R$ 100,00, LT. 205: GUARDA CORPO MED. ME-
DIANTE VISITAÇÃO. RETIRADA APÓS AS 13H. (OBS. GRAU DE DIFICULDADE PARA RETIRAR). , 
LM. R$ 60,00, LT. 206: REFRIGERADOR ELECTROLUX MOD. DB53X. , LM. R$ 600,00, LT. 207: 
COOKTOP TRAMONTINA 04 BOCAS MOD. NÃO IDENTICADO. , LM. R$ 200,00, LT. 208: FORNO 
TRAMONTINA MOD. NÃO IDENTIFICADO. , LM. R$ 400,00, LT. 209: COIFA TRAMONTINA COM MO-
TOR MOD. NÃO IDENTIFICADO. , LM. R$ 300,00, LT. 210: PEDRA, CUBA, TORNEIRA E ARMÁRIO 
BAIXO CONTENDO 02 PORTAS MED. APROX. 203X93X63 E ARMÁRIO SUPERIOR CONTENDO 01 
PORTA E NICHO MED. APROX. 215X86X34. , LM. R$ 600,00, LT. 211: 03 LATAS. , LM. R$ 20,00, LT. 
212: 02 POTES E LATA. , LM. R$ 30,00, LT. 213: CESTA, TÁBUA, MOLHEIRA E PEDRA. , LM. R$ 40,00, 
LT. 214: 02 LIVROS. , LM. R$ 20,00, LT. 215: 02 QUADROS. , LM. R$ 20,00, LT. 216: LAVADORA SAM-
SUNG DIGITAL INVERTER MOD. WD11M44530S/AZ. , LM. R$ 600,00, LT. 217: CUBA, ESFREGADOR, 
TORNEIRA, ARMÁRIO CONTENDO PORTA DE CORRER EM VIDRO, MÓVEL BAIXO CONTENDO 04 
PORTAS E PRATELEIRAS MED. APROX. 368X253X51. , LM. R$ 400,00, LT. 218: 02 POTES E CESTA 
(OBS: ITENS DENTRO DO POTE NÃO INCLUSOS). , LM. R$ 30,00, LT. 219: CESTA. , LM. R$ 30,00, 
LT. 220: 03 VASOS E QUADRO. , LM. R$ 50,00, LT. 221: 04 QUADROS MED. APROX. 30X44. , LM. R$ 
40,00, LT. 222: VASO. , LM. R$ 30,00, LT. 223: 06 PRATOS E TAMPA. , LM. R$ 40,00, LT. 224: POTE 
CONTENDO TALHERES DECORATIVOS. , LM. R$ 20,00, LT. 225: BANDEJA. , LM. R$ 40,00, LT. 226: 
BALDE DE GELO. , LM. R$ 40,00, LT. 227: 02 LIVROS . , LM. R$ 20,00, LT. 228: VASO. , LM. R$ 40,00, 
LT. 229: BANCO . , LM. R$ 60,00, LT. 230: BANCO . , LM. R$ 60,00, LT. 231: MESA DIÂM. APROX. 
70X77. , LM. R$ 100,00, LT. 232: JOGO DE CAFÉ PARA 03 PESSOAS CONTENDO PRATOS, COLHE-
RES, XÍCARAS, PÍRES, GUARDANAPOS, ESPÁTULA E AÇUCAREIRO APROX. 16 PEÇAS . , LM. R$ 
60,00, LT. 233: BANCADA COM BANCO LATERAL MED. APROX. 300X94X45. , LM. R$ 100,00, LT. 234: 
JOGO DE SOBREMESA PARA 02 PESSOAS CONTENDO JOGO AMERICANO, PRATOS, GUARDA-
NAPOS, TALHERES E COPOS APROX. 13 PEÇAS. , LM. R$ 50,00, LT. 235: BANQUETA. , LM. R$ 
80,00, LT. 236: BANQUETA. , LM. R$ 80,00, LT. 237: ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 30,00, LT. 238: 
VASO. , LM. R$ 40,00, LT. 239: LUMINÁRIA. , LM. R$ 100,00, LT. 240: 02 CADEIRAS. , LM. R$ 300,00, 
LT. 241: 02 CADEIRAS. , LM. R$ 300,00, LT. 242: MESA COM TAMPO EM VIDRO MED. APROX. 
140X75X90. , LM. R$ 400,00, LT. 243: JOGO DE JANTAR PARA 04 PESSOAS CONTENDO JOGO 
AMERICANO, PRATOS, GUARDANAPOS, TALHERES, COPOS E TAÇAS APROX. 27 PEÇAS. , LM. 
R$ 80,00, LT. 244: 02 QUADROS MED. APROX. 57X57. , LM. R$ 30,00, LT. 245: 03 VASOS. , LM. R$ 
30,00, LT. 246: PAINEL CONTENDO NICHO MED. MEDIANTE VISITAÇÃO (OBS: PAINEL FICARÁ 
COM MARCAS DE FUROS POR CONTA DA RETIRADA DOS QUADROS). , LM. R$ 100,00, LT. 247: 
PRATELEIRA EM FERRO. (MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO). , LM. R$ 100,00, LT. 248: 02 VASOS. , 
LM. R$ 30,00, LT. 249: 02 VASOS. , LM. R$ 30,00, LT. 250: 03 LIVROS. , LM. R$ 30,00, LT. 251: 02 VA-
SOS. , LM. R$ 40,00, LT. 252: 02 LIVROS. , LM. R$ 20,00, LT. 253: 02 LIVROS. , LM. R$ 20,00, LT. 254: 
03 LIVROS. , LM. R$ 30,00, LT. 255: MESA LATERAL . , LM. R$ 100,00, LT. 256: QUADRO. , LM. R$ 
20,00, LT. 257: 02 ALMOFADAS. , LM. R$ 20,00, LT. 258: 02 ALMOFADAS. , LM. R$ 20,00, LT. 259: 
SOFÁ CONTENDO 02 ALMOFADAS SOLTAS MED. APROX. 181X64X83. , LM. R$ 300,00, LT. 260: 
CORTINA 03 PEÇAS (OBS: CORTINA NÃO POSSUI TRILHO / SOMENTE TECIDO). , LM. R$ 100,00, 
LT. 261: TAPETE MED. APROX. 258X200. , LM. R$ 100,00, LT. 262: PAINEL CONTENDO NICHO E 
PRATELEIRA MED. MEDIANTE VISITAÇÃO. (OBS: COLADO NA PAREDE) , LM. R$ 150,00, LT. 263: 
PUFF. , LM. R$ 60,00, LT. 264: PUFF. , LM. R$ 60,00, LT. 265: VASO. , LM. R$ 30,00, LT. 266: QUADRO, 
VASO E ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 30,00, LT. 267: 02 VASOS. , LM. R$ 30,00, LT. 268: 07 LI-
VROS. , LM. R$ 70,00, LT. 269: VASO. , LM. R$ 30,00, LT. 270: CESTA E VASO. , LM. R$ 30,00, LT. 271: 
VELA E ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 30,00, LT. 272: 04 LIVROS. , LM. R$ 40,00, LT. 273: 02 VELAS 
CENOGRÁFICAS. , LM. R$ 20,00, LT. 274: EVAPORADORA LG BTUS NÃO IDENTIFICADO (OBS: 
CONDENSADORA NÃO INCLUSA / SEM GARANTIA DE CONTROLE). , LM. R$ 300,00, LT. 275: TAPE-
TE MED. APROX. 118X61. (COM AVARIA / MANCHADO) . , LM. R$ 50,00, LT. 276: CHUVEIRO COM 
ACABAMENTO PARA 01 MISTURADOR. , LM. R$ 100,00, LT. 277: VASO SANITÁRIO DECA COM 
DUPLO ACIONAMENTO. , LM. R$ 200,00, LT. 278: ESPELHO . , LM. R$ 40,00, LT. 279: CUBA, TOR-
NEIRA, E MÓVEL BAIXO CONTENDO 02 PORTAS MED. APROX. 80X71X55. , LM. R$ 300,00, LT. 280: 
TAPETE MED. APROX. 107X63. (OBS: COM AVARIA / MANCHADO) . , LM. R$ 50,00, LT. 281: 02 
TOALHAS. , LM. R$ 20,00, LT. 282: SUPORTE. , LM. R$ 20,00, LT. 283: BANDEJA E 02 POTES (OBS: 
ITENS NO POTE NÃO INCLUSO). , LM. R$ 20,00, LT. 284: CORTINA 02 PEÇAS E PERSIANA MED. 
APROX. 174X175. (OBS: CORTINA NÃO POSSUI TRILHO / SOMENTE TECIDO) . , LM. R$ 100,00, LT. 
285: LUMINÁRIA. , LM. R$ 100,00, LT. 286: POLTRONA. , LM. R$ 120,00, LT. 287: 02 PELÚCIAS. , LM. 
R$ 20,00, LT. 288: BERÇO SUSPENSO COM COLCHÃO E TRAVESSEIRO. , LM. R$ 300,00, LT. 289: 
02 PEÇAS DE ROUPAS INFANTIS, 02 PANOS, 04 CABIDES E 02 PELÚCIAS. , LM. R$ 30,00, LT. 290: 
MÓVEL CONTENDO 03 GAVETAS E FUTTON MED. APROX. 66X81X40. , LM. R$ 100,00, LT. 291: 
ESPELHO . , LM. R$ 30,00, LT. 292: CAIXA E BOLSA. , LM. R$ 20,00, LT. 293: VASO. , LM. R$ 20,00, 
LT. 294: TAPETE DIÂM. APROX. 190. (OBS: COM AVARIA / MANCHADO) . , LM. R$ 100,00, LT. 295: 
ARMÁRIO COM 02 PORTAS ESPELHADAS CONTENDO CABIDEIRO, PRATELEIRA E GAVETEIRO 
MED. APROX. 130X255X56. , LM. R$ 600,00, LT. 296: CAIXA E LENÇO. , LM. R$ 20,00, LT. 297: COR-
TINA 02 PEÇAS ., LM. R$ 100,00, LT. 298: LUMINÁRIA., LM. R$ 80,00, LT. 299: LUMINÁRIA., LM. R$ 
60,00, LT. 300: MESA LATERAL ., LM. R$ 100,00, LT. 301: ITEM DE DECORAÇÃO, GARRAFA E COPO 
(OBS: MATERIAL DO COPO / GARRAFA É PLÁSTICO)., LM. R$ 20,00, LT. 302: 03 QUADROS MED. 
APROX. 52X52., LM. R$ 60,00, LT. 303: BOX CASAL COM COLCHÃO ., LM. R$ 200,00, LT. 304: JOGO 
DE CAMA CONTENDO SAIA BOX, COBRE LEITO, PESEIRA, 02 TRAVESSEIROS E 04 ALMOFADAS., 
LM. R$ 100,00, LT. 305: LUMINÁRIA., LM. R$ 80,00, LT. 306: LUMINÁRIA., LM. R$ 60,00, LT. 307: MESA 
LATERAL DIÂM. APROX. 60X55 (OBS: COM AVARIA / MANCHADO)., LM. R$ 80,00, LT. 308: VASO E 
PORTA RETRATO., LM. R$ 20,00, LT. 309: TAPETE MED. APROX. 250X180. (OBS: COM AVARIA / 
MANCHADO) ., LM. R$ 100,00, LT. 310: ARMÁRIO COM 02 PORTAS DE CORRER ESPELHADAS 
CONTENDO CABIDEIRO, PRATELEIRA E GAVETEIRO MED. APROX. 160X254X64 E PAINEL LATE-
RAL. (OBS. PAINEL RISCO DE QUEBRAR NA RETIRADA / COLADO NA PAREDE / FICARÁ COM 
FUROS/ QUADROS NÃO INCLUSOS)., LM. R$ 600,00, LT. 311: PAINEL ESTOFADO (OBS: COLADO 
NA PAREDE/ AO RETIRAR O ITEM CENOGRÁFICO FICARÁ MARCAS DE FUROS)., LM. R$ 60,00, 
LT. 312: EVAPORADORA LG BTUS NÃO IDENTIFICADO (OBS: CONDENSADORA NÃO INCLUSA / 
SEM GARANTIA DE CONTROLE)., LM. R$ 400,00, LT. 313: CHUVEIRO COM ACABAMENTO PARA 01 
MISTURADOR. , LM. R$ 100,00, LT. 314: 02 SUPORTES. , LM. R$ 30,00, LT. 315: VASO SANITÁRIO 
DECA COM DUPLO ACIONAMENTO. , LM. R$ 200,00, LT. 316: ESPELHO . , LM. R$ 50,00, LT. 317: 
CUBA, TORNEIRA, MÓVEL BAIXO CONTENDO 02 PORTAS E SUPORTE PARA TOALHA MED. 
APROX. 88X78X55 (OBS: ESPELHO NÃO INCLUSO). , LM. R$ 300,00, LT. 318: CAIXA E 03 TOALHAS. 
, LM. R$ 30,00, LT. 319: BANDEJA E SABONETEIRA. , LM. R$ 20,00, LT. 320: VASO. , LM. R$ 20,00, LT. 
321: TAPETE MED. APROX. 91X64. , LM. R$ 50,00, LT. 322: JANELA. RETIRADA APÓS AS 13H. , LM. 
R$ 100,00, LT. 323: JANELA. RETIRADA APÓS AS 13H., LM. R$ 200,00, LT. 324: JANELA. RETIRADA 
APÓS AS 13H. , LM. R$ 200,00, LT. 325: GUARDA CORPO (OBS: EQUIPAMENTO DIFÍCIL DE RETI-
RAR). RETIRADA APÓS AS 13H. , LM. R$ 100,00, LT. 326: CESTA. , LM. R$ 20,00, LT. 327: 02 VASOS. 
, LM. R$ 30,00, LT. 328: 02 VASOS. , LM. R$ 30,00, LT. 329: 03 VASOS. , LM. R$ 40,00, LT. 330: LAN-
TERNA. , LM. R$ 100,00, LT. 331: LANTERNA. , LM. R$ 80,00, LT. 332: LANTERNA. , LM. R$ 60,00, LT. 
333: CESTA. , LM. R$ 20,00. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, não cabendo ao 
Comitente e ao Leiloeiro qualquer responsabilidade quanto ao estado de conservação, devendo os inte-
ressados vistoriar os bens no momento da visitação. Os bens poderão ser examinados pelos interessa-
dos sem a necessidade de AGENDAMENTO PRÉVIO do Dia 05/10/2021 ao dia 18/10/2021 - das 09h00 
às 16h00 na Rua dos Alcatrazes, 62 - Vila da Saúde, São Paulo - SP, 04144-070. Retirada dos bens: Dia 
26 de Outubro (terça-feira), das 10hs às 15hs  - Rua dos Alcatrazes, 62 - Vila da Saúde, São Paulo - SP, 
04144-07. A venda será realizada à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato. Maiores informações com relação completa de 
lotes consulte o site www.lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.
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A
s muitas mudan-
ças observadas no 
cenário da TV nes-
ses últimos meses 
ainda irão propi-

ciar outras no decorrer dos 
próximos dias. E isso tanto 
por necessidade como sim-
ples consequência. Não tem 
como ser diferente. 2021, 
com certeza, ainda está lon-
ge de terminar. Por exemplo, 
a Globo. Na parte que toca a 
ela, já existe a definição que 
Tadeu Schmidt será o novo 
apresentador do “BBB”. Nin-
guém rasga. É isso e ponto 
final. Falta só o comunicado 
oficial, com pompas e cir-
cunstâncias. Só que, resolvi-
do este assunto, tem o próxi-
mo: quem será o substituto 
dele no “Fantástico”? Uma 
nova questão, por enquanto, 
sem pista nenhuma. E sain-
do o Tadeu, Poliana Abritta 
continuará? Ou será substi-

Tadeu Schmidt está certo no BBB tuída pela Maju Coutinho, 
com a Aline Midlej assu-
mindo o “Hoje”, como mui-
tos têm especulado. Jogo de 
xadrez dos mais animados. 
Resta saber se, no caso em 
questão, são apenas essas ou 
faltam ainda outras peças no 
tabuleiro. Pendências que a 
direção da Globo tem enor-
me pressa em resolver.

TV Tudo
Nos interiores. Dentro da 
Globo existe a intenção de 
liberar Tadeu Schmidt do 
“Fantástico” o mais depressa 
possível. Talvez este mês ain-
da ou, mais tardar, comeci-
nho do próximo, daí a pres-
sa em bater o martelo sobre 
o seu substituto.

BBB. Já com a definição de 
Tadeu Schmidt, a Globo po-
derá tocar a produção do 
“Big Brother” sem qualquer 
atropelo e seguindo os pro-
cedimentos de sempre. O 
programa estreia na segun-
da quinzena de janeiro.

Concluído. Terminaram as 
filmagens da comédia “Vizi-
nhos”, segundo trabalho de 
Leandro Hassum para a Net-
flix, rodado em Teresópo-
lis, com Maurício Manfrini, 
Marlei Cevada, Julia Rabello 
e algumas participações es-
peciais. Direção de Roberto 
Santucci e Roteiro de Paulo 
Cursino.

Novos projetos. Agora que 
encerrou “Vizinhos” para 
a Netflix, Maurício Manfri-
ni começa os preparativos 
do filme “No Gogó do Pau-
linho 2”, este sob encomen-
da da Amazon Prime Vídeo. 
E ainda seguirá com a série 
“O Dono do Lar” para o Mul-
tishow. 

Meio assim. Para efeitos co-
merciais, a Band promoveu 
um evento na quinta passa-
da, para anunciar as novida-
des da programação do ano 
que vem. Algo que, junto ao 
mercado, causou certa 
decepção.

JOÃO COTTA

HORÓSCOPO

MALHAÇÃO SONHOS 
17h45, na Rede Globo

Lobão pressiona Thawick e per-
gunta onde está Cobra. Cobra vai 
até a casa de Duca e Dalva. Pedro 
suspeita do comportamento dos 
integrantes da Galera da Ribalta. 
Lobão trama contra Nat, mas Kari-
na acaba interrompendo os planos 
do vilão. Bianca conta para Barbara 
sobre o beijo de João. Pedro mostra 
para Nando a música que compôs 
para esquecer Karina, sem perceber 
que a ex-namorada o ouve. Lobão 
arma contra Nat e pede ajuda a 
Luiz. Rominho anuncia um show 
surpresa da Galera da Ribalta e 
Pedro se incomoda. Karina fi ca 
ansiosa para o show.

NOS TEMPOS DO IMPERADOR 
18h20, na Rede Globo

Justina convoca Pilar para socor-
rer Luísa. Tonico comemora com 
Christie ao saber que os ingleses 
não comprarão mais mercadorias 
brasileiras. Pilar tenta salvar a 
vida da condessa. Leopoldina 
garante a Isabel que, se não puder 
escolher seu marido, se recusará 
a casar. Pilar salva Luísa. Samuel 
se declara para Zayla. Eudoro 
reclama com Pedro do boicote dos 
ingleses. Pedro humilha Christie, 
e Tonico se revolta. Luísa se recu-
pera e revela a Pilar que é amante 
de Pedro.

RESUMO DAS NOVELAS

PEGA PEGA 
19h30, na Rede Globo

Luiza aceita a carona de Lourenço 
para ir ao cartório, sem saber que é 
observada por Eric. Eric repreende 
Luiza por ela não ter lhe contado 
que esteve com Lourenço. Sandra 
Helena confronta Malagueta por ter 
armado a prisão de Cíntia e afi rma 
que ele pagará pelo que fez.  Mônica 
conta a Evandro onde está escondi-
da. Eric pergunta a Douglas se pode 
acessar as câmeras de segurança do 
seu computador. Lourenço insiste 
em falar com Luiza.

CHIQUITITAS 
20h50, no SBT

Marian diz para Junior que Carmen 
quer ir para a Suíça e que mandou 
Gabriela para algum lugar que 
cuidassem da cabeça dela, mas 
que a megera não revelou onde era. 
Carmen vai até o prédio e descobre 
que Mili conseguiu fugir. A megera 
surta, grita que tudo está dando 
errado e que todos devem estar 
atrás dela. Carmen quebra objetos 
de vidro do local. A vilã tenta em-
barcar no aeroporto. Marian vai até 
o orfanato, diz que percebeu que 
Carmem passou dos limites e que 
agora consegue perceber que não 
queria fazer nada de ruim. Marian 
pede perdão e devolve o pingente 
de Mili. Mili diz que perdoa a garota. 
Marian se emociona, diz que não 

quer mais atrapalhar ninguém do 
orfanato e vai embora. Prestes a 
embarcar, Junior aparece com a po-
lícia e conseguem impedir que a vilã 
fugisse do País. Carmen é levada 
até uma delegacia.

GÊNESIS
21h, na RecordTV

Uma mensagem surpreende o 
faraó. Neferíades arma um plano 
cruel contra José. Asenate chora por 
uma grande perda.

IMPÉRIO
21h20, na Rede Globo

Cristina impede Cora de falar com 
José Alfredo. Josué ouve Merival se 
declarar para Maria Marta. Maria 
Marta chora ao ver Maria Ísis com 
José Alfredo. Noely se apresenta 
para Magnólia como uma fã e 
consegue um emprego com ela. 
Carmem desconfi a de Orville. José 
Alfredo acredita que Merival possa 
ser um de seus inimigos. Maurílio 
instala uma câmera na sala de José 
Alfredo. Silviano se recusa a sentar-
-se à mesa com a família de Maria 
Marta e todos estranham. Leonardo 
ouve Felipe ameaçar Enrico e avisa 
a Cláudio. José Alfredo leva Maria 
Ísis para seu quarto na mansão. 
Érika e Robertão se assustam com 
Noely. Cora questiona Cristina 
sobre a festa em homenagem ao 
Comendador. 

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Tudo indica que seu 
signo estará igual a um 

ímã: atraindo todo mundo pra 
perto de você com seu jeito bem 
mais agradável e envolvente. No 
lado profi ssional, há chance de 
fechar mais de uma parceria. 

TOURO. 
Além de se expressar 
de modo mais gentil, 
pode ter facilidade 

com arte, decoração e beleza. 
Saúde fi rme e forte, taurina. Você 
tende a conhecer seus limites, a 
ter mais confi ança e a aceitar o 
seu corpo.

GÊMEOS. 
A Lua inicia o rolê no 
seu paraíso astral e le-

vanta a sua bola hoje. Áreas liga-
das a artes, decoração, recreação 
ou cuidados com crianças estão 
em evidência. Com o mozão, 
tende a amadurecer a relação.

CÂNCER. 
Você tende a usar 
seu tempo livre para 

fi car com seus queridos, resolver 
assuntos familiares e arrumar 
o lar. Se está na pista, seu lado 
divertido e sociável deve fi car 
aceso, e há indícios de romance.

LEÃO. 
Tudo indica que você 
irá se expressar de 

maneira mais delicada e amável, 
o que tende a conquistar a sim-
patia das pessoas. Há grandes 
chances de fi sgar o crush que 
deseja com seu bom papo.

VIRGEM. 
Os problemas fi nan-
ceiros dos outros, 
inclusive do trabalho, 

podem te dar ideias e soluções 
para as difi culdades com as suas 
próprias contas. Seu jeito mais 
gentil e simpático tende a te 
ajudar a ganhar mais dinheiro.

LIBRA. 
Perrengues com 
dinheiro podem fazer 

seu humor oscilar e a indecisão 
talvez dê as caras. Mas logo você 
deve se recuperar e se enxergar 
com mais graça e gentileza e 
estará mais sociável.  

ESCORPIÃO. 
Em busca de paz em 
seus relacionamen-

tos, tende a se esforçar para se 
adaptar a situações. Se seu signo 
puder trabalhar sozinho ou longe 
dos colegas e da chefi a, tende a 
ser bem produtivo. 

SAGITÁRIO. 
Tudo indica que você 
irá atrás dos seus 

objetivos com entusiasmo, mas a 
falta de foco talvez te faça atirar 
pra todo lado. Nos estudos, sua 
curiosidade e vontade de apren-
der tem tudo pra bombar.

CAPRICÓRNIO. 
Você tende a se inte-
ressar mais pelas suas 
parcerias profi ssionais, 

procurando manter uma boa re-
putação com colegas. odo o seu 
esforço e trabalho sério devem 
render lucros. Se está solteiro, 
busque alguém da profi ssão.

AQUÁRIO. 
Sociável e comunica-
tivo, seu signo tende a 

se expressar de um jeito tão des-
contraído e agradável. Trabalhos 
ligados ao ensino, publicidade ou 
exportação fi cam em destaque. 
Afi nal, depois do isolamento. 

PEIXES. 
As relações profi s-
sionais e fi nanceiras 

estão em destaque. Seu jeito 
gentil e seu modo amável de 
falar tendem a conquistar as 
pessoas. No amor, tudo indica 
que irá mudar sua resposta.

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

Tadeu Schmidt e Poliana Abritta apresentam o “Fantástico” todos os domingos, na Rede Globo 
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Curtas

SIGNIFICADO. Har-
ry Styles (27) revelou o 
significado de um de 
seus maiores sucessos, 
a música “Waterme-
lon Sugar”, para a ale-
gria dos fãs e internau-
tas. A canção despertou 
curiosidade em muitos 
sobre do que se trata-
ria a letra. O cantor dis-
se que “essa música é 
sobre... não importa do 
que se trata. É sobre... a 
doçura... da vida”. E de-
pois disse se tratar de 
“orgasmo feminino”.

RECUPERADO. Caio Ri-
beiro, 46, usou sua con-
ta no Instagram para 
comunicar que está 
curado de um câncer 
diagnosticado recente-
mente. O apresentador 
da Globo agradeceu aos 
seguidores o carinho 
recebido durante o tra-
tamento. O tipo de cân-
cer que acometeu Ri-
beiro se chama linfoma 
de Hodgkin, que atinge 
o sistema linfático, con-
junto composto por ór-
gãos e tecidos.

TRANSPARENTE. A 
atriz Bruna Marquezi-
ne, 26, chamou a aten-
ção neste domingo (3) 
ao posar na Semana de 
Moda de Paris, na Fran-
ça, com um sutiã trans-
parente da grife Given-
chy. O sutiã, que deixou 
os seios à mostra, está 
avaliado em mais de  
R$ 1.100 no site oficial 
da marca. Marquezine 
está hospedada em um 
luxuoso hotel.

“Já melhorei 
muito”
Fernanda Gentil ao  

confessar ter ciúmes da 

esposa, Priscila Montandon. 

A 
Iza, Ney Mato-
grosso e MC Re-
becca foram 
anunciados para 
shows no Rock in 

Rio Lisboa, que está marcado 
para os dias 18, 19, 25 e 26 de 
junho de 2022. Assim como 
no Brasil, a versão portuguesa 
também foi adiada por causa 
da pandemia de Covid-19 - se-
ria em junho de 2020, depois 
passou para 2021 até ser re-
definido para o próximo ano. 
Os três brasileiros se unem a 
outras duas compatriotas an-
tes confirmadas: Anitta e Ive-
te Sangalo. Projota e Giulia Be 
haviam sido anunciados an-
tes do adiamento, entretanto 
ainda não figuram no lineup 
para 2022. Os ingressos de 
Lisboa estão disponíveis no 
site oficial. 

ROCK IN RIO LISBOA
Brasileiros estão na lista
Versão lusitana está 
marcada para ocorrer 
em junho de 2022; 
Iza, Ney Matogrosso 
e MC Rebecca se 
apresentarão

De camisa
Marcos Mion, 42, usou seu Twitter para revelar o motivo 
pelo qual nunca aparecia de camiseta na Record. No sábado 
(2), ele havia postado que era a primeira vez que ele surgia 
assim na TV desde que tatuou o braço por completo e que 
a sensação era libertadora. “Tão assistindo ao Caldeirão?? 
Olha lá eu de camiseta pela primeira vez na TV desde que fe-
chei o braço!! Que estranho, por nunca ter acontecido antes, 
mas que libertador por saber que vai ser constante agora!”

Covid-19
Joelma (47) revelou em en-
trevista para o canal do Ro-
ger Turchetti no Youtube no 
último domingo (3), o mo-
tivo por recusar ser interna-
da quando pegou Covid-19 
no ano passado. “Eu não fui 
internada porque eu me re-
cusei a ir para o hospital. Eu 
não conseguia respirar pelo 
nariz”, disse a cantora que 
não quis morrer no hospital.

3ª gravidez
Grávida de seis meses, a atriz 
Thaila Ayala, 35, conta que 
antes da atual gestação de 
Francisco já havia perdido 
dois bebês. Segundo ela, que 
é casada com o ator Rena-
to Góes, 34, esse fato trouxe 
menos apreensão na gravi-
dez. “Nesta terceira tive me-
nos medo”, contou a atriz 
que passou por perrengues 
que quase custaram sua vida.

Milionária com o Onlyfans
Jéssica Alves (38) revelou ter ganhado seu primeiro milhão no OnlyFans após compartilhar 
“nus completos” na plataforma na qual pessoas vendem conteúdos de diversos temas, mas 
que se popularizou pelo material erótico ali disponibilizado. Sem especificar a qual moeda 
estava se referindo, a influenciadora digital disse ainda que “adora ser desejada como mu-
lher”. No início de janeiro, ela anunciou  que agora se reconhece como uma mulher trans e 
se identifica como Roddy e não mais como ‘Ken Humano’.
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 D A estimativa está no Boletim Focus de ontem (4), pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central 

WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

A previsão do mercado finan-
ceiro para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), considera-
da a inflação oficial do país, 

subiu, novamente, de 8,45% para 8,51% 
neste ano. É a 26ª elevação consecutiva 
na projeção. 

A estimativa está no Boletim Focus 
de ontem (4), pesquisa divulgada sema-
nalmente pelo Banco Central (BC), com 
a projeção para os principais indicado-
res econômicos.

Para 2022, a estimativa de inflação é 
de 4,14%. Para 2023 e 2024, as previsões 
são de 3,25% e 3%, respectivamente.

Em agosto, puxada pelos combus-
tíveis, a inflação subiu 0,87%, a maior 
inflação para o mês desde o ano 2000, 
de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, 
o indicador acumula altas de 5,67% no 

ano e de 9,68% nos últimos 12 meses, 
o maior acumulado desde fevereiro de 
2016, quando o índice alcançou 10,36%.

A inflação de setembro será divul-
gada pelo IBGE na sexta-feira (8), mas 
o Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo – 15 (IPCA-15), que mede 
a prévia da inflação oficial, registrou ín-
dice de 1,14% no mês, a maior taxa do 
IPCA-15 para um mês de setembro des-
de 1994 (1,42%).

A previsão para 2021 está acima da 
meta de inflação que deve ser persegui-
da pelo BC. A meta, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional, é de 3,75% 
para este ano, com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percentual para cima 
ou para baixo. Ou seja, o limite inferior 
é 2,25% e o superior de 5,25%. Para 2022 
e 2023 as metas são 3,5% e 3,25%, res-
pectivamente, com o mesmo intervalo 
de tolerância. (AB)

Para 2022, a 
estimativa de 
in� ação é de 
4,14%. Para 2023 e 
2024, as previsões 
são de 3,25% e 3%, 
respectivamente

Mercado � nanceiro eleva a 
projeção da in� ação para 8,51%

Fique 
ligado 

NOTAS

 A O número de famílias com 
dívidas a vencer subiu 1,1 pon-
to percentual em setembro, 
ficando em 74%, um recorde 
da série histórica iniciada em 
2010. Na comparação, a alta 
foi 6,8 pontos, o maior incre-
mento anual da série históri-
ca. Os dados são da Pesquisa 
de Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor (Peic), 
divulgada ontem (4), no Rio 
de Janeiro, pela Confederação 
Nacional do Comércio.

As dívidas das famílias in-
cluem cheque pré-datado, 
cartão de crédito, cheque es-
pecial, carnê de loja, crédito 
consignado, empréstimo pes-
soal, prestação de carro e de 
casa. Por outro lado, o estu-
do aponta que os indicado-
res de inadimplência caíram 
pelo segundo mês seguido, 
apesar das recentes altas dos 
juros e do recorde no endivi-
damento.

“O percentual de famílias 
com dívidas ou contas em 

Inadimplência cai, 
mas dívidas crescem

atraso atingiu 25,5% do total 
de famílias, 0,1 ponto menor 
do que o nível de agosto, um 
ponto abaixo do apurado em 
setembro de 2020”, informou 
a CNC.

De acordo com a pesquisa, 
a parcela das famílias que de-
clararam não ter condições de 
pagar suas contas ou dívidas 
em atraso caiu 0,4 ponto per-
centual, para 10,3%. Na com-
paração com setembro de 
2020, o recuo foi de 1,3 ponto.

GRUPOS DE RENDA.
Por grupos de renda, as ten-
dências permanecem as mes-
mas desde abril. Entre as fa-
mílias que recebem até dez 
salários mínimos, o endivida-
mento passou de 74,2% para 
75%, nova máxima histórica. 
Em setembro de 2020, eram 
69% das famílias nessa faixa de 
renda endividadas. A inadim-
plência desse grupo diminuiu 
de 28,8% para 28,6%, ante 30% 
em setembro de 2020. (AB)

 A O Nubank se prepara para 
incluir em seu aplicativo ainda 
neste ano a opção de comprar e 
vender ações, em mais um pas-
so para avançar no mercado de 
investimentos.

A estreia da nova funciona-
lidade será precedida por uma 
campanha publicitária chama-
da “Os Donos do Pedaço”, com 
início nesta segunda-feira (4) 
contando com a participação 
de 12 influenciadores digitais 
de grande alcance e que não 
tratam de finanças em seus 
conteúdo.

Segundo a fintech, a campa-
nha explicará, em linguagem 
acessível, como é ser dono de 
um pedaço de uma empre-
sa a partir da compra de par-
ticipação acionária na bolsa. 
Também deve tratar de instru-
mentos como fundos de in-
vestimento, BDRs (títulos que 

permitem investimento em 
empresas no exterior) e títu-
los de renda fixa.

Investimentos e bolsa de 
valores também vão ganhar 
mais espaço no blog “Fala, Nu-
bank”, mantido pela compa-
nhia.

Entre os canais do YouTube 
participantes estão KondZilla, 
Manual do Mundo, Juliana Lu-
ziê e Futirinhas.

Em nota, a cofundadora do 
Nubank, Cristina Junqueira, dis-
se que o objetivo é democra-
tizar o acesso ao mercado de 
capitais para que mais pessoas 
possam se tornar sócias de em-
presas.

A investida do Nubank no 
mercado de investimentos co-
meçou em setembro de 2020, 
quando a companhia adquiriu 
a corretora Easynvest, com mais 
de 50 anos de mercado. (FP)

Nubank terá compra e 
venda de ações no app

 D Algumas cláusulas contratuais merecem uma leitura atenta

REPRODUÇÃO

Seguros protegem as 
empresas de ataques

PROTEÇÃO. Antes da contratação de uma seguradora, porém, é necessário avaliar 
o porte da empresa, o número de funcionários e o tipo de atividade, entre outros

Micro e pe-
quenos 
empreen-
dedores 
têm à dis-

posição uma ampla varieda-
de de seguros que ajudam 
a proteger o negócio contra 
eventos que vão de catás-
trofes naturais a ataques de 
hackers.

Antes da contratação, po-
rém, é necessário avaliar o 
porte da empresa, o núme-
ro de funcionários e o tipo 
de atividade. Esses aspectos 
influem nos riscos ligados ao 
negócio e no tipo de cober-
tura.

“É importante realizar 
uma análise interna sobre as 
preocupações relacionadas 
às atividades e o apetite de 
risco do empreendedor. Ela 
é fundamental para evitar a 
contratação de seguros além 
do necessário ou a não co-
bertura de um risco impor-
tante”, diz Anna Mello, sócia 
do escritório Trench Rossi 
Watanabe.

Um bom ponto de parti-
da é o seguro contra incên-
dio, o único de contratação 
obrigatória, afirma Jarbas 
Medeiros, presidente da Co-
missão de Riscos Patrimo-
niais Massificados da FenSeg 
(Federação Nacional de Segu-
ros Gerais).

“Embora seja uma co-
bertura de baixa incidên-
cia, quando ocorre costuma 
causar grandes prejuízos”, 
diz ele.

A cobertura contra incên-
dio costuma ser oferecida 
dentro do chamado segu-
ro empresarial, que pode ser 
acionado quando o negócio 
se vê impedido de funcionar 
de forma integral ou parcial 
por causa de danos ao esta-
belecimento.

Esses contratos geral-
mente incluem proteção 
contra vários tipos de im-
previstos, como furto, rou-
bo e danos elétricos (quan-
do falhas no fornecimento 
de energia causam avarias a 
equipamentos).

“As seguradoras têm ofe-
recido possibilidades de cus-
tomização”, afirma Mello.

Medeiros recomenda que 
o empresário também con-
trate um seguro de lucros 

cessantes. Esse produto pre-
vê que a seguradora pague 
uma quantia predetermina-
da para cobrir as despesas fi-
xas e o lucro líquido perdido 
durante o período em que a 
empresa ficou impedida de 
funcionar em função de al-
gum acontecimento extraor-
dinário.

Outra cobertura impor-
tante oferecida dentro do 
seguro empresarial é a de 
responsabilidade civil. “Ela 
protege o negócio contra re-
clamações de terceiros por 
danos sofridos em conse-
quência da operação da em-
presa. Por exemplo, se uma 
pessoa se alimenta em um 
restaurante e passa mal”, afir-
ma Medeiros.

Há ainda seguros espe-
cíficos para algumas ativi-
dades. Em empresas que 
realizam entregas, é possível 
contratar uma cobertura de 
delivery, com a qual o em-
presário fica protegido con-
tra roubos e danos aos itens 
transportados.

Negócios que operam on-
line ou que mantêm bases 
de dados com informações 
dos clientes podem conside-
rar ter um seguro contra ris-
cos cibernéticos, que protege 
em caso de hackeamento de 
sistemas e vazamentos de 
dados. (FP)

EDITAL DE LEILÃO - PROCESSO Nº 0002628-70.2018.8.26.0344 - 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA 
DE MARÍLIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – BEM: 01 (UM) VEÍCULO MARCA RENAULT/CAPTUR 
INTER 16-A 2017/2018, placas FVW-6558, cor branca, com um amassado, riscos na lateral traseira 

esquerda e o farol lateral traseiro quebrado. RENAVAM: 01142832721. AVALIAÇÃO: R$ 65.000, 00 (sessenta e 
cinco mil reais) em fevereiro de 2020 (fls. 149). ENDEREÇO DA PENHORA: Rua Apeninos, nº 664 -  Conjunto 91 
e 92 – 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 10h00 com encerramento às 10h00 em 28/10/2021; correspondente à 
avaliação, 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 18/11/2021 a partir das 12h00, 
correspondente à 70% (setenta por cento) do valor da avaliação.

HISA LEILOES – (11)4266-0538 – 
www.hisaleiloes.com.br - LEILÃO – Comitente 
vendedor: Prefeitura Municipal de Tarumã inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 64.614.449/0001-22. - Data: 19 de Outubro de 2021, às 14:00. O leilão será 
realizado pela Leiloeira Oficial Sr. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à Rua Rio Branco, 
33 - São Caetano do Sul/SP, online no site www.hisaleiloes.com.br. A descrição dos lotes 
detalhadas serão exibidas no site. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. 
RELAÇÃO DOS LOTES: Lote 01: Fiat Doblo Rontan / 2008. Placa:DJP5968. Lance Inicial: R$ 
9.856,40; Lote 02: Volkswagem Parati 1.6 / 1999. Placa: CDZ2195. Lance Inicial: R$ 3.492,60; 
Lote 03: Microônibus Marcopolo - Volare / 2001. Placa: CDZ2196. Lance Inicial: R$ 21.160,20; 
Lote 04: Ônibus Mercedez-Benz / 2002. Placa: CDZ2196. Lance Inicial: R$ 49.593,00; Lote 05: 
Motocicleta Kasinsky - Comet 150cc / 2012. Placa: DET4170. Lance Inicial: R$ 1.469,40; Lote 
06: Kombi Branca / 2007. Placa: DBA4044. Lance Inicial: R$ 8.545,60; Lote 07: Van Jinbei - 
Fabusforma / 2010. Placa: DKI7251. Lance Inicial: R$ 8.700,30; Lote 08: Kombi Flex / 2008. 
Placa: DBA4047. Lance Inicial: R$ 9.465,60; Lote 09: Mesas, Prateleiras, Estantes, Arquivos e 
Expositores. Lance Inicial: R$ 3.857,29; Lote 10: Móveis Escolares. Lance Inicial: R$ 25.887,78; 
Lote 11: Televisores. Lance Inicial: R$ 250,00; Lote 12: Diversas Longarinas. Lance Inicial: R$ 
768,80; Lote 13: Diversas Cadeiras de Escritório. Lance Inicial: R$ 1.256,70. EDITAL COMPLETO 
E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE 
www.hisaleiloes.com.br.

Processo Digital nº: 1063118-02.2015.8.26.0100 Classe: 
Assunto: Ação de Exigir Contas - Prestação de Serviços 
Requerente: Condomínio Edifício Fernando Costa 
Requerido: Duilio Imóveis e Administração Ltda Intimação. 
Prazo 20 dias. Proc. 1063118-02.2015.8.26.0100. A Dra. 
Gisele Valle Monteiro da Rocha, Juíza de Direito da 45ª Vara 
Cível, FAZ SABER a Duilio Imóveis e Administração 
Ltda, CNPJ/MF 43.343.508/0001-03, a qual encontra-se 
em lugar ignorado, que pelo presente edital expedido nos 
autos da ação de Exigir Contas que lhe requer 
Condomínio Edifício Fernando Costa, fica intimada para 
em 15 dias úteis, após os 20 dias supra, prestar as contas 
pleiteadas pela autora, sob pena de não lhe ser lícito 
impugnar as que a autora eventualmente apresentar. Arcará 
a ré com os honorários advocatícios do patrono da autora, 
que foi fixado em 10% (dez) por cento do valor atualizado da 
causa .  São  Pau lo ,  22  de  se tembro  de  2021 .

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br
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 A A Prefeitura de Cuba-
tão abriu inscrições para 
o preenchimento de qua-
tro vagas para procurado-
res municipais. De acordo 
com informações do edital 
publicado no Diário Oficial 
do Município, o candidato 
que se interessar em fazer 
a inscrição precisa possuir 
os seguintes requisitos: en-
sino superior completo em 
Direito e registro no órgão 
de classe de 40 horas se-
manais.

O salário base para a 
vaga é de R$ 3.106,58, com 
benefícios de vale-alimen-
tação, vale-refeição, vale-
-transporte, assistência 
médico-hospitalar e odon-
tológica, opcionais.

As inscrições, no valor 
de R$ 92, devem ser reali-
zadas exclusivamente pela 
internet, de 23 de setembro 
até às 12h do dia 22 de ou-
tubro, pelo site http://www.
ibamsp-concursos.org.br/ e 
seguindo os seguintes pas-
sos:

Localizar o link corre-
lato ao presente Concurso 
Público; Ler na íntegra e 

As inscrições, no valor de R$ 92, devem ser realizadas exclusivamente pela internet até 22 de outubro

NAIR BUENO/DL

Cubatão admite procuradores
CONCURSO. Município disponibiliza quatro vagas; Interessados devem se inscrever antes do fim de outubro

atentamente o Edital e seus 
anexos; Preencher total e 
corretamente o formulário 
de inscrição, optando pelo 

Cargo/Função que deseja 
concorrer; Conferir e trans-
mitir os dados informados; 
Imprimir o boleto bancá-

rio; Efetuar o pagamento 
do boleto.

O Concurso Público 
constará de provas obje-

tivas de caráter classifica-
tório e eliminatório para 
todos os candidatos que 
versarão sobre temas cons-
tantes do Anexo II do Edi-
tal; prova prático-profis-
sional; prova de títulos. A 
aplicação está prevista para 
7 de novembro pelo Ibam 
(Instituto Brasileiro de Ad-
ministração Municipal).

Caso o candidato (de-
ficiente ou não) necessite 
de condição especial para 
realização da prova, deve-
rá solicitá-la, por meio de 
requerimento, enviado via 
SEDEX, endereçado à Cai-
xa Postal 68.021 – aos cui-
dados do IBAM-SP – Depar-
tamento de Concursos CEP 
04045-972, REF. PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE CUBA-
TÃO – CONCURSO PÚBLICO 
03/2021 no mesmo período 
destinado às inscrições, im-
preterivelmente.

Outras informações estão 
detalhadas no edital do con-
curso, que pode ser acessa-
dos pelo link a seguir: http://
www.cubatao.sp.gov.br/wp-
-content/uploads/2021/09/
DO821-1.pdf. (DL)

 A O Corpo de Bombeiros 
da Polícia Militar do Esta-
do de São Paulo está com 
inscrições abertas para 
concurso público que visa 
preencher 600 vagas de 
guarda-vidas temporários. 
O tempo de contratação to-
tal é de cinco meses.

Para se inscrever, os in-
teressados deverão ter ensi-
no fundamental completo e 
18 anos de idade ou mais. A 
remuneração total é de R$ 
1.290,66 além de vale trans-
portes e vale-refeição.

O processo seletivo con-
ta com oportunidades em 
16 cidades, sendo 14 no li-
toral paulista. Também há 
oportunidades para atuar 
na Capital e em São Bernar-
do do Campo. Confira a dis-
tribuição a seguir:

Santos (10 postos); Ber-
tioga (58); Guarujá (50); Pe-
ruíbe (40); Itanhaém (50); 
Mongaguá (60); Praia Gran-
de (100); São Vicente (20); 
Ilha Comprida (36 postos); 
Iguape (14); São Sebastião 
(30); Ilha Bela (12); Caragua-

Bombeiros abrem 
processo seletivo 
com 600 vagas

Os 600 selecionados atuarão em mais de 15 municípios do 
Estado de São Paulo durante os meses da temporada de verão

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Inscrições são feitas de forma online ou 
em endereços designados pela corporação

tatuba (20); Ubatuba (50); 
São Paulo - represa Guara-
piranga (36) e São Bernar-
do do Campo - represa Bil-
lings (14).

O período de inscrição se 
iniciou na última sexta-feira 
(1º) e os interessados têm até 
o dia 31 deste mês para fina-
lizar suas inscrições. A prova 
será realizada no dia 3 de no-
vembro.

Todas as informações, 
que englobam distribuição 
total de vagas, atribuições 
dos eventuais contratados, 
cursos de preparação e o 
acompanhamento do pro-
cesso seletivo podem ser 
verificadas no site: http://
www.ccb.policiamilitar.sp.
gov.br/ . Além disso, o por-
tal também fornece endere-
ços físicos onde as pessoas 
podem se cadastrar para 
participar do certame.

Os contratados atuarão 
durante a temporada de ve-
rão, que deverá se estender 
até o mês de março. (DL)

 A O Centro de Inovação da 
Educação Básica Paulista 
(CIEBP) oferece vagas para 
professores efetivos da rede 
estadual que desejam mu-
dar suas rotinas e passar a 
trabalhar em áreas designa-
das a lidar com tecnologia. 
Interessados devem se ins-
crever pelo Banco de Talen-
tos (https://bancodetalen-
tos.educacao.sp.gov.br/) da 
Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo (Sedu-
c-SP). O prazo para se ins-
crever se encerra no dia 30 
de novembro.

O processo seletivo in-
clui, inicialmente, entrevis-
ta e o envio de um vídeo 
explicativo do candidato 
sobre o interesse na opor-
tunidade descrita. Todos 
aqueles que forem selecio-
nados vão passar a atuar 
em jornada integral, em ati-
vidades do hub de inova-
ção, ações de cultura maker 
e outras ações que com-

põem atualmente o com-
plexo do CIEBP.

Os profissionais que fo-
rem eventualmente sele-
cionados por este processo 
serão afastados na Coorde-
nadoria Pedagógica - Coped, 
para trabalho presencial, 
em dedicação exclusiva, de 
jornada integral, e farão jus 
à Gratificação de Atividade 
Pedagógica (GAP) que con-
ferirá o valor adicional de 
R$1.552,50 mensais.

Inicialmente, as vagas 
são para atuar na unida-
de localizada no bairro da 
Pompéia, zona oeste da Ca-
pital paulista. Apesar dis-
so, há também a expecta-
tiva da formação de banco 
de dados para oportunida-
des futuras. Estão previstas 
inaugurações de 20 unida-
des do CIEBP nos próximos 
meses, na capital, Grande 
São Paulo e também no in-
terior paulista.

“É uma oportunidade 

CIEBP abre processo seletivo para professores

Professores estaduais que querem mudar para a área de tecnologia 
têm oportunidade de ainda acrescentar valor ao salário mensal

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Centro de Inovação da Edu-
cação Básica de São Pau-
lo é um espaço que busca 
potencializar a criação, de-
senvolvimento, avaliação e 
a disponibilização de méto-
dos, práticas e tecnologias 
para atender aos desafios 
da educação pública con-
temporânea. Atualmente, 
uma equipe de 21 profes-
sores compõe o quadro de 
funcionários do CIEBP.

A partir da fomentação 
de metodologias e proces-
sos e do acesso a diferentes 
ferramentas e recursos, o 
Centro de Inovação da Edu-
cação Básica visa promover 
e impulsionar a inovação 
para que aconteça de forma 
ágil, baseada em evidências 
e integrada às realidades es-
colares, buscando eficiên-
cia e oportunidades de ge-
ração de soluções para a 
educação básica que é con-
cedida à toda a população 
no Estado de São Paulo. (DL)

para os docentes da rede 
que gostam de trabalhar 
com tecnologia e inovação 
de colocar em prática seus 
projetos junto a uma equi-
pe pedagógica altamente 

qualificada nesta área”, res-
salta Débora Garofalo, coor-
denadora do CIEBP.

CIEBP.
Para quem não conhece, o 

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

Vagas
4

Vagas
600

Vagas
Até preencher

Inscrições
Até 22/10
http://www.ibamsp-
concursos.org.br

Inscrições
Até 30/10
http://www.ccb.
policiamilitar.sp.gov.br

Inscrições
Até 30/11
https://bit.
ly/3F0Uztv

Salário
R$ 3.106,58

Salário
R$ 1.290,66

Salário
+R$ 1.552,50

Taxa de inscrição
R$ 92

Taxa de inscrição
Gratuita

Taxa de inscrição
Gratuita
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tão abriu inscrições para 
o preenchimento de qua-
tro vagas para procurado-
res municipais. De acordo 
com informações do edital 
publicado no Diário Oficial 
do Município, o candidato 
que se interessar em fazer 
a inscrição precisa possuir 
os seguintes requisitos: en-
sino superior completo em 
Direito e registro no órgão 
de classe de 40 horas se-
manais.

O salário base para a 
vaga é de R$ 3.106,58, com 
benefícios de vale-alimen-
tação, vale-refeição, vale-
-transporte, assistência 
médico-hospitalar e odon-
tológica, opcionais.

As inscrições, no valor 
de R$ 92, devem ser reali-
zadas exclusivamente pela 
internet, de 23 de setembro 
até às 12h do dia 22 de ou-
tubro, pelo site http://www.
ibamsp-concursos.org.br/ e 
seguindo os seguintes pas-
sos:

Localizar o link corre-
lato ao presente Concurso 
Público; Ler na íntegra e 

As inscrições, no valor de R$ 92, devem ser realizadas exclusivamente pela internet até 22 de outubro
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Cubatão admite procuradores
CONCURSO. Município disponibiliza quatro vagas; Interessados devem se inscrever antes do fim de outubro

atentamente o Edital e seus 
anexos; Preencher total e 
corretamente o formulário 
de inscrição, optando pelo 

Cargo/Função que deseja 
concorrer; Conferir e trans-
mitir os dados informados; 
Imprimir o boleto bancá-

rio; Efetuar o pagamento 
do boleto.

O Concurso Público 
constará de provas obje-

tivas de caráter classifica-
tório e eliminatório para 
todos os candidatos que 
versarão sobre temas cons-
tantes do Anexo II do Edi-
tal; prova prático-profis-
sional; prova de títulos. A 
aplicação está prevista para 
7 de novembro pelo Ibam 
(Instituto Brasileiro de Ad-
ministração Municipal).

Caso o candidato (de-
ficiente ou não) necessite 
de condição especial para 
realização da prova, deve-
rá solicitá-la, por meio de 
requerimento, enviado via 
SEDEX, endereçado à Cai-
xa Postal 68.021 – aos cui-
dados do IBAM-SP – Depar-
tamento de Concursos CEP 
04045-972, REF. PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE CUBA-
TÃO – CONCURSO PÚBLICO 
03/2021 no mesmo período 
destinado às inscrições, im-
preterivelmente.

Outras informações estão 
detalhadas no edital do con-
curso, que pode ser acessa-
dos pelo link a seguir: http://
www.cubatao.sp.gov.br/wp-
-content/uploads/2021/09/
DO821-1.pdf. (DL)

 A O Corpo de Bombeiros 
da Polícia Militar do Esta-
do de São Paulo está com 
inscrições abertas para 
concurso público que visa 
preencher 600 vagas de 
guarda-vidas temporários. 
O tempo de contratação to-
tal é de cinco meses.

Para se inscrever, os in-
teressados deverão ter ensi-
no fundamental completo e 
18 anos de idade ou mais. A 
remuneração total é de R$ 
1.290,66 além de vale trans-
portes e vale-refeição.

O processo seletivo con-
ta com oportunidades em 
16 cidades, sendo 14 no li-
toral paulista. Também há 
oportunidades para atuar 
na Capital e em São Bernar-
do do Campo. Confira a dis-
tribuição a seguir:

Santos (10 postos); Ber-
tioga (58); Guarujá (50); Pe-
ruíbe (40); Itanhaém (50); 
Mongaguá (60); Praia Gran-
de (100); São Vicente (20); 
Ilha Comprida (36 postos); 
Iguape (14); São Sebastião 
(30); Ilha Bela (12); Caragua-

Bombeiros abrem 
processo seletivo 
com 600 vagas

Os 600 selecionados atuarão em mais de 15 municípios do 
Estado de São Paulo durante os meses da temporada de verão

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Inscrições são feitas de forma online ou 
em endereços designados pela corporação

tatuba (20); Ubatuba (50); 
São Paulo - represa Guara-
piranga (36) e São Bernar-
do do Campo - represa Bil-
lings (14).

O período de inscrição se 
iniciou na última sexta-feira 
(1º) e os interessados têm até 
o dia 31 deste mês para fina-
lizar suas inscrições. A prova 
será realizada no dia 3 de no-
vembro.

Todas as informações, 
que englobam distribuição 
total de vagas, atribuições 
dos eventuais contratados, 
cursos de preparação e o 
acompanhamento do pro-
cesso seletivo podem ser 
verificadas no site: http://
www.ccb.policiamilitar.sp.
gov.br/ . Além disso, o por-
tal também fornece endere-
ços físicos onde as pessoas 
podem se cadastrar para 
participar do certame.

Os contratados atuarão 
durante a temporada de ve-
rão, que deverá se estender 
até o mês de março. (DL)

 A O Centro de Inovação da 
Educação Básica Paulista 
(CIEBP) oferece vagas para 
professores efetivos da rede 
estadual que desejam mu-
dar suas rotinas e passar a 
trabalhar em áreas designa-
das a lidar com tecnologia. 
Interessados devem se ins-
crever pelo Banco de Talen-
tos (https://bancodetalen-
tos.educacao.sp.gov.br/) da 
Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo (Sedu-
c-SP). O prazo para se ins-
crever se encerra no dia 30 
de novembro.

O processo seletivo in-
clui, inicialmente, entrevis-
ta e o envio de um vídeo 
explicativo do candidato 
sobre o interesse na opor-
tunidade descrita. Todos 
aqueles que forem selecio-
nados vão passar a atuar 
em jornada integral, em ati-
vidades do hub de inova-
ção, ações de cultura maker 
e outras ações que com-

põem atualmente o com-
plexo do CIEBP.

Os profissionais que fo-
rem eventualmente sele-
cionados por este processo 
serão afastados na Coorde-
nadoria Pedagógica - Coped, 
para trabalho presencial, 
em dedicação exclusiva, de 
jornada integral, e farão jus 
à Gratificação de Atividade 
Pedagógica (GAP) que con-
ferirá o valor adicional de 
R$1.552,50 mensais.

Inicialmente, as vagas 
são para atuar na unida-
de localizada no bairro da 
Pompéia, zona oeste da Ca-
pital paulista. Apesar dis-
so, há também a expecta-
tiva da formação de banco 
de dados para oportunida-
des futuras. Estão previstas 
inaugurações de 20 unida-
des do CIEBP nos próximos 
meses, na capital, Grande 
São Paulo e também no in-
terior paulista.

“É uma oportunidade 

CIEBP abre processo seletivo para professores

Professores estaduais que querem mudar para a área de tecnologia 
têm oportunidade de ainda acrescentar valor ao salário mensal
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senvolvimento, avaliação e 
a disponibilização de méto-
dos, práticas e tecnologias 
para atender aos desafios 
da educação pública con-
temporânea. Atualmente, 
uma equipe de 21 profes-
sores compõe o quadro de 
funcionários do CIEBP.

A partir da fomentação 
de metodologias e proces-
sos e do acesso a diferentes 
ferramentas e recursos, o 
Centro de Inovação da Edu-
cação Básica visa promover 
e impulsionar a inovação 
para que aconteça de forma 
ágil, baseada em evidências 
e integrada às realidades es-
colares, buscando eficiên-
cia e oportunidades de ge-
ração de soluções para a 
educação básica que é con-
cedida à toda a população 
no Estado de São Paulo. (DL)

para os docentes da rede 
que gostam de trabalhar 
com tecnologia e inovação 
de colocar em prática seus 
projetos junto a uma equi-
pe pedagógica altamente 

qualificada nesta área”, res-
salta Débora Garofalo, coor-
denadora do CIEBP.

CIEBP.
Para quem não conhece, o 

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

Vagas
4

Vagas
600

Vagas
Até preencher

Inscrições
Até 22/10
http://www.ibamsp-
concursos.org.br

Inscrições
Até 30/10
http://www.ccb.
policiamilitar.sp.gov.br

Inscrições
Até 30/11
https://bit.
ly/3F0Uztv

Salário
R$ 3.106,58

Salário
R$ 1.290,66

Salário
+R$ 1.552,50

Taxa de inscrição
R$ 92

Taxa de inscrição
Gratuita

Taxa de inscrição
Gratuita

B3gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2021 Economia

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o 
Pregão Eletrônico PE - HC nº 748/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102202100592021OC00534, 
Processo 15-P-16402/2021, do tipo menor preço total por lote destinado a Registro de Preços de 
Placas e parafusos para cirurgia de mão com instrumental específico, conforme discriminado no 
Anexo I. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 21/10/2021 às 09:30 horas, 
sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP 
(http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP 
e https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

HOSPITAL DE CLÍNICAS

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o Pregão 
Eletrônico PE - HC nº 743/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102202100592021OC00531, Processo 
15-P-6404/2021, do tipo menor preço por item destinado a Registro de Preço de Acetilcisteina 100mg/ml; 
Dobutamina, Cloridrato 12,5mg/ml; Dimenidrinato 3mg/ml; Ácido Aminocapróico 50mg/ml; Ondansetrona, 
Cloridrato 2mg/ml; Alteplase 50mg; Norepinefrina, Hemitartarato 2mg/ml; Octreotida 0,5 Mg/ml; Milrinona, Lactato 
1 Mg/ml, conforme discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 
21/10/2021 às 09:30 horas, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP 
(http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e 
https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

HOSPITAL DE CLÍNICAS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP no 340/2021 

Processo Administrativo no 130123/2021
OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos, conforme edital e seus 
anexos.
Valor Estimativo: R$ 1.861.830,76 (um milhão, oitocentos e sessenta e um mil, 
oitocentos e trinta reais e setenta e seis centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 20 de outubro de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 20 de outubro de 2021 às 8 horas e 30 minutos. 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 20 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, 04 de outubro 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 312/2021 

Processo Administrativo no 126941/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES 
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de enfermagem, conforme edital 
e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 173.550,00 (cento e setenta e três mil quinhentos e cinquenta reais). 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 20 de outubro de
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 20 de outubro de 2021 às 8 horas e 30 minutos. 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 20 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, 04 de outubro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 20/2021. PL 9.947/2021 – UASG: 986715. OBJETO: 
Registro de preços para o fornecimento parcelado de medicamentos dispensados 
nas Unidades Básica de Saúde. Abertura: 09h30min do dia 19 de outubro de 
2021.
PREGÃO ELETRÔNICO 21/2021. PL 11.802/2021 – UASG: 986715. OBJETO: 
Fornecimento parcelado e programado de café gourmet torrado e moído à vácuo e 
açúcar cristal. Abertura: 09h30min do dia 25 de outubro de 2021.
Os editais completos referentes às licitações supramencionadas encontram-se  à 
disposição dos interessados na CML, situada na Rua Henrique Coppi, nº 200, 
Centro, Mogi Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário das 08h às 16h, em dias 
úteis, mediante recolhimento de R$10,00 (dez reais) no andar térreo da Prefeitura 
e/ou sem ônus através dos sites: www.gov.br/compras/pt-br e 
www.mogiguacu.sp.gov.br. M. Guaçu, 04.10.2021. Thaís Suelen da Silva – 
Presidente da CML.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/FEG/2021. PL. Nº 117/FEG/2021. OBJETO: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de obras e engenharia para 
substituição do telhado da Escola Professor Cid Chiarelli da Fundação Educacional 
Guaçuana. Abertura: 09h30min do dia 21 de outubro de 2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021. PL. Nº 9847/2021. OBJETO: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de obras e engenharia para a construção de 
área de apoio no corpo de bombeiros de Mogi Guaçu. Abertura: 09h30min do dia 
22 de outubro de 2021.
Os editais completos referentes às licitações supramencionadas encontram-se  à 
disposição dos interessados na CML, situada na Rua Henrique Coppi, nº 200, 
Centro, Mogi Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário das 08h às 16h, em dias 
úteis, mediante recolhimento de R$15,00 (quinze reais) no andar térreo da 
Prefeitura e/ou sem ônus através do site www.mogiguacu.sp.gov.br.  M. Guaçu, 
04.10.2021. Thaís Suelen da Silva - Presidente da CML.

PROCESSO nº 2771-PG/2021 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 047/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE PINTURA ASFÁLTICA MOTORIZADA E 
EQUIPAMENTOS.
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 20 de outubro de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas
O Edital estará disponível a partir de 05 de outubro de 2021 no Departamento de Licitações situada na Rua 
Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD novo 
primeiro uso; no site da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.bll.org.br ou no 
site www.jau.sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 das 8:00 às 17:00 horas.
Jahu, 04 de outubro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO,
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO ELETRÔNICO 33/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A UPA ANTONIO 
BARADEL
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 21/10/2021 às 08h59.
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 21/10/2021 
ÀS 09h00.

PREGÃO ELETRÔNICO 40/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS VETERINÁRIOS COM ENTREGAS ALEATÓRIAS POR UM PERÍODO DE 
12 MESES
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 22/10/2021 às 08h59.
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 22/10/2021 
ÀS 09h00.

PREGÃO ELETRÔNICO 035/2021

LICITAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. Lei complementar 123, de 14 de de-
zembro de 2006, atualizada pela Lei n° 147 de 07/08/2014.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA ATENDER A DEMANDA 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 19/10/2021 às 08h59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 19/10/2021 
ÀS 09h00.

Os interessados poderão adquiri-lo junto ao Setor de Suprimentos, em CD-ROM a ser 
retirado no seguinte endereço: sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, Prefeitura 
Municipal de Cabreúva, mediante entrega, de mídia virgem,ou na forma impressa me-
diante o pagamento de R$ 10,00(dez reais), a ser efetuado no Setor de Arrecadação, 
nomesmo endereço ou ainda, gratuitamente, através de “download” junto a “home 
page” desta Prefeitura, na Internet, noendereço de acesso http://www.cabreuva.sp.
gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2021

LICITAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei n° 147 de 
07/08/2014.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO.

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 Munici-
pal 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 pa-
gamento 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.cabreúva.sp.gov.br. Os en-
velopes contendo proposta e documentos serão recebidos no Setor de Compras e 
Licitações da Prefeitura Municipal de Cabreúva, no dia 20 de outubro de 2021, até às 
09:30 horas, iniciando a sua abertura às 10:00 horas.

CABREÚVA, 04 DE OUTUBRO DE 2021.
ANTONIO CARLOS MANGINI

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 04/2021

Processo de Compras nº 98/2021
Objeto: Aquisição de fardamento (lote 1) e calçados (lote 2) para o efetivo da Guarda Civil 
Metropolitana de Ribeirão Preto, conforme edital e seus anexos.
Valor Máximo Estimado: R$ 391.327,35 (Trezentos e noventa e um mil e trezentos e 
vinte e sete reais e trinta e cinco centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 20 de outubro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 20 de outubro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 20 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 
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/guarda-municipal/licitacoes-pregao 

Ribeirão Preto, 04 de outubro de 2021.
TIAGO LUIS SABINO CALDEIRA

SUPERINTENDENTE

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto - SP

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas inte-
ressadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00196/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Sonia 
Aparecida Bataglia Cardoso  Av. Industria, s/n – Cidade Nova – EE Prof. Jose Vilagelin Neto – Rua 
Dom Luiz Antonio de Souza, 89 – Jd. Proença – EE Prof. Francisco Alvares – Estrada da Rhodia, km 
15 – Vila Holandia – EE Prof. Roque de Magalhães Barros – Rua Antonio Marcos Pensamento da Silva 
, 410 – Parque Real – EE Artur Segurado/Instituto de Tecnologia de Alimentos – Avenida Brasil, 
2080 – Jd. Brasil – EE Luiz Bortoletto, - Rua Ivo Policarpo, 50 – Jd. Triunfo em São Paulo - ABERTURA 
DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/10/2021, às 10:00 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas 
em formato BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGI-
TAGRP, o qual deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em 
CD-ROM - (APLICATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://
www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- 
http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propos-
tas_Versao_para_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) 
Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.
sp.gov.br - Licitações. Os invólucros contendo as PROPOSTAS TÉCNICAS, as PROPOSTAS COMERCIAIS e 
os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 
Habilitação, Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração 
de enquadramento como cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 
11.488/2007, deverão ser entregues no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – 
Gerência de Licitações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São 
Paulo - SP. Esta(s) Licitação(ões) será(ão) processada(s) em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, 
com a Lei Estadual nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, 
e com o disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA 
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosa-
mente, o estabelecido no(s) edital(is). ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021

Tipo: menor preço. Objetivo: aquisição de pneus para uso da frota da Autarquia. Data: 
19/10/2021 às 09:00h, à R. João Bento, nº 40. Edital: www.saaegarca.sp.gov.br . Garça, 
04/10/2021 – Andre Pazzini Bomfim - Diretor Executivo. 

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

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

“AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO” N°0007/2021, Objeto: Para cele-
brar TERMO DE COLABORAÇÃO para o atendimento de 100 (Cem) ado-
lescentes e jovens de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, em atividades 
de grupos e oficinas ligadas a arte, esporte, lazer, cultura, educação, e ao 
mundo do trabalho, fundamentado no Serviço de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos, priorizando as famílias em situação de vulnerabilidade 
social, residentes na cidade de Embu Guaçu, cujas atividades deverão ser 
realizadas, via de regra, na modalidade presencial, respeitando, as disposi-
ções sanitárias quanto à covid -19. Em caso de impedimento devidamente 
fundamentado desta forma de atendimento, as atividades deverão se rea-
dequar na modalidade remota, atendendo a totalidade do que foi pactuado 
no objeto da parceria, conforme Cronograma de atividades a ser apresen-
tado no Plano de Trabalho, que atendam aos requisitos do edital e seus 
anexos. Abertura dos envelopes: 09/11/2021. Informações: A cópia com-
pleta do Edital poderá ser adquirida, através do endereço eletrônico www.
embuguacu.sp.gov.br, Embu-Guaçu, 05 de outubro de 2021 José Antonio 
Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU “AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO” 
N°0008/2021, Objeto: Para celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO para o 
atendimento de 20 (vinte) adultos, sendo 10 para regime de parceria para 
o Serviço de Acolhimento Institucional para adultos e, 10 para o plano de 
inverno, ação que visa realizar abordagens sociais noturnas de pessoas em 
situação de rua, para identificação, cadastramento, acolhimento e encami-
nhamento a abrigo da entidade parceira - OSCs, no período de inverno de 
Junho à Setembro de 2022, . atendendo o que foi pactuado no objeto da 
parceria, conforme Cronograma de atividades a ser apresentado no Plano 
de Trabalho, que atendam aos requisitos do edital e seus anexos. Abertura 
dos envelopes: 09/11/2021. Informações: A cópia completa do Edital pode-
rá ser adquirida, através do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.
br, Embu-Guaçu, 05 de outubro de 2021 José Antonio Pereira – Prefeito 
Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU “AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO” 
N°0009/2021, Objeto: Para celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO para o 
atendimento de 3 (três) idosos, em regime de parceria para o Serviço de 
Acolhimento Institucional para Idosos, atendendo o que foi pactuado no 
objeto da parceria, conforme Cronograma de atividades a ser apresentado 
no Plano de Trabalho, que atendam aos requisitos do edital e seus anexos. 
Abertura dos envelopes: 09/11/2021. Informações: A cópia completa do Edi-
tal poderá ser adquirida, através do endereço eletrônico www.embuguacu.
sp.gov.br, Embu-Guaçu, 05 de outubro de 2021 José Antonio Pereira – Pre-
feito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 079/2021 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 05/10/2021 a 13/10/2021, das 08:00  
às 12:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos  
da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU, 
localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos Dumont, 
Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-4116, ou pelo site 
https://www.famesp.org.br/compras/FAMESP-BAURU/modalidade/solicitacao de 
proposta comercial, a Solicitação de Proposta Comercial para futura contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de esterilização de materiais 
médicos e hospitalares do Ambulatório Médico de Especialidades Itapetininga, pelo 
período de 30 meses, conforme as especificações constantes nos Anexos desta 
solicitação para análise da Diretoria da FAMESP.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 081/2021-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 05/10/2021 a 13/10/2021, das 08:00 
às 12:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos 
da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU,  
localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos  
Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-4116, ou pelo 
site https://www.famesp.org.br/compras/FAMESP-BAURU/modalidade/solicitacao de 
proposta comercial, a Solicitação de Proposta Comercial para futura contratação de 
empresa especializada para prestação de serviço de locação de videogastroscópios, 
para o Ambulatório Médico de  Especialidades Itapetininga, pelo período de 24 meses, 
conforme as especificações constantes nos Anexos desta solicitação para análise da 
Diretoria da FAMESP.

DR. FAM Clínica Médica S.A.
CNPJ 37.966.437/0001-94 - NIRE 35.300.553.730

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 06/05/21
Data e Horário: 06/05/21, 09h. Local: Sede social. Mesa: Presidente: Sra. Leila Mejdalani Pereira; Secretário: Sr. José Roberto Lamacchia. 
Presença: 100%. Convocação: Dispensada. Ordem do Dia: Deliberação e aprovação de aumento do capital social. Deliberações: 
Aprovação do aumento de capital social da Companhia, no montante de R$300.000,00, sendo R$240.000,00 mediante a subscrição em 
espécie, em moeda corrente nacional, pela acionista Leila Mejdalani Pereira e R$60.000,00 mediante a subscrição em espécie, em moeda 
corrente nacional, pelo acionista José Roberto Lamacchia, passando o capital social de R$210.000,00 para R$510.000,00, com a emissão 
de novas ações ordinárias, sendo 240.000 novas ações, subscritas e integralizadas pela acionista Leila Mejdalani Pereira e 60.000 novas 
ações, subscritas e integralizadas pelo acionista José Roberto Lamacchia. Em decorrência da alteração supracitada, altera-se o artigo 6º 
do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter a seguinte redação: Artigo 6º - O Capital social é de R$510.000,00 dividido em 510.000 
ações, no valor nominal de R$1,00 cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, assim distribuído entre as 
acionistas: Acionista - Quantidade de ações - Valor - %: Leila Mejdalani Pereira - 408.000 ações - R$408.000,00 - 80%; José Roberto 
Lamacchia - 102.000 ações - R$102.000,00 - 20%; Total - 510.000 ações - R$510.000,00 - 100%. Encerramento: Nada mais. SP, 06/05/21. 
Leila Mejdalani Pereira - Presidente da Mesa/Acionista e Diretora Superintendente; José Roberto Lamacchia - Secretário da Mesa/
Acionista Diretor Superintendente. JUCESP nº 280.752/21-0 em 17/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

“COMUNICADO N.º 215/2021”
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 conferidas 
por Lei, ANULA, integralmente o teor do COMUNICADO N.º 210/2021, de 30/09/2021, publicado 
em 01/10/2021, tornando-o sem efeito.

Matão, 04 de outubro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Análise de propostas e seleção de Entidade Fechada de Previdência 
Complementar - EFPC para fins de assinatura de Convênio de Adesão visando à 
administração de plano de benefícios previdenciários dos servidores titulares de cargo 
efetivo da Administração direta e indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do 
Município de Indaiatuba/SP. O envelope contendo a documentação e a Proposta Técnica 
deverá ser entregues no Departamento de Protocolo, localizado à Av. Engº Fábio 
Roberto Barnabé, 2800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, até às 17:00 horas do 
dia 15 de outubro de 2021. O edital completo encontra-se disponível para download no 
site www.indaiatuba.sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas no endereço eletrônico 
administracao.pessoal01@indaiatuba.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3834-9143.

 INDAIATUBA, 04 DE OUTUBRO DE 2021
 NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16.375/2021 - EDITAL Nº GTRPC/001/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Prestação de serviços de ambulância de suporte básico de 03, 05, 08 e 12 horas, 
UTI móvel 05, 08 e 12 horas, para uso nos eventos das Secretarias Municipais de Cultura, 
Esportes e Saúde para serviços de remoção com ambulância UTI móvel tipo D adulto, 
neo-natal e pediatra, para atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde, através 
do Sistema de Registro de Preços, com prestação de serviços parceladas pelo prazo de 
12(doze) meses, de acordo com as descrições constantes do Anexo I, que faz parte do 
processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através do “site” da Prefeitura 
na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes deverão ser entregues, diretamente à 
Pregoeira Cátia de Freitas S. Leite, na sala de reunião do Departamento de Licitações, 
localizado à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/
SP, às 09:00 horas do dia 19 de outubro de 2021. Informações através dos telefones nºs.: 
(19) 3834-9176 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 04 DE OUTUBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021 - EDITAL Nº 178/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Seleção de produtores rurais de pequeno porte, da Agricultura Familiar do Município, 
para ocupar e explorar, através de Permissão de Uso, com caráter precário e oneroso, por prazo 
indeterminado, áreas públicas, referente a Unidade Comercial, localizada na Antiga Estação 
de Itaici, sito à Rua Francisco Araújo, nº 08 – Bairro Itaici, cadastrada sob o nº 6002.1750.0-
5, destinada ao funcionamento do “Ponto Verde” – Feira da Agricultura Familiar, sendo que as 
obrigações e direitos dos Permissionários  deverão estar de acordo com o Regulamento Geral  e  
Decreto Nº 13.333, de 18/05/2018 constante do Anexo I, que fazem parte integrante deste edital. 
Os envelopes deverão ser entregues no Departamento de Protocolo, localizado à Av. Engº Fábio 
Roberto Barnabé, 2.800 - Jardim Esplanada II – Indaiatuba/SP, até às 09:00 horas do dia 20 de 
outubro de 2021, sendo que a abertura será na sala do Departamento de Licitações, localizada 
à Av. Engº Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/ SP. Informações 
através dos telefones nºs.: (19) 3834-9085 / 3834-9087.

INDAIATUBA, 04 DE OUTUBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº012/2021 - EDITAL Nº 177/2021

“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 18* 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
* Republicado por ter saído com incorreção.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 1020/21, PROCESSO Nº 2021/01656, Oferta de Compra 092301090572021OC01095 
para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual 
de FIO GUIA TEFLONADO,PTFE, PTA RT, 0,038”” DIAM.COMPR.150 CM., 
EXTENSOR PARA EQUIPO COM DUPLO CANAL, ENDOPROTESE VASCULAR 
TORACO ABDOMINAL, cuja sessão será realizada no dia 19/10/2021, às 09:00 horas. 
O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e
www.imesp.com.br a partir de 05/10/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: MARCOS 
ROBERTO DE LIMA e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1025/21, 
PROCESSO Nº 2021/01856, Oferta de Compra 092301090572021OC01201 para constituição de 
Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de CURATIVO DERIVADO  ALGAS 
MARINHAS,PLACA, P/FERIDAS EM GERAL, ATADURA ELAST/ADESIVA  5CM LARG 4,5CM 
CP, CURATIVO DE POLIURETANO TRANSPARENTE 10 X 25 CM, CURATIVO P/ CATETER 
CENTRAL 7X9CM, CURATIVO DE COLAGENO E ALGINATO DE CALCIO 10X22CM, CURATIVO 
P/CATETER, COBERTURA DE HIDROPOLIMEROS E ATADURA, cuja sessão será realizada no dia 
19/10/2021, às 09:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br 
e www.imesp.com.br a partir de 05/10/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: JOSE ROBERTO S. MATOS 
e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 1041/21, PROCESSO Nº 2021/01571, Oferta de Compra 
092301090572021OC01223 para constituição de Sistema de Registro de Preços para 
aquisição futura e eventual de FIOS CIRÚRGICOS, cuja sessão será realizada no dia 
19/10/2021, às 09:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites
www.bec.sp.gov.br e www.imesp.com.br a partir de 05/10/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: 
JOSE ROBERTO S. MATOS e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

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

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

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 0959/2021, Processo Administrativo nº 21/01679, Oferta de Compra 
n° 092301090572021OC01268, tipo menor preço, para aquisição imediata de CAMA 
HOSPITALAR ELÉTRICA COM BALANÇA, CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER 
ELÉTRICA, cuja sessão pública será realizada no dia 19/10/2021 às 09:00 horas, O edital na 
íntegra, estará disponível aos interessados nos sites: www.bec.sp.gov.br e www.imesp.com.br a 
partir de 05/10/2021.  Pregoeiro designado: MARCOS  ROBERTO DE LIMA e suplentes.
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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

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

07/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Sold ONS Brasília. Loc.: DF. CPU’s, Racks, Cadeiras, Servidores, Etc. 08/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. MA 
Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: GO. Casa na Cidade Verde em Goiânia/GO - Alienação. 08/10/2021 A PARTIR DAS 09:20h. MA Imóveis 
- Santander AF - 1ª Praça. Loc.: RJ. Casa 224m² no Rio de Janeiro/RJ - Alienação Fiduciária -. 08/10/2021 A PARTIR DAS 09:10h. MA Imóveis 
- Santander AF - 1ª Praça. Loc.: RN. Apto 82m² em Nova Parnamirim, Parnamirim/RN. 08/10/2021 A PARTIR DAS 09:45h. MA Imóveis - 
Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 75m², 2 vagas no Parque São Lucas, São Paulo/SP -. 08/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Sold Officio 
Vendas. Loc.: SP. Bens de Apartamento Decorado, Bens de Apartamento. 08/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA IMÓVEIS - CREDITAS. Loc.: 
SP. Apto 223m² em São Paulo/SP - Até 20% Abaixo da. 08/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. MA IMÓVEIS - ISEC. Loc.: SP. Apto 239m² em São 
Paulo/SP - Pagto em até 02x. 08/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold Todeschini. Loc.: SP. Armários, Poltronas, Mesas, Cadeiras, Etc. 
11/10/2021 A PARTIR DAS 09:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: PE. Casa 135m² no Divinópolis em Caruaru/PE - Alienação. 
11/10/2021 A PARTIR DAS 11:15h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa - Assis/SP - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 11/10/2021 
A PARTIR DAS 11:45h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: RS. Casa 71m² em Viamão/RS - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 11/10/2021 
A PARTIR DAS 09:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: PR. Casa em Cond. 74m² em Pinheirinhos, Curitiba/PR. 11/10/2021 A 
PARTIR DAS 09:15h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: GO. Apto 152m² no Alto da Gloria, Goiânia/GO. 11/10/2021 A PARTIR DAS 
14:00h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: DP. Apto 182m² em Jacareí/SP - Alienação Fiduciária - 2ª Praça.

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 12:00h. Log Systems. Loc.: SP. 25 Ton Aprox. Mezanino, Porta Pallets, Empilhadeira. 08/10/2021 A PARTIR DAS 
12:00h. Log Business. Loc.: SP. Centro Logístico Vende: Estruturas Porta Pallets, Prateleiras.

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.

06/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Mapfre. Loc.: SP. Veículos Sinistrados e Sucatas: Citroen C4, Kawasaki Ninja.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.

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

06/10/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Randon. Loc.: RS. Robôs ABB. 07/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Rio Quente Resorts. Loc.: GO. Materiais 
Elétricos, Correias, Eixos, Peças de Veículos. 07/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Banco MB. Loc.: RJ. Cavalo Mecânico Mercedes-Benz Axor 
2036 e Axor 2544. 07/10/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Dracena Rental. Loc.: SP. Fiat Palio WK Attrac 1.4, Fiat Strada Advent Flex e. 07/10/2021 
A PARTIR DAS 16:30h. Lactalis. Loc.: RS. Sucata de Torres de Resfriamento, Máquina de Envase de. 08/10/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Claro. 
Loc.: MG. Ar Condicionado, Nobreak, Geradores de Energia e outros. 08/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. PME JB Maq Tec. Loc.: SP. Contactoras, 
Válvulas, Bombas Manuais, Caixa de Fusíveis. 08/10/2021 A PARTIR DAS 12:30h. PME GRP Transportes. Loc.: MG. Cavalo Mecânico Volvo, 
Iveco e Volkswagen, e. 08/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Suzano. Loc.: BA, ES, MA, MS. Cavalos Mecânicos, Forwarder, Harvester, Tanques 
Diesel. 08/10/2021 A PARTIR DAS 13:30h. Mitsubishi. Loc.: GO. Painéis, Volantes, Chicotes, Encostos, Sobretapetes. 08/10/2021 A PARTIR 
DAS 14:30h. Pedertractor. Loc.: SP. Máquinas a Laser com Alimentador Trumpf, Centro de. 08/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Jaguar Land 
Rover. Loc.: RJ. Rodas Step, Rodas Sobressalentes de Liga. 08/10/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Vinci Energies. Loc.: MG. Isoladores, Buchas de 
Pagassem, Conatos Modulares. 08/10/2021 A PARTIR DAS 15:30h. Grupo Mill. Loc.: RJ. Sucatas de Perfis, Sucatas de Chapas de Ligação em 
Aço. 08/10/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Atlas Schindler. Loc.: PR. Chapas de Aço, e Aços Blank Pintado. 08/10/2021 A PARTIR DAS 16:30h. 
Volvo. Loc.: PR. Pneus, Cavaletes, Armários, Pneus, MRO, Peças. 11/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Camargo Corrêa Infra. Loc.: SP. Mobiliários 
Diversos,Mobiliários Diversos,Mobiliários. 11/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Atto Sementes. Loc.: MT. Caminhão Comboio, Colheitadeiras 
Diversas,Caminhão. 11/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Usina Cerradinho. Loc.: GO, SP. Notebooks, Desktops, Tablets, Celulares e Telefones. 
11/10/2021 A PARTIR DAS 16:00h. GM. Loc.: RS. Motoredutores, Cilindros, Pinças e Outros.,Motoredutores, .

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.

 - O proprietário, residente em São Paulo/SP, doravante 
denominado simplesmente VENDEDOR, torna público, que venderá em leilão do �po 
"MAIOR LANCE OU OFERTA", exclusivamente aos condôminos do Conjunto Perdizes 
Nobre, Place Royale, os imóveis de sua propriedade, relacionados no Anexo I, parte 
integrante deste Edital. O leilão será regido pelas normas e disposições, consignadas 
neste Edital e regras aplicáveis de Direito Privado. O leilão terá início a par�r da data 
da liberação dos imóveis no site, para envio de lances on-line, 

 e será realizado na Av. Angélica nº 1.996, 6º 
andar, São Paulo/SP e estará a cargo da l, , matriculada 
na . 1. OBJETO - 1.1. As alienações dos imóveis relacionados no 
anexo I, parte integrante deste Edital. 2. HABILITAÇÃO -2.1. Os interessados deverão 
se cadastrar no site  e se habilitar acessando a página deste leilão, 
para par�cipação on-line, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do horário 
previsto, para o encerramento do leilão. 3. LANCES ON-LINE - 3.1. O envio de lances, 
se dará exclusivamente através do site . Sobrevindo lance nos 2 
minutos, antecedentes ao horário de fechamento do lote, o prazo de envio de lances, 
será prorrogado em 2 (dois) minutos, quantas vezes, forem necessárias, para que 
todos tenham oportunidade de ofertar novos lances. 3.2. O proponente vencedor 
será comunicado expressamente, do prazo e condições de pagamento, estabelecidos 
neste edital. 4. DECLARAÇÃO DO COMITENTE VENDEDOR - 4.1. O VENDEDOR, 
legí�mo proprietário, declara sob as penas da lei, que os imóveis se encontram livres 
e desembaraçados de impostos, taxas, contribuições, etc., bem como de quaisquer 
ônus, judiciais e/ou extrajudiciais, com exceção daqueles, cuja necessidade de 
regularização, esteja informado no texto do lote, com a respec�va obrigação, quanto 
à regularização. Somente serão aceitos, lances realizados por pessoas �sicas ou 
jurídicas, regularmente cons�tuídas e com personalidade jurídica própria, e que 
sejam obrigatoriamente condôminos. 5. CONDIÇÕES DE VENDA - 5.1. Os imóveis 
relacionados no Anexo I serão vendidos, a quem maior lance oferecer, em 

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

legal. 5.10. Se pessoa jurídica, os representantes deverão estar munidos de 
documentos pessoais (RG e CPF), bem como de cópias auten�cadas do CNPJ, 
Estatuto ou Contrato Social e alterações, onde conste, a forma de representação da 
empresa. 5.11. Outros documentos poderão ser solicitados pelo VENDEDOR, para 
fins de concre�zação da transação. 5.12. A representação por terceiros, deverá ser 
feita por procuração pública, com poderes especiais para o ato. 5.13. O pagamento 
do valor do arremate poderá ser feito por meio de depósito ou, TED – Transferência 
Eletrônica Disponível, na conta a ser indicada pelo VENDEDOR, em conformidade 
com a condição de pagamento estabelecida no subitem 6.1. 6. CONDIÇÃO DE 
PAGAMENTO - 6.1. À Vista, na lavratura da escritura, que deverá ocorrer dentro do 
prazo de 30 dias, contados da data da comunicação da homologação da venda, na 
forma do subitem 5.1.1. 7. COMISSÃO DE LEILOEIRO - 7.1. O arrematante, além do 
valor do arremate, a ser pago na forma estabelecida no subitem 6.1, pagará também 
ao LEILOEIRO, dentro do prazo de 24 horas, contados da data da comunicação da 
homologação da venda, a quan�a correspondente a 5% (cinco por cento), sobre esse 
valor, a �tulo de comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 8.1. A alienação dos 
imóveis relacionados no Anexo I será formalizada por meio de Escritura Pública 
Defini�va de Venda e Compra. 8.2. O VENDEDOR deverá lavrar o instrumento de 
formalização da alienação, em até 30 (trinta) dias, contados da data da homologação 
da venda, quando não houver pendência de regularização documental, de 
responsabilidade de qualquer das partes, indicada no texto do lote, que impeça a 
lavratura da escritura. No caso da ocorrência de impedimento, a venda será 
formalizada por meio de instrumento par�cular cabível, dentro do prazo 
estabelecido, até que seja sanada a irregularidade, para a lavratura da escritura 
defini�va. 8.3. O competente Instrumento Aquisi�vo será firmado com o 
arrematante, cujo nome constar da Ata e Recibo de Arrematação, somente admi�da 
sua subs�tuição, por cessão de direitos, na forma da lei, com prévia análise e 
aprovação por parte do VENDEDOR. 8.4. O VENDEDOR se obriga a fornecer aos 
arrematantes, fichas de matrículas dos imóveis, atualizadas, com nega�va de ônus e 
alienações e demais cer�dões exigidas por lei (se posi�vas, com as devidas 
jus�fica�vas). 8.5. Serão de responsabilidade dos arrematantes, todas as 
providências e despesas necessárias, à transferência dos imóveis, inclusive foro e 
laudêmio se for o caso. A escolha do tabelião responsável pela lavratura da escritura 
pública, caberá exclusivamente o VENDEDOR. 9. SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO - 9.1. Em caso de inadimplemento do valor de arrematação, por 
desistência do arrematante, desfar-se-á a venda e será cobrada uma multa moratória 
no valor de 4% (quatro por cento) da arrematação para pagamento de despesas 
administra�vas, bem como poderá ainda o Leiloeiro emi�r �tulo de crédito para a 
cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for 
o caso, sem prejuízo da execução prevista no ar�go 39, do Decreto nº 21.981/32, 
além da inclusão do arrematante nos serviços de proteção ao crédito. 10. EVICÇÃO 
DE DIREITOS - 10.1. O comitente VENDEDOR responderá, em regra, pela evicção de 
direitos, no caso de surgir decisão judicial defini�va, transitada em julgado, anulando 
o �tulo aquisi�vo do VENDEDOR, nos termos do art. 448 do Código Civil. A 
responsabilidade do VENDEDOR pela evicção, será limitada à devolução dos valores 
efe�vamente pagos pelo arrematante, inclusive tributos, taxas, custas e 
emolumentos cartórios, acrescidos pelo IGP-M/FGV. 11. DISPOSIÇÕES GERAIS - 11.1. 
As posses direta ou indireta dos imóveis serão transmi�das aos arrematantes, depois 
do pagamento total do negócio e assinatura do instrumento aquisi�vo. 11.2. Todas as 
despesas e encargos, de qualquer natureza, necessárias para a liberação ou 
desocupação dos imóveis, quando for o caso, correrão por conta do arrematante. 
11.3. A falta de u�lização pelo VENDEDOR, de quaisquer direitos ou faculdades, que 
lhes concede a lei e este edital, importa não em renúncia, mas em mera tolerância ou 
reserva, para fazê-los prevalecer, em qualquer outro momento ou oportunidade. 
11.4. Eventuais pedidos de esclarecimentos deverão ser solicitados pelo tel. 3003-
0677 ou por escrito, via e-mail contato@zukerman.com.br . 11.5. As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto n° 22.427/33, que regulam a a�vidade da leiloaria.

MAIS INFORMAÇÕES:

3003.0677  |  www.ZUKERMAN.com.br 

 – Vagas (média) nº 72 
e 83, localizadas no 1º subsolo do Conjunto 
Perdizes Nobre, Bloco A, Place Royale, com 
entrada pela Rua Monte Alegre, nº 838, 
Perdizes. Área priva�va: 19,74m². Área total: 
48,014m². Matrículas nºs 120.842 e 120.853 do 
2º RI de São Paulo/SP. Obs.: (i) Par�cipação e 
venda exclusivamente a condôminos; (ii) Caso 
não ocorra a venda do Lote 001, as vagas serão 
apregoadas separadamente como Lote 002 e 
L o te  0 0 3 ;  ( i i i )  I m óve i s  d e s o c u p a d o s . 

Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

 – Vaga Média nº 72, 
localizada no 1º subsolo do Conjunto Perdizes 
Nobre, Bloco A, Place Royale, com entrada pela 
Rua Monte Alegre, nº 838, Perdizes. Área 
priva�va: 9,870m². Área total: 24,007m². 
Matrículas nº 120.842 do 2º RI de São Paulo/SP. 
Obs.: (i) Par�cipação e venda exclusivamente a 
condôminos ;  ( i i )  Imóvel  desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

 - Vaga Média nº 83, 
localizada no 1º subsolo do Conjunto Perdizes 
Nobre, Bloco A, Place Royale, com entrada pela 
Rua Monte Alegre, nº 838, Perdizes. Área 
priva�va: 9,870m². Área total: 24,007m². 
Matrículas nº 120.853 do 2º RI de São Paulo/SP. 
Obs.: (i) Par�cipação e venda exclusivamente a 
condôminos ;  ( i i )  Imóvel  desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
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5ª VARA CÍVEL - FORO DE MAUÁ
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do executado: BENEDITO RIBEIRO JARDIM (CPF/MF Nº 898.545.608-30) e seu
cônjuge VERONICE DA SILVA PEREIRA (CPF/MF Nº 363.227.478-94), dos terceiros interessados: FRANCISCA MARIA JARDIM (CPF/MF Nº 182.817.098-47), ROSEMEIRE ROSA DA SILVA (CPF/MF Nº 192.690.758-
26), ROSEMEIRE ROSA DA SILVA – ME (CNPJ/MF Nº 15.829.573/0001-08), nome fantasia “MERCADINHO VITÓRIA”, e FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MAUA (CNPJ/MF Nº 46.522.959/0001-98).
O MM. Juiz de Direito Dr. Rodrigo Soares, da 5ª Vara Cível - Foro de Mauá, 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 Sumaríssima de Indenização por Ato Ilícito, ajuizada por ADRIANA DAMAS (CPF/MF Nº 183.660.548-02) em face de BENEDITO RIBEIRO JARDIM (CPF/MF Nº 898.545.608-30, nos autos do
Processo nº 0000320-60.1992.8.26.0348, 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 Adilson Dias de Souza, nº 392, Jardim Zaira – Mauá, SP, CEP 09321-410 - Descrição da Matrícula: Imóvel composto por 3 pavimentos, com área construída de 344,44m²,
constituído de parte do lote 04 da quadra 106, Quinhão “C”, do Jardim Zaíra, no perímetro urbano, medindo 5,00m de frente para a Avenida Adilson Dias de Souza; nos fundos mede 10,00m e confina com o lote 45; da frente
aos fundos, do lado direito de quem da avenida olha o imóvel, mede 47,00m e do lado esquerdo mede 47,50m confrontando por ambos os lados com remanescente do lote 04; localiza-se no lado direito da avenida, de quem
se dirige para a Avenida Jesuíno Nicomedio dos Santos, distante 197,00m da Rua Ramo Luiz Corradini.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal 22.005.083-5
Matrícula Imobiliária n° 30.307 Cartório de Registro de Imóveis de Mauá - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 30/10/06 Penhora Exequenda Processo nº 0000320-60.1992.8.26.0348 Adriana Damas
OBS 01: De acordo com o Laudo de avaliação (fls. 497/550), o imóvel em questão é uma edificação composta de 3 pavimentos, com área construída de 344,44m² e área do terreno total de 348,75m². O pavimento térreo possui
112,34m² e é constituído por salão com depósito e banheiro, utilizado para uso não residencial, locado comercialmente para o “Mercadinho Vitória” (CNPJ/MF nº 15.829.573/0001-08). O pavimento inferior 1, possui 112,34m²
e é dividido em duas casas com os seguintes ambientes: casa 1 – quarto, cozinha e banheiro; casa 2 – quartos, sala, cozinha e banheiro. O pavimento inferior 2 possui 119,76m² e é dividido em duas casas com os seguintes ambientes:
casa 3 – quarto, sala, cozinha e banheiro; casa 4 (em fase de construção) – quarto, cozinha e banheiro. Ademais, tal imóvel possui uma área livre de construções de 206,71m², nesta área é possível a construção de nova edificação.
OBS 02: Conforme decisão de Fls. 246 foi penhorado 50% do imóvel pertencente ao executado (Registro nº 02), mas este será leiloado em sua integralidade nos termos do artigo 843 do Código de Processo Civil bem como
será reservado a quota parte do coproprietário não executado com o produto da arrematação.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 517.000,00 (Out/2019 – Laudo de Avaliação às fls. 497/550 – Homologação às fls. 554).
Valor de avaliação atualizado: R$ 587.961,06 (Set/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 6.896,20 (Jun/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 2.243.069,91 (Mai/2021).
02 - A 1ª praça terá início em 26 de outubro de 2021, às 13 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 29 de outubro de 2021, às 13 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 29 de outubro de 2021, às 13 horas e 30 minutos, e se encerrará em 18 de novembro de 2021,
às 13 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à
vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em
até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor,
caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação desse MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 24 de setembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. RODRIGO SOARES - JUIZ DE DIREITO
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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

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

07/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Sold ONS Brasília. Loc.: DF. CPU’s, Racks, Cadeiras, Servidores, Etc. 08/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. MA 
Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: GO. Casa na Cidade Verde em Goiânia/GO - Alienação. 08/10/2021 A PARTIR DAS 09:20h. MA Imóveis 
- Santander AF - 1ª Praça. Loc.: RJ. Casa 224m² no Rio de Janeiro/RJ - Alienação Fiduciária -. 08/10/2021 A PARTIR DAS 09:10h. MA Imóveis 
- Santander AF - 1ª Praça. Loc.: RN. Apto 82m² em Nova Parnamirim, Parnamirim/RN. 08/10/2021 A PARTIR DAS 09:45h. MA Imóveis - 
Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 75m², 2 vagas no Parque São Lucas, São Paulo/SP -. 08/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Sold Officio 
Vendas. Loc.: SP. Bens de Apartamento Decorado, Bens de Apartamento. 08/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA IMÓVEIS - CREDITAS. Loc.: 
SP. Apto 223m² em São Paulo/SP - Até 20% Abaixo da. 08/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. MA IMÓVEIS - ISEC. Loc.: SP. Apto 239m² em São 
Paulo/SP - Pagto em até 02x. 08/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold Todeschini. Loc.: SP. Armários, Poltronas, Mesas, Cadeiras, Etc. 
11/10/2021 A PARTIR DAS 09:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: PE. Casa 135m² no Divinópolis em Caruaru/PE - Alienação. 
11/10/2021 A PARTIR DAS 11:15h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa - Assis/SP - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 11/10/2021 
A PARTIR DAS 11:45h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: RS. Casa 71m² em Viamão/RS - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 11/10/2021 
A PARTIR DAS 09:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: PR. Casa em Cond. 74m² em Pinheirinhos, Curitiba/PR. 11/10/2021 A 
PARTIR DAS 09:15h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: GO. Apto 152m² no Alto da Gloria, Goiânia/GO. 11/10/2021 A PARTIR DAS 
14:00h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: DP. Apto 182m² em Jacareí/SP - Alienação Fiduciária - 2ª Praça.

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 12:00h. Log Systems. Loc.: SP. 25 Ton Aprox. Mezanino, Porta Pallets, Empilhadeira. 08/10/2021 A PARTIR DAS 
12:00h. Log Business. Loc.: SP. Centro Logístico Vende: Estruturas Porta Pallets, Prateleiras.

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.

06/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Mapfre. Loc.: SP. Veículos Sinistrados e Sucatas: Citroen C4, Kawasaki Ninja.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.

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

06/10/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Randon. Loc.: RS. Robôs ABB. 07/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Rio Quente Resorts. Loc.: GO. Materiais 
Elétricos, Correias, Eixos, Peças de Veículos. 07/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Banco MB. Loc.: RJ. Cavalo Mecânico Mercedes-Benz Axor 
2036 e Axor 2544. 07/10/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Dracena Rental. Loc.: SP. Fiat Palio WK Attrac 1.4, Fiat Strada Advent Flex e. 07/10/2021 
A PARTIR DAS 16:30h. Lactalis. Loc.: RS. Sucata de Torres de Resfriamento, Máquina de Envase de. 08/10/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Claro. 
Loc.: MG. Ar Condicionado, Nobreak, Geradores de Energia e outros. 08/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. PME JB Maq Tec. Loc.: SP. Contactoras, 
Válvulas, Bombas Manuais, Caixa de Fusíveis. 08/10/2021 A PARTIR DAS 12:30h. PME GRP Transportes. Loc.: MG. Cavalo Mecânico Volvo, 
Iveco e Volkswagen, e. 08/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Suzano. Loc.: BA, ES, MA, MS. Cavalos Mecânicos, Forwarder, Harvester, Tanques 
Diesel. 08/10/2021 A PARTIR DAS 13:30h. Mitsubishi. Loc.: GO. Painéis, Volantes, Chicotes, Encostos, Sobretapetes. 08/10/2021 A PARTIR 
DAS 14:30h. Pedertractor. Loc.: SP. Máquinas a Laser com Alimentador Trumpf, Centro de. 08/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Jaguar Land 
Rover. Loc.: RJ. Rodas Step, Rodas Sobressalentes de Liga. 08/10/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Vinci Energies. Loc.: MG. Isoladores, Buchas de 
Pagassem, Conatos Modulares. 08/10/2021 A PARTIR DAS 15:30h. Grupo Mill. Loc.: RJ. Sucatas de Perfis, Sucatas de Chapas de Ligação em 
Aço. 08/10/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Atlas Schindler. Loc.: PR. Chapas de Aço, e Aços Blank Pintado. 08/10/2021 A PARTIR DAS 16:30h. 
Volvo. Loc.: PR. Pneus, Cavaletes, Armários, Pneus, MRO, Peças. 11/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Camargo Corrêa Infra. Loc.: SP. Mobiliários 
Diversos,Mobiliários Diversos,Mobiliários. 11/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Atto Sementes. Loc.: MT. Caminhão Comboio, Colheitadeiras 
Diversas,Caminhão. 11/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Usina Cerradinho. Loc.: GO, SP. Notebooks, Desktops, Tablets, Celulares e Telefones. 
11/10/2021 A PARTIR DAS 16:00h. GM. Loc.: RS. Motoredutores, Cilindros, Pinças e Outros.,Motoredutores, .

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.

 - O proprietário, residente em São Paulo/SP, doravante 
denominado simplesmente VENDEDOR, torna público, que venderá em leilão do �po 
"MAIOR LANCE OU OFERTA", exclusivamente aos condôminos do Conjunto Perdizes 
Nobre, Place Royale, os imóveis de sua propriedade, relacionados no Anexo I, parte 
integrante deste Edital. O leilão será regido pelas normas e disposições, consignadas 
neste Edital e regras aplicáveis de Direito Privado. O leilão terá início a par�r da data 
da liberação dos imóveis no site, para envio de lances on-line, 

 e será realizado na Av. Angélica nº 1.996, 6º 
andar, São Paulo/SP e estará a cargo da l, , matriculada 
na . 1. OBJETO - 1.1. As alienações dos imóveis relacionados no 
anexo I, parte integrante deste Edital. 2. HABILITAÇÃO -2.1. Os interessados deverão 
se cadastrar no site  e se habilitar acessando a página deste leilão, 
para par�cipação on-line, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do horário 
previsto, para o encerramento do leilão. 3. LANCES ON-LINE - 3.1. O envio de lances, 
se dará exclusivamente através do site . Sobrevindo lance nos 2 
minutos, antecedentes ao horário de fechamento do lote, o prazo de envio de lances, 
será prorrogado em 2 (dois) minutos, quantas vezes, forem necessárias, para que 
todos tenham oportunidade de ofertar novos lances. 3.2. O proponente vencedor 
será comunicado expressamente, do prazo e condições de pagamento, estabelecidos 
neste edital. 4. DECLARAÇÃO DO COMITENTE VENDEDOR - 4.1. O VENDEDOR, 
legí�mo proprietário, declara sob as penas da lei, que os imóveis se encontram livres 
e desembaraçados de impostos, taxas, contribuições, etc., bem como de quaisquer 
ônus, judiciais e/ou extrajudiciais, com exceção daqueles, cuja necessidade de 
regularização, esteja informado no texto do lote, com a respec�va obrigação, quanto 
à regularização. Somente serão aceitos, lances realizados por pessoas �sicas ou 
jurídicas, regularmente cons�tuídas e com personalidade jurídica própria, e que 
sejam obrigatoriamente condôminos. 5. CONDIÇÕES DE VENDA - 5.1. Os imóveis 
relacionados no Anexo I serão vendidos, a quem maior lance oferecer, em 

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

legal. 5.10. Se pessoa jurídica, os representantes deverão estar munidos de 
documentos pessoais (RG e CPF), bem como de cópias auten�cadas do CNPJ, 
Estatuto ou Contrato Social e alterações, onde conste, a forma de representação da 
empresa. 5.11. Outros documentos poderão ser solicitados pelo VENDEDOR, para 
fins de concre�zação da transação. 5.12. A representação por terceiros, deverá ser 
feita por procuração pública, com poderes especiais para o ato. 5.13. O pagamento 
do valor do arremate poderá ser feito por meio de depósito ou, TED – Transferência 
Eletrônica Disponível, na conta a ser indicada pelo VENDEDOR, em conformidade 
com a condição de pagamento estabelecida no subitem 6.1. 6. CONDIÇÃO DE 
PAGAMENTO - 6.1. À Vista, na lavratura da escritura, que deverá ocorrer dentro do 
prazo de 30 dias, contados da data da comunicação da homologação da venda, na 
forma do subitem 5.1.1. 7. COMISSÃO DE LEILOEIRO - 7.1. O arrematante, além do 
valor do arremate, a ser pago na forma estabelecida no subitem 6.1, pagará também 
ao LEILOEIRO, dentro do prazo de 24 horas, contados da data da comunicação da 
homologação da venda, a quan�a correspondente a 5% (cinco por cento), sobre esse 
valor, a �tulo de comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 8.1. A alienação dos 
imóveis relacionados no Anexo I será formalizada por meio de Escritura Pública 
Defini�va de Venda e Compra. 8.2. O VENDEDOR deverá lavrar o instrumento de 
formalização da alienação, em até 30 (trinta) dias, contados da data da homologação 
da venda, quando não houver pendência de regularização documental, de 
responsabilidade de qualquer das partes, indicada no texto do lote, que impeça a 
lavratura da escritura. No caso da ocorrência de impedimento, a venda será 
formalizada por meio de instrumento par�cular cabível, dentro do prazo 
estabelecido, até que seja sanada a irregularidade, para a lavratura da escritura 
defini�va. 8.3. O competente Instrumento Aquisi�vo será firmado com o 
arrematante, cujo nome constar da Ata e Recibo de Arrematação, somente admi�da 
sua subs�tuição, por cessão de direitos, na forma da lei, com prévia análise e 
aprovação por parte do VENDEDOR. 8.4. O VENDEDOR se obriga a fornecer aos 
arrematantes, fichas de matrículas dos imóveis, atualizadas, com nega�va de ônus e 
alienações e demais cer�dões exigidas por lei (se posi�vas, com as devidas 
jus�fica�vas). 8.5. Serão de responsabilidade dos arrematantes, todas as 
providências e despesas necessárias, à transferência dos imóveis, inclusive foro e 
laudêmio se for o caso. A escolha do tabelião responsável pela lavratura da escritura 
pública, caberá exclusivamente o VENDEDOR. 9. SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO - 9.1. Em caso de inadimplemento do valor de arrematação, por 
desistência do arrematante, desfar-se-á a venda e será cobrada uma multa moratória 
no valor de 4% (quatro por cento) da arrematação para pagamento de despesas 
administra�vas, bem como poderá ainda o Leiloeiro emi�r �tulo de crédito para a 
cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for 
o caso, sem prejuízo da execução prevista no ar�go 39, do Decreto nº 21.981/32, 
além da inclusão do arrematante nos serviços de proteção ao crédito. 10. EVICÇÃO 
DE DIREITOS - 10.1. O comitente VENDEDOR responderá, em regra, pela evicção de 
direitos, no caso de surgir decisão judicial defini�va, transitada em julgado, anulando 
o �tulo aquisi�vo do VENDEDOR, nos termos do art. 448 do Código Civil. A 
responsabilidade do VENDEDOR pela evicção, será limitada à devolução dos valores 
efe�vamente pagos pelo arrematante, inclusive tributos, taxas, custas e 
emolumentos cartórios, acrescidos pelo IGP-M/FGV. 11. DISPOSIÇÕES GERAIS - 11.1. 
As posses direta ou indireta dos imóveis serão transmi�das aos arrematantes, depois 
do pagamento total do negócio e assinatura do instrumento aquisi�vo. 11.2. Todas as 
despesas e encargos, de qualquer natureza, necessárias para a liberação ou 
desocupação dos imóveis, quando for o caso, correrão por conta do arrematante. 
11.3. A falta de u�lização pelo VENDEDOR, de quaisquer direitos ou faculdades, que 
lhes concede a lei e este edital, importa não em renúncia, mas em mera tolerância ou 
reserva, para fazê-los prevalecer, em qualquer outro momento ou oportunidade. 
11.4. Eventuais pedidos de esclarecimentos deverão ser solicitados pelo tel. 3003-
0677 ou por escrito, via e-mail contato@zukerman.com.br . 11.5. As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto n° 22.427/33, que regulam a a�vidade da leiloaria.

MAIS INFORMAÇÕES:

3003.0677  |  www.ZUKERMAN.com.br 

 – Vagas (média) nº 72 
e 83, localizadas no 1º subsolo do Conjunto 
Perdizes Nobre, Bloco A, Place Royale, com 
entrada pela Rua Monte Alegre, nº 838, 
Perdizes. Área priva�va: 19,74m². Área total: 
48,014m². Matrículas nºs 120.842 e 120.853 do 
2º RI de São Paulo/SP. Obs.: (i) Par�cipação e 
venda exclusivamente a condôminos; (ii) Caso 
não ocorra a venda do Lote 001, as vagas serão 
apregoadas separadamente como Lote 002 e 
L o te  0 0 3 ;  ( i i i )  I m óve i s  d e s o c u p a d o s . 

Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

 – Vaga Média nº 72, 
localizada no 1º subsolo do Conjunto Perdizes 
Nobre, Bloco A, Place Royale, com entrada pela 
Rua Monte Alegre, nº 838, Perdizes. Área 
priva�va: 9,870m². Área total: 24,007m². 
Matrículas nº 120.842 do 2º RI de São Paulo/SP. 
Obs.: (i) Par�cipação e venda exclusivamente a 
condôminos ;  ( i i )  Imóvel  desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

 - Vaga Média nº 83, 
localizada no 1º subsolo do Conjunto Perdizes 
Nobre, Bloco A, Place Royale, com entrada pela 
Rua Monte Alegre, nº 838, Perdizes. Área 
priva�va: 9,870m². Área total: 24,007m². 
Matrículas nº 120.853 do 2º RI de São Paulo/SP. 
Obs.: (i) Par�cipação e venda exclusivamente a 
condôminos ;  ( i i )  Imóvel  desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. 
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5ª VARA CÍVEL - FORO DE MAUÁ
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do executado: BENEDITO RIBEIRO JARDIM (CPF/MF Nº 898.545.608-30) e seu
cônjuge VERONICE DA SILVA PEREIRA (CPF/MF Nº 363.227.478-94), dos terceiros interessados: FRANCISCA MARIA JARDIM (CPF/MF Nº 182.817.098-47), ROSEMEIRE ROSA DA SILVA (CPF/MF Nº 192.690.758-
26), ROSEMEIRE ROSA DA SILVA – ME (CNPJ/MF Nº 15.829.573/0001-08), nome fantasia “MERCADINHO VITÓRIA”, e FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE MAUA (CNPJ/MF Nº 46.522.959/0001-98).
O MM. Juiz de Direito Dr. Rodrigo Soares, da 5ª Vara Cível - Foro de Mauá, 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 Sumaríssima de Indenização por Ato Ilícito, ajuizada por ADRIANA DAMAS (CPF/MF Nº 183.660.548-02) em face de BENEDITO RIBEIRO JARDIM (CPF/MF Nº 898.545.608-30, nos autos do
Processo nº 0000320-60.1992.8.26.0348, 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 Adilson Dias de Souza, nº 392, Jardim Zaira – Mauá, SP, CEP 09321-410 - Descrição da Matrícula: Imóvel composto por 3 pavimentos, com área construída de 344,44m²,
constituído de parte do lote 04 da quadra 106, Quinhão “C”, do Jardim Zaíra, no perímetro urbano, medindo 5,00m de frente para a Avenida Adilson Dias de Souza; nos fundos mede 10,00m e confina com o lote 45; da frente
aos fundos, do lado direito de quem da avenida olha o imóvel, mede 47,00m e do lado esquerdo mede 47,50m confrontando por ambos os lados com remanescente do lote 04; localiza-se no lado direito da avenida, de quem
se dirige para a Avenida Jesuíno Nicomedio dos Santos, distante 197,00m da Rua Ramo Luiz Corradini.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal 22.005.083-5
Matrícula Imobiliária n° 30.307 Cartório de Registro de Imóveis de Mauá - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 30/10/06 Penhora Exequenda Processo nº 0000320-60.1992.8.26.0348 Adriana Damas
OBS 01: De acordo com o Laudo de avaliação (fls. 497/550), o imóvel em questão é uma edificação composta de 3 pavimentos, com área construída de 344,44m² e área do terreno total de 348,75m². O pavimento térreo possui
112,34m² e é constituído por salão com depósito e banheiro, utilizado para uso não residencial, locado comercialmente para o “Mercadinho Vitória” (CNPJ/MF nº 15.829.573/0001-08). O pavimento inferior 1, possui 112,34m²
e é dividido em duas casas com os seguintes ambientes: casa 1 – quarto, cozinha e banheiro; casa 2 – quartos, sala, cozinha e banheiro. O pavimento inferior 2 possui 119,76m² e é dividido em duas casas com os seguintes ambientes:
casa 3 – quarto, sala, cozinha e banheiro; casa 4 (em fase de construção) – quarto, cozinha e banheiro. Ademais, tal imóvel possui uma área livre de construções de 206,71m², nesta área é possível a construção de nova edificação.
OBS 02: Conforme decisão de Fls. 246 foi penhorado 50% do imóvel pertencente ao executado (Registro nº 02), mas este será leiloado em sua integralidade nos termos do artigo 843 do Código de Processo Civil bem como
será reservado a quota parte do coproprietário não executado com o produto da arrematação.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 517.000,00 (Out/2019 – Laudo de Avaliação às fls. 497/550 – Homologação às fls. 554).
Valor de avaliação atualizado: R$ 587.961,06 (Set/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 6.896,20 (Jun/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 2.243.069,91 (Mai/2021).
02 - A 1ª praça terá início em 26 de outubro de 2021, às 13 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 29 de outubro de 2021, às 13 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 29 de outubro de 2021, às 13 horas e 30 minutos, e se encerrará em 18 de novembro de 2021,
às 13 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à
vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em
até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor,
caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação desse MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 24 de setembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. RODRIGO SOARES - JUIZ DE DIREITO

B5gazetasp.com.br
Terça-feira, 5 De ouTubro De 2021 Economia

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - 
PROCESSO Nº 0017926-69.2021.8.26.0224 - O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Artur Pessôa De Melo Morais, 
na forma da Lei, etc. - FAZ SABER a ABRAAO LUIS 
PEREIRA, CPF 262.377.168-58, que por este Juízo tramita 
a ação de Cumprimento de sentença, movida por SECID 
Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/C Ltda. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após os 20 dias supra, pague a 
quantia de R$ 5.007,90, sob pena de multa de 10% e 
honorários advocatícios de 10% (Art. 523 e parágrafos, do 
CPC). Fica ciente, ainda, que transcorrido o período 
indicado, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 dias para, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresentar impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0021315-83.2020.8.26.0002 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de 
São Paulo, Dr(a). CLAUDIO SALVETTI D ANGELO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Marcelo Gongora, CPF/MF 254.737.168-57, que nos autos de Cumprimento de Sentença 
requerido pelo Banco Bradesco S/A, lhe foi determinada a intimação para que no prazo de 
15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, pague a quantia de R$ 109.691,50 (25/07/2021 - 
fls. 16), sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 513, 
§ 2º, inciso IV do Código de Processo Civil, ficando advertido de que transcorrido o prazo 
mencionado, sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação (art. 523/CPC). 
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a intimação por 
edital, em virtude do que expediu-se o presente, que será publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de setembro de 2021.

1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1004472- 
57.2019.8.26.0100 ( U-55 ) 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 Getulio Teibi 
Matsumoto, Roberto Danzi e s/m Suely Maria Martins Danzi, Ana Cristina Custódio Leite, Valeria Custódio Leite e Angela 
Seing Mei Chiu Hsieh, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se ca-
sados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Peng Hsu Chao Ying ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio do imóvel localizado na Rua Paulo Orozimbo, nº 247, fundos, Cambuci, São Paulo- SP, com área de 28,00 m², 
contribuinte nº 034.026.0036-6, 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, 05 de outubro de 2021. 
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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 CÍVEL DO FORO REGIONAL DO IPIRANGA. Processo: nº 
1004953-67.2017.8.26.0010. Executados: executado(s) EMERSON FURTADO. DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apto nº 83, no 8º andar da Torre 2 (Torre 
Independência), integrante do Cond. Grand Life Ipiranga, à R. Lord Cockrane, nº 820, 18º SubdistritoIpiranga/SP; área privativa: 108,100m², área 
comum: 71,196m², área total: 179,296m², c/ 02 vagas de garagem. Rua Lord Cockrane, nº820, São Paulo/SP - Contribuinte nº 050.008.01563. Descrição 
completa na Matrícula nº 188.018 do 06º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 988.673,75 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 741.505,31 
(75% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).  DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 09/11/2021 às 11h20min, e termina em 
12/11/2021 às 11h20min; 2ª Praça começa em 12/11/2021 às 11h21min, e termina em 02/12/2021 às 11h20min. Ficam os executado(s) EMERSON 
FURTADO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), coproprietário(a) RENATA EL DIB FURTADO, 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 26/06/2019.  

GAZETA DE SÃO PAULO – 05.10.2021 

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

3ª VARA CÍVEL - FORO DE GUARUJÁ
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos direitos quitados do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação da requerida: SIMONE CONCEIÇÃO CRUZ CAMILO
(CPF/MF Nº 319.355.458-93), e seu cônjuge ALESSANDRO CAMILO DOS SANTOS CRUZ (CPF/MF Nº 169.517.568-99) e dos terceiros interessados: ANTONIO HISASHI MIKI (CPF/MF Nº 018.262.288-61)
e HIGOR CRUZ LOURENÇO (CPF/MF Nº 465.140.548-70).
 O MM. Juiz de Direito Dr. Gustavo Gonçalves Alvarez, da 3ª Vara Cível – Foro de Guarujá, 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 Alienação Judicial de Bem Comem c/c Arbitramento de Indenização/ Aluguel Por Uso Exclusivo de Bem Comum em fase de Liquidação e Sentença por Arbitramento, ajuizada por SIDNEY
NASCIMENTO LOURENÇO (CPF/MF Nº 272.573.298-00) em face de SIMONE CONCEIÇÃO CRUZ CAMILO (CPF/MF Nº 272.573.293-00) nos autos do Processo nº 0004974-95.2020.8.26.0223, tendo
como Processo principal o de nº 1005968-43.2019.8.26.0223 e foi designada a venda dos direitos quitados 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: Conjunto Habitacional Santo Amaro I, sob nº 275, apartamento nº24, 2º andar, Bloco D, localizado na Rua Valdomiro Macário, situado no bairro Jardim Conceiçãozinha na cidade de Guarujá/SP, CEP:
11472-100 - Descrição do Imóvel: Apartamento nº 24, , tipo “A”, localizado no 2º ANDAR, do BLOCO “D” do “Conjunto Habitacional Santo Amaro I, situado na Rua Valdomiro Macário, nº 275, com a área útil de 56,41 m²; a área de uso
comum de 24,34 m²; e a área total de 80,75m²; correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno de 0,416667%, correspondendo a 49,0773, a unidade de nº 275 vem acompanhada com por uma vaga de garagem demarcada.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 6-0574-001-164
Matrícula Imobiliária n° 30.353 Cartório de Registros de Imóveis de Guarujá- SP
OBS 01: O apartamento é composto por 02 (dois) dormitórios, 01 (um) banheiro social, 01 (uma) sala, cozinha e 01 (uma) área de serviço. O apartamento possui 01 (uma) vaga de garagem coberta na parte térrea do
condomínio. O condomínio é atendido por todos os tipos de serviços públicos, redes de água, luz, esgoto, energia, telefonia, gás natural, TV a cabo, iluminação pública, transporte público direto através de redes de ônibus,
pavimentação, coleta de lixo e arborização (Laudo de Avaliação às fls. 117/139).
OBS 02: Devido ao Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Quitados, firmado em 22 de agosto de 2011, os outorgantes cedentes Maria de Fatima Nascimento Gonçalves e seu cônjuge Milton de Mattos
Gonçalves, cederam em quitação o imóvel em questão para a requerida Simone Conceição Cruz Camilo e o requerente Sidney Nascimento Lourenço (fls. 23/27 - Processo Principal nº 1005968-43.2019.8.26.0223).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 179.000,00 (Jul/2021 – Avaliação às fls. 117/139).
Valor de avaliação atualizado: R$ 182.417,06 (Set/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Não há débitos tributários até o momento de confecção deste Edital. Eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
02 - A 1ª praça terá início em 29 de outubro de 2021, às 13 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 01 de novembro de 2021, às 13 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 01 de novembro de 2021, às 13 horas e 30 minutos, e se encerrará em 22 de novembro de
2021, às 13 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 e artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 28 de setembro de 2021. - Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. GUSTAVO GONÇALVES ALVAREZ - JUIZ DE DIREITO

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 30DIAS.PROCESSO Nº0002382-18.2014.8.26.0505 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, 
do Foro de Ribeirão Pires,Estado de São Paulo,Dr(a).BRUNO DELLO RUSSO OLIVEIRA,na forma da Lei,etc. FAZ SABER a(o) 
CLECYRIDES D ARCANCHY MOURA,Brasileira,Casada,Prendas do Lar, RG 2161531, CPF 017.508.368- 15, com endereço à 
AV WASHINGTON LUIS,528,GONZAGA,CEP 11055-000,Santos-SP e JOAQUIM RIBEIRO MOURA,Português,Casado,Co-
merciante,RG 73945,com endereço à AV WASHINGTON LUIS,528,APTO 18,GONZAGA,CEP 11055-000,Santos-SP,eventuais 
herdeiros sucessivos, réus incertos, desconhecidos e terceiros interessados, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Irapuan Mauricio de Oliveira e outro, alegando em síntese:”Os requerentes possuem de forma 
mansa e pacífica , com animo de dono, há mais de 19 anos um terreno constituído pelo lote 01 da quadra 13, do loteamento 
denominado Jardim Aymoré, situado no perímetro urbano de Ouro fino Paulista, medindo 10,00 metros de frente para a Rua 
Guaracy, igual medida nos fundos onde confronta com co uma viela que separa o lote de uma área municipal; da frente aos 
fundo , em ambos os lados mede 36,00 metros, confrontando do lado direito com de quem olha para para o terreno com o lote 
02 e do lado esquerdo com o lote 01, da quadra 06, do mesmo loteamento, encerando uma área de 360,00 metros quadrados. 
O imóvel é matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Pires sob o nº 20.219”. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabid1o, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Ribeirão Pires, aos 08 de fevereiro de 2021. 

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fiduciário: 
BANCO BRADESCO S.A., CNPJ n° 60.746.948/0001-12 com sede na(o) Núcleo Administrativo de-
nominado “Cidade de Deus”, S/N, Vila Yara ,Osasco/SP, INTIMA os devedores fiduciantes: WAGNER 
SOUZA DE LIMA, brasileiro, proprietário de estabelecimento comercial, casado, RG N° 23.762.574-
SSP/SP, CPF/MF Nº 125.126.968-04, e IVONE MARIANO ROCHA LIMA, brasileira, proprietária de 
estabelecimento comercial, casada, RG N° 21.187.596-X-SSP/SP, CPF/MF Nº 106.650.318-40, para 
que no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de 
Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de 
R$251.380,46,  acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo pagamento. O 
não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel 
matriculado sob nº 133.855 deste Oficio, em favor do credor fiduciário. São Paulo, 05 de outubro de 
2021. (Protocolo 645.284)

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PAULO ADEMIR MONTEIRO, OFICIAL SUBSTITUTO DO 15º REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CA-
PITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. FAZ SABER, que FERNANDO MANUEL PIRES PINHEIRO, RG nº 
13668283-SSP/SP, CPF nº 087.728.238-28 e SANDRA REGINA CARVALHO PINHEIRO, RG nº 17985105-
SSP/SP, CPF nº 253.003.518-06, pelo presente edital ficam intimados, para que no prazo de 15 dias, a fluir após 
3 dias de publicação deste edital, compareçam a este Registro de Imóveis situado na Rua Conselheiro Crispini-
ano, nº 29, 3º andar, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, para fins de cumprimento das obrigações contra-
tuais de pagamento firmado com o credor fiduciário BANCO BRADESCO S/A., registrado sob nº 05, nas matrícu-
las n°s 190.053, 190.058, 190.059, 190.066 e 190.067 deste Registro, relativo as prestações vencidas e não 
pagas, e as demais que se vencerem até o efetivo pagamento, além das despesas de cobrança e intimação, sob 
pena de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado garante o direito de consolidação 
da propriedade do imóvel em favor do Credor Fiduciário, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º da Lei 9.514/97. 
Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, 05 de outubro de 2021. O Oficial Substituto. 

COMARCA DE SÃO PAULO.  FORO CENTRAL CÍVEL. 40ª VARA CÍVEL - Processo Digital nº: 
1122988-75.2015.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou 
anulação. Requerente: Ana Jaw Min Sze Alves e outros. Requerido: Petrobrás Distribuidora S/A 
e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1122988-75.2015.8.26.0100. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO FRANCISCO 
INÁCIO JUNIOR e ALEX ALBERT RAMOS DE AZEVEDO, que lhe foi proposta uma ação de Procedi-
mento Comum Cível por parte de Ana Jaw Min Sze Alves e outros, alegando em síntese objetivando a 
anulação do negócio original, liberando-se a hipoteca do imóvel matricula nº 17.750 do Décimo Ofício 
de Registro de Imóveis desta Capital. Foi realizado tentativas para localizar os Réus ALEX ALBERT 
RAMOS DE AZEVEDO, e RICARDO FRANCISCO INÁCIO JUNIOR respectivamente, e como este-
jam os mesmos em lugares incertos e não sabidos, não sendo possível citá-los pessoalmente, nestas 
condições foi deferido a citação pelo presente edital, para comparecerem em juízo, para promover 
sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena 
de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local 
de costume. EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 
os réus serão considerados revéis e presumir-se-ão aceitos e como verdadeiros os fatos articulados 
pelos autores da presente ação, nos termos do artigo 259, inciso I, do Código de Processo Civil. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 11 de agosto de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1138494-57.2016.8.26.0100  A MM. Juíza de Direito da 
6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dra. Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a CYRO ALVES CARDOSO e ao ESPÓLIO DE 
EMILIO BARRIONUEVO, representado pelos espólios de 
Emilio Barrionuevo Júnior, Waldemar Barrionuevo e 
Herminio Barrionuevo, e eventuais herdeiros, que 
Rodrigo Trad Mascarenhas ajuizou, contra eles e também 
em face de Irene da Costa Matioli, Clara Gubbay Ades, 
Imobiliária e Incorporadora Thau S/A, Julieta Trad, 
Edouard Trad e a Espólio de Ayrton Matioli, Ação de 
Adjudicação Compulsória, em que objetiva a aquisição 
da propriedade do imóvel descrito a seguir, nos termos 
aduzidos na inicial: Apartamento nº. 105, no 9º andar ou 10º 
pavimento do Edifício Harold, sito à Avenida Epitácio 
Pessoa, nº. 162, no Subdistrito da Consolação, com área 
total de 44,36m², ao que representa a quota parte 
correspondente a 1,22% do terreno em seu todo, nesta 
Comarca de São Paulo, cadastrado na Prefeitura Municipal 
de São Paulo sob o nº. 007.083.0143-6, registrado perante 
o 5º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, com a 
matrícula nº. 88.857. Estando os correqueridos em lugar 
ignorado, expede-se EDITAL para que, no prazo de 15 dias 
úteis, após o prazo supra, CONTESTEM a ação, sob pena 
de serem aceitos verdadeiros os fatos narrados pela 
autora, nomeando-se curador especial em caso de revelia. 
Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0040543-15.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) D. MAIS VII 
- MUNIZ COZINHAS E MODULADOS, CNPJ 10.228.938/0001-17, DMAIS COZINHAS E MODULADOS LTDA, CNPJ 
08.861.014/0001-01, HDM - SHOWROOM E MONTAGENS DE MÓVEIS LTDA, CNPJ 10.325.944/0001-92 e HAMADI COZINHAS E 
MODULADOS LTDA (Advance – Design e Projetos Ltda.), CNPJ 08.861.089/0001-92, todos na pessoa de seus representantes legais que 
o credor RODRIGO CIRELLO LARANJO, solicitou a Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica da devedora DMAIS V 
COZINHAS E MODULADOS LTDA – EPP. com o objetivo de incluir no pólo passivo da ação, como devedoras as empresas supracitadas, 
visando ver satisfeito o seu crédito no valor de R$ 14.285,79 (Dezembro/2018) em execução de sentença. Estando as empresas em lugar 
ignorado, expede-se EDITAL, para os atos e termos do incidente instaurado e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do edital, nos termos do art. 133, §2º do CPC, apresentem manifestação e requeiram as provas cabíveis. Não sendo 
contestada a ação, as empresas serão consideradas revéis, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento 
ao feito. Será o presente edital, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 5 de setembro de 2021 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014044-26.2020.8.26.0001. O MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do 
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Raphael Garcia Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALVARO MIOSHI 
MATSUDA, CPF/MF 285.888.908-28, que por este Juízo tramita, nos autos da ação de indenização sob nº 0000483-76.2013.8.26.0001, o 
presente Cumprimento de Sentença movido por VALERIA CURZIO, CPF/MF 044.167.608-17, VANDER CURZIO, CPF/MF 
090.401.258-13, WANDREIA CURZIO, CPF/MF 116.119.918-70 e WANDERSON CURZIO, CPF/MF 153.533.138-01. Encontrando-se o 
executado 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$ 540.734,01 
(Outubro/2020), atualizada até a data do depósito, 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. Não efetuado o pagamento, 
independentemente de nova intimação, o credor poderá indicar bens à penhora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de setembro de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1126471-74.2019.8.26.0100. A Dra. LEILA HASSEM DA PONTE, Juíza de Direito da 
25ª Vara Cível do Foro Central – Comarca da Capital/SP. Faz Saber a ELETRIDAU COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E 
HIDRAULICOS LTDA, CNPJ n.º 07.026.771/0001-05, na pessoa de seu representante legal que por parte de LUIZA BENEDITO TOMAS 
OKADA-ME, (ARCONT–LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS) foi ajuizada ação de Cobrança pelo procedimento comum, objetivando a 
quantia de R$3.624,60 (Dez/2019) referentes às notas de débitos nº49660/18, 49670/18, 49914/18, 49929/18, 50102/18 e 50103/18. 
Estando a ré em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias 
úteis supra, pague o debito devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereçam defesa, sob pena de 
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos termos do artigo 257, 
IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1066719-40.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA FEHER RECASENS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) WORLD CONTEÚDO DIGITAL HOLDING LTDA., CNPJ 17.493.616/0001-44 e AVATAR MOBILE TECHNOLOGIES LTDA, 
CNPJ 11.595.149/0001-87, que lhe foi proposta uma ação de Notificação por parte de RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA, 
alegando em síntese que não foi pago o débito, que alcança o montante de R$31.412,29, valor referente ao mês de junho/2020, e previsto 
na cláusula 5.2.1 do contrato firmado entre as partes. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
NOTIFICAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, e em conformidade com o 
artigo 729, do Código de Processo Civil, pagas eventuais custas, a parte requerente terá o prazo de trinta dias para providenciar a impressão 
dos autos. Decorrido tal prazo os autos serão arquivados. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0012682-12.2021.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, 
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Dall'Olio, na forma da Lei, etc. Faz Saber a RAPHAEL 
NAZARETH LEITE empresa individual inscrita no CNPJ sob n° 29.487.332/0001-24 e do empresário individual RAPHAEL NAZARETH 
LEITE, inscrito no CPF sob n° 415.820.448-80, que nos autos da ação supra ajuizada por NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E 
AGROPECUÁRIA LTDA, na qual foram os réus condenados ao pagamento de R$7.943,24 (Setembro/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 os réus em 
local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o debito, ou apresente 
impugnação ao cumprimento da sentença, sob pena de execução coativa e pena de multa de 10% e honorários nesta fase, também de 
10% (NCPC 523, § 1º). penhora e avaliação de bens para satisfação do debito. Será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 30 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001565-49.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Civel, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Duran Depieri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
LEANDRO BATISTA OLIVEIRA, CPF 318.805.228-61, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de DAVOL COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA., objetivando a cobrança de pagamento referente aos débitos relativos as nove notas fiscais anexas aos autos. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 3.621,02 (Dezembro/2017), 
devidamente atualizada, bem como dos honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao 
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não havendo resposta, 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 02 de agosto de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo 20 dias. Processo Digital nº 1060749-59.2020.8.26.0100. O Dr. Sidney da Silva Braga, Juiz de Direito da 4ª 
Vara Cível do Foro Central – Comarca da Capital/SP. Faz Saber a BM COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA., CNPJ n.º 09.279.708/0001-
06, na pessoa de seu representante legal que SCANIA BANCO S/A ajuizou-lhe uma ação de BUSCA E APREENSÃO, em razão da 
emissão da Cédula de Crédito Bancário 87154, relativo ao CAMINHÃO MARCA SCANIA, MODELO R500 A 6X4, CHASSI 
9BSR6X400L3970078, ANO/MODELO 2020, RENAVAM 01225775563, PLACA DVS7D08.valor da Causa R$ 525.578,41 (Julho/2020). 
Estando o bem apreendido e a ré em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir 
o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do 
artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 
de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024639-38.2018.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Anderson Suzuki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ASSOCIAÇÃO NOVA 
GERAÇÃO, CNPJ 00.806.863/0001-50, na pessoa do seu representante legal, LUIZ VANDERLEI NOCIOLI, CPF 049.360.197-04, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de MARIA EUGÊNIA DE SANT'ANNA e outro, referente o apartamento 
situado na rua Macaiá Mirim nº 49, apartamento nº 122, CEP: 02013-080, São Paulo/SP. Valor da causa R$81.827,37 (08/2018). 
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. São Paulo, 26 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000118-05.2019.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Natália Schier Hinckel, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RONIVALDO MACEDO, 
RG 26.102.846-7, CPF 247.819.798-74; ALEXSANDER RICARDO MACEDO DIAS, RG 30119511-0, CPF 277.872.168-16, ambos com 
endereço desconhecido, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de CHRISTIAN ALEXANDRE MUTO 
e outro visando o recebimento da quantia de R$34.484,03 (Janeiro/19), referente débitos relativos a locação do imóvel localizado na Rua 
3ºSargento Francisco Luiz Roberto Boening, 80 – Apto 31, bloco 2 – Vila Progresso –Guarulhos/SP. Encontrando-se o Executado em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, efetue o pagamento da importância reclamada. Prazo para Embargos: 15 (quinze) dias úteis. Neste prazo, 
reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, os Executado 
poderão requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não 
sendo localizado os Executado e decorrido o prazo deste, lhe será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 15 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1014762-35.2021.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, 
do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)FAZ 
SABER a todos os que o presente edital, virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do processo nº 1014762-35/2021.8.26.0562, 
que neste juízo corre seus trâmites, processo de Dissolução de Sociedade Comercial, em que é réu espólio de Héctor Osvaldo Rodriguez, 
argentino, empresário, portador do RNE v548746-8 e CPF 230.644.008-51, divorciado , nascido em 29/09/1956, filho de Simona Fidelina 
Julian Torres e Alberto Julian Rodriguez a ser representado pelo seu filho Mathias Maximiliano Jaquett, em cujo processo o autor Danilo 
Rizzardi Gonçalves requer a Dissolução de Sociedade Comercial, nos termos da clausula 13 do Contrato Social registrado na JUCESP sob 
Nº 352.3512162-1 e como está o mesmo em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-lo pessoalmente, nestas condições foi 
deferido a citação pelo presente edital, para comparecer em juízo, para promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do 
processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada 
no local de costume. EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 
29 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1074957-82.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudio Antonio Marquesi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) THABATA 
KAORU YAMAUCHI MENDONÇA CAMARA, CPF 176.012.798- 12 sócia da GAVX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. que por parte 
de CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A foi ajuizada ação de Cobrança pelo procedimento comum, objetivando a 
quantia de R$54.772,75 (agosto/2019) referente a débitos relativos ao Contrato de Prestação de Serviços anexo aos autos. Estando a ré em 
local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, pague 
o debito devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se 
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos termos do artigo 257, IV. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de 
setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013905-47.2020.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, 
do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Bianca Ruffolo Chojniak, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSEFA DE 
OLIVEIRA e COMPANHIA LALI DE TECIDOS CONSTRUTORA E COMÉRCIO que lhes foi proposta uma ação de Outros 
procedimentos de jurisdição voluntária por parte de Maria Tavares da Silva Belo e outros, requerendo em síntese a adjudicação compulsória 
referente ao imóvel situado à Rua Auriflama, 293, Jardim do Estádio, Santo André - SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Santo André, aos 01 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004228-14.2020.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO FRESCA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) aos sócios da 
Empresa RC2 PRODUÇÕES LTDA. o Sr. FRANCISCO QUIXABEIRA NETO, CPF nº 265.525.258-69 que a credora JULIANA 
FRAGOSO DE ARAÚJO ofereceu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da devedora, com o objetivo de incluir no pólo 
passivo da ação, como devedores solidários, os sócios da empresa executada, visando ver satisfeito o seu crédito, estando os réus em lugar 
ignorado, expede-se EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do edital, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, os sócios supracitados se manifestem e requeiram as 
provas cabíveis. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de junho 
de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003121-36.2021.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Manzini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital 
virem ou dele tomarem conhecimento e interessar possa, terceiros interessados que nos autos da ação supra ajuizada por DOUGLAS 
WILLIAM GONÇALVES DE OLIVEIRA, objetivando voltar a exercer regularmente a atividade empresarial, com a declaração da extinção 
das obrigações decorrentes da decretação de falência da empresa PHOTON CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ N° 
65.535.924/0001-38. Estando em termos, expede-se o presente edital com prazo de 30 dias, para que qualquer credor possa opor-se ao 
pedido ora formulado, nos autos, na forma do art. 205 nos termos do art. 137 do Decreto 7661/45. E, para que produza seus efeitos de 
direito, será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 22 de 
setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005878-71.2019.8.26.0405. O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do 
Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr. WILSON LISBOA RIBEIRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JMBS TRANSPORTES 
SENSÍVEIS E CARGAS LTDA, CNPJ 28.660.600/0001-03, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado 
Com Cobrança por parte de MARTIMETAL COMÉRCIO DE SUCATAS E TRANSPORTES LTDA ME, alegando em síntese que foi 
realizado em fev/18 contrato de locação entre as partes, descumprido pela requerida em relação ao aluguel, encargos, multa contratual e 
impostos, num total de R$124.564,17 (válido p/ março/19). Fora tentada sem sucesso a citação da requerida e seus representantes. 
Encontrando-se a requerida 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, tudo nos termos em que 
dispõe o inciso I, do artigo 62, da Lei 8.245/91, com a redação dada pela Lei 12.112/2009. Não sendo contestada a ação, será considerada 
revel, caso em que lhe será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 16 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017952-28.2018.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO VINICIUS 
CARDOZO, Brasileiro, CPF 055.595.239-84, na qualidade de sócio da empresa HOUSE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, da qual se requer a desconsideração de personalidade jurídica, por parte de FOX CARGO DO BRASIL LTDA. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, se manifeste e requeira as provas cabíveis, nos 
termos do art. 135 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 31 de agosto 
de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.- PROCESSO Nº 0062194-29.2012.8.26.0224 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ARTEBRÁS ARTEFATOS DE PAPEL DO BRASIL LTDA, NA PESSOA DO SÓCIO: JUAREZ ANTONIO ZENATTI-CPF. 105.748.241-
20, com endereço à Avenida Mato Grosso, 3.670, Santa Fé, CEP 79021-003, Campo Grande - MS, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Cryspel Comércio de Papéis Ltda, alegando em síntese: Visa a autora a cobrança de 
R$18.000,00, por força do instrumento particular de confissão de divida e forma de pagamento, na importância de R$21.000,00, sendo que 
foi pago como entrada a importância de R$3.000,00, e o saldo no valor de R$18.000,00 seria representado por (18)dezoito cheques no valor 
de R$1.000,00 cada, sendo que por falta de fundos os primeiros cheques foram devolvidos, tornando vencida toda divida em questão. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de (15)quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 50/2021
Processo nº 16.515/2021 

Objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviço de compilação 
dos atos normativos, digitalização e in-
dexação de processos administrativos, 
prontuários de servidores e outros cor-
relatos, com fornecimento da licença de 
uso (incluindo manutenção e suporte 
técnico) de uma solução de informática, 
abrangendo instalação, implantação, mi-
gração de dados, customização e treina-
mento de usuários.
Abertura: 21/10/2021 às 9:00.
Edital, informações e local de realização: 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA-SP
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 – EDITAL Nº 005/2021.

 Torna-se público que a CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, sediada na Rua Humaitá, nº 1.167, Centro, Indaiatuba/SP, realizará licitação na 
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa 
para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações SMP (serviço de telefonia móvel 
pessoal) e SMC (serviços de comunicações multimídia), do tipo conexão móvel de dados para acesso à internet banda larga, com 
fornecimento de 60 aparelhos em comodato, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao 
Edital. O credenciamento e a entrega dos envelopes serão realizados na sede da Câmara Municipal de Indaiatuba, das 8h30min às 10h00min 
do dia 20 de outubro de 2021 e a Sessão Pública de Ofertas e Lances ocorrerá às 10h00min do mesmo dia e no mesmo local.O edital e seus 
anexos estão disponíveis gratuitamente no site da Câmara Municipal de Indaiatuba, na página www.indaiatuba.sp.leg.br; e demais informações 
podem ser obtidas através do telefone (19) 3885-7700 e pelo e mail: compras@indaiatuba.sp.leg.br.Indaiatuba, aos 27 de setembro de 2021.

Jorge Luis Lepinsk- Presidente da Câmara Municipal de Indaiatuba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Edital: 116/21. Processo Administrativo: 4595/21. Pregão 
Presencial: 11/21. Objeto: contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços de sistema de alarmes 
monitorado completo, com fornecimento de equipamentos em 
comodato, com instalação completa e manutenção quando 
necessário sem custo adicionais, em unidades pertencentes 
à Secretaria Municipal de Promoção Social. O Edital será dis-
ponibilizado no site http://www.pirassununga.sp.gov.br, a partir 
do dia 05 de outubro de 2021. Os envelopes deverão ser entre-
gues às 08:30 horas do dia 20 de outubro de 2021, na Seção 
de Licitações. Pirassununga, 04 de outubro de 2021. Sandra 
R. Fadini Carbonaro - Chefe da Seção de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2021

REGISTRO DE PREÇOS 
LICITAÇÃO DIFERENCIADA – RESERVA DE COTA 
DE ATÉ 25% 
PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUE-
NO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDU-
AL – MEI conforme previsão do Art 48 da LC 123/06 
e 147/14
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de PERUÍBE o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
58/2021 - Processo nº 4.476/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA 
ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS E 
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PERUIBE, conforme condições e especificações 
contidas no Edital e seus anexos, cujo edital se en-
contrará disponível no Site da Prefeitura Municipal de 
Peruíbe através do link: http://www.peruibe3.sp.gov.
br/editais-para-concorrencia-publica/ e no site:  www.
comprasbr.com.br a partir do dia 05 / 10 / 2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  05 / 10 /2021. 
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 
09:00 horas do dia 20 / 10 /2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: às 
09:01 horas do dia 20 / 10 /2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 09:30 horas do dia 20 / 10 /2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasbr.com.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, 
EM 01 DE OUTUBRO DE 2021.

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
REFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2021 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA
RESERVA DE COTA DE ATÉ 25%

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de Peruibe o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
60/2021 - Processo nº 9.172/2021 – REGISTRO DE 
PREÇOS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI PARA FUNCIONÁ-
RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-
NO, conforme condições e especificações contidas 
no Edital e seus anexos, cujo edital se encontrará 
disponível no Site da Prefeitura Municipal de Peruibe 
através do link: http://www.peruibe3.sp.gov.br/editais-
-para-concorrencia-publica/ e no site:  www.compras-
br.com.br a partir do dia 06/10/2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 
09:00 horas do dia  06/10/2021.
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 
09:00 horas do dia   20/10/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: as 
09:01 horas do dia  20/10/2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 09:30 horas do dia 20/10/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
LOCAL: www.comprasbr.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, 
EM 04 DE OUTUBRO DE 2021.

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

EMBU DAS ARTES

DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE EMBU DAS ARTES
Rua Cândido Portinari, nº 36, Cercado Grande  

Embu das Artes - SP - CEP: 06804-180
Tel: 11 4781-5615/ e-mail: rcpnembudasartes@gmail.com

RCPN da Sede da Comarca de Embu das Artes

Edital de Proclamas

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

MAXWELL CAUÊ DE BRITO COUTO, estado civil solteiro, 
profissão assistente técnico administrativo, nascido em São 
Paulo, SP no dia oito de setembro de mil novecentos e oi-
tenta e nove (08/09/1989), residente e domiciliado Rua São 
Lourenço, 183, Jardim Nayara, Embu das Artes, SP, filho de 
EDIVALDO SEVERIANO COUTO e de SILVANA CARLOS 
DE BRITO COUTO. BIANCA GOMES DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo, SP 
no dia dezoito de abril de mil novecentos e noventa e oito 
(18/04/1998), residente e domiciliada Rua Sebastião Aniceto 
de Jesus Lins, 94, Jardim Elisa, Embu das Artes, SP, filha de 
GILMAR DOS SANTOS MAURICIO e de MARLENE GOMES 
PEREIRA DOS SANTOS. 

VINICIUS ALVES DE BARROS, estado civil solteiro, pro-
fissão instalador de som, nascido em São Paulo, SP no 
dia vinte de dezembro de mil novecentos e noventa e oito 
(20/12/1998), residente e domiciliado Estrada Bremen, 200, 
Chácaras Caxingui, Embu das Artes, SP, filho de GASPAR 
VIEIRA DE BARROS e de MARLENE ALVES DE BARROS. 
MARIANA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão fisioterapeuta, nascida em Votuporanga, SP no 
dia trinta e um de maio de mil novecentos e noventa e três 
(31/05/1993), residente e domiciliada Estrada Bremen, 200, 
Chácaras Caxingui, Embu das Artes, SP, filha de IVETE FER-
REIRA DOS SANTOS. 

JOSE MARCELO RAYMUNDO, estado civil divorciado, pro-
fissão gerente de loja, nascido em São Paulo, SP no dia vinte 
e três de março de mil novecentos e setenta (23/03/1970), 
residente e domiciliado Rua Marselha, 159, casa 03, Vila 
Olinda, Embu das Artes, SP, filho de WALTER RAYMUNDO 
e de LOURDES SILVERIO RAYMUNDO. LUCINEIA RODRI-
GUES ALVES, estado civil divorciada, profissão auxiliar de 
logistica, nascida em Belo Horizonte, MG no dia vinte e dois 
de dezembro de mil novecentos e setenta (22/12/1970), resi-
dente e domiciliada Rua Marselha, 159, casa 03, Vila Olinda, 
Embu das Artes, SP, filha de DIVINO ALVES MARTINS e de 
LOURDES RODRIGUES MARTINS. 

ORISVALDO ALVES DOS SANTOS, estado civil divorcia-
do, profissão empreiteiro, nascido em São Paulo, SP no dia 
primeiro de novembro de mil novecentos e setenta e quatro 
(01/11/1974), residente e domiciliado Rua Sônia, 88, Jardim 
Santo Eduardo, Embu das Artes, SP, filho de OSWALDO AL-
VES DOS SANTOS e de HERMELINA DIAS DOS SANTOS. 
NILZA APARECIDA CORRÊA MADUREIRA, estado civil vi-
úva, profissão autônoma, nascida em Paula Candida, MG 
no dia onze de abril de mil novecentos e sessenta e dois 
(11/04/1962), residente e domiciliada Rua Sônia, 88, Jardim 
Santo Eduardo, Embu das Artes, SP, filha de ANTENOR DIO-
GO CORRÊA e de MARIA IZABEL CORRÊA. 

ADONIAS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profis-
são lider industrial, nascido em Osasco, SP no dia oito de 
novembro de mil novecentos e oitenta e nove (08/11/1989), 
residente e domiciliado Rua Sebastião Aniceto de Jesus Lins, 
220, casa 01, Jardim Elisa, Embu das Artes, SP, filho de AN-
TONIO DE SOUZA PEREIRA e de GENI FRANCISCA SAN-
TOS PEREIRA. DAIANE APARECIDA DE FREITAS, estado 
civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP 
no dia dezessete de maio de mil novecentos e noventa e sete 
(17/05/1997), residente e domiciliada Rua Sebastião Aniceto 
de Jesus Lins, 220, casa 3, Jardim Elisa, Embu das Artes, SP, 
filha de ADELMO PEREIRA DE FREITAS e de APARECIDA 
CLAUDIA REIS DE FREITAS. 

FERNANDO CELESTRINO DE SOUZA, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de produção, nascido em São Paulo, SP 
no dia doze de outubro de mil novecentos e noventa e um 
(12/10/1991), residente e domiciliado Avenida Antônio Mory, 
998, Jardim de Lourdes, Embu das Artes, SP, filho de CID 
NEI CELESTRINO DE SOUZA e de ELENI FRANCO DOS 
SANTOS DE SOUZA. GRAZIELA MENDES DA SILVA, es-
tado civil solteira, profissão auxiliar de produção, nascida em 
São Paulo, SP no dia dois de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e sete (02/01/1987), residente e domiciliada Avenida 
Antônio Mory, 998, Jardim de Lourdes, Embu das Artes, SP, 
filha de LIDIO MENDES DA SILVA e de MARIA JOSÉ DA 
SILVA. 

CRISTIANO SANTOS DE SALES, estado civil solteiro, 
profissão engenheiro civil, nascido em São Paulo, SP no 
dia vinte e um de maio de mil novecentos e oitenta e oito 
(21/05/1988), residente e domiciliado Avenida João Paulo II, 
1305, casa 01, Jardim Santa Tereza, Embu das Artes, SP, fi-
lho de CLEMENTE BATISTA DE SALES e de CLEUSA BRA-
GA DOS SANTOS SALES. LIDIANE DE JESUS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão artesã, nascida em Jacoina, BA 
no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e oitenta e nove 
(22/07/1989), residente e domiciliada Avenida João Paulo II, 
1305, casa 01, Jardim Santa Tereza, Embu das Artes, SP, 
filha de VALTER SOUSA DOS SANTOS e de CIRLEIDE MA-
RIA DE JESUS. 

JOSÉ MARINO PIRES DE ABREU, estado civil solteiro, pro-
fissão repositor de supermercado, nascido em São Paulo, 
Capital (34º Sub. Cerqueira Cesar), SP no dia primeiro de 
agosto de mil novecentos e setenta e quatro (01/08/1974), re-
sidente e domiciliado Avenida Rotary, 2676, Parque Pirajus-
sara, Embu das Artes, SP, filho de ORMEZINDA PIRES DE 
ABREU. JESSICA DA SILVA SOARES, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Embu das Artes, SP no dia dez 
de julho de mil novecentos e noventa e quatro (10/07/1994), 
residente e domiciliada Epitácio Pessoa, 210, Vila Mafalda, 
Taboão da Serra, SP, filha de HERMELINO MIRANDA SOA-
RES e de IZAURA LEONCIA DA SILVA. 

MATHEUS HENRIQUE FERREIRA PINHEIRO, estado ci-
vil solteiro, profissão empresário, nascido em Cotia, SP no 
dia vinte e um de julho de mil novecentos e noventa e oito 
(21/07/1998), residente e domiciliado Rua Boa Viagem, 97, 
casa 01, Jardim São Vicente, Embu das Artes, SP, filho de 
MARTIM ALVES PINHEIRO e de COSMA MARIA FERREI-
RA. ANDRESSA FERREIRA HILARIO, estado civil solteira, 
profissão administradora de empresa, nascida em São Pau-
lo, SP no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e no-
venta e oito (24/06/1998), residente e domiciliada Rua João 
José dos Reis, 168, casa 03, Jardim Saint Moritz, Taboão da 
Serra, SP, filha de MANOEL HILARIO NETO e de ALESSAN-
DRA SOARES FERREIRA. 

SIDINEY GONÇALVES DE ATAÍDE, estado civil solteiro, pro-
fissão açougueiro, nascido em Tobias Barreto, SE no dia dez 
de março de mil novecentos e noventa e um (10/03/1991), 
residente e domiciliado Rua Manuel Moreira de Sá, 32, Vila 
Franca, São Paulo, SP, filho de LUIZ FERREIRA DE ATAIDE 
e de CARMELIA FERREIRA GONÇALVES. NATALIA DIAS 
MACEDO, estado civil solteira, profissão atendente, nascida 
em São Paulo, SP no dia vinte e um de junho de mil nove-
centos e oitenta e oito (21/06/1988), residente e domiciliada 
Rua Macuco, 108, Jardim Fabiana, Embu das Artes, SP, filha 
de AILTON DIAS MACEDO e de MARILENE REIS MACEDO 
DIAS. 

SILAS ANDRADE NASCIMENTO, estado civil solteiro, pro-
fissão auxiliar administrativo, nascido em Taboão da Serra, 
SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e noventa 
e quatro (23/03/1994), residente e domiciliado Rua Cruzeiro 
do Sul, 83, Jardim do Colégio, Embu das Artes, SP, filho de 
JOÃO CARLOS NASCIMENTO e de MARTA FERREIRA DE 
ANDRADE NASCIMENTO. ELLEN TAVARES JERONIMO, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Roque, 
SP no dia seis de julho de mil novecentos e noventa e nove 
(06/07/1999), residente e domiciliada Rua Nonoai, 351, bloco 
B, apt 41, Jardim da Luz, Embu das Artes, SP, filha de EDIL-
SON JERONIMO e de ANA CRISTINA TAVARES DA SILVA. 

GILSON SOUZA DE TOLEDO, estado civil viúvo, profissão 
autônomo, nascido em Embu das Artes, SP no dia dezenove 
de fevereiro de mil novecentos e setenta e sete (19/02/1977), 
residente e domiciliado Rua João do Dico, 358, fundos, Jar-
dim Santo Antônio, Embu das Artes, SP, filho de WILSON 
PINTO DE TOLEDO e de DEJANIRA MARIA SOUZA DE TO-

Proclamas
LEDO. MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL, estado civil divor-
ciada, profissão doméstica, nascida em Francisco Dumont, 
MG no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e ses-
senta e um (23/12/1961), residente e domiciliada Rua Santa 
Benta, 226, Jardim Santo Antônio, Embu das Artes, SP, filha 
de JOÃO MACIEL DE SOUZA e de MARIA GOMES MACIEL. 

JOSIAS SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, profissão 
construtor civil, nascido em Salvador, BA no dia doze de junho 
de mil novecentos e setenta e oito (12/06/1978), residente e 
domiciliado Rua Madre Tereza de Calcutá, 275, Jardim Saint 
Moritz, Taboão da Serra, SP, filho de JOÃO PRAXEDES DE 
JESUS e de JOZINA SANTOS DE JESUS. ÂNGELA MARIA 
DE OLIVEIRA MORAES, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP no dia vinte e três de outubro 
de mil novecentos e oitenta e três (23/10/1983), residente e 
domiciliada Rua Sarandi, 10, Jardim da Luz, Embu das Artes, 
SP, filha de DANIEL SALES MORAES e de DILZA ROSA DE 
OLIVEIRA SALES MORAES. 

MARCELO AUGUSTO DE SOUZA, estado civil soltei-
ro, profissão autônomo, nascido em São Paulo, SP no dia 
vinte e três de junho de mil novecentos e oitenta e nove 
(23/06/1989), residente e domiciliado Rua Congo, 112, Jar-
dim São Luiz, Embu das Artes, SP, filho de JOSÉ EDUARDO 
DE SOUZA e de CLERIA OLIVEIRA SOUSA. LUANA DE AL-
MEIDA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em 
São Paulo, SP no dia vinte e três de novembro de mil nove-
centos e noventa e um (23/11/1991), residente e domiciliada 
Rua das Camélias, 117, Jardim Flórida, Embu das Artes, SP, 
filha de RAIMUNDO ELIZEU DE ALMEIDA e de FRANCISCA 
INACIO DE SOUZA ALMEIDA. 

RODRIGO DE OLIVEIRA GOMES, estado civil solteiro, pro-
fissão conferente, nascido em São Paulo, SP no dia dois de 
maio de mil novecentos e noventa e dois (02/05/1992), re-
sidente e domiciliado Rua Getúlio Vargas, 55, Jardim Dom 
José, Embu das Artes, SP, filho de ERIVALDO CONCEICAO 
GOMES e de RITA DE CASSIA MARQUES DE OLIVEIRA 
GOMES. TAWANY DE ANGELIS NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profissão auxiliar operacional, nascida em São Pau-
lo, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e noventa 
e sete (01/04/1997), residente e domiciliada Estrada Santo 
Antônio, 108, Jardim São Marcos, Embu das Artes, SP, fi-
lha de AILTON DE JESUS NASCIMENTO e de MARISA DE 
ANGELIS.

ODIRLEI GOMES OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP no dia trinta de janei-
ro de mil novecentos e oitenta e um (30/01/1981), residente 
e domiciliado Rua Barra Funda, 207, Jardim Santa Tereza, 
Embu das Artes, SP, filho de VALERIANO GOMES OLIVEI-
RA e de ODILIA GOMES OLIVEIRA. LUCIANA SILVA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP no dia doze de junho de mil novecentos e 
oitenta e oito (12/06/1988), residente e domiciliada Rua Barra 
Funda, 207, Jardim Santa Tereza, Embu das Artes, SP, filha 
de GINO NASCIMENTO DOS SANTOS e de NOEMIA SILVA 
DOS SANTOS. 

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, 
profissão funileiro, nascido em São Paulo, SP no dia treze de 
agosto de mil novecentos e setenta e nove (13/08/1979), re-
sidente e domiciliado Rua Piloto, 263, Jardim Castilho, Embu 
das Artes, SP, filho de AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA e 
de MARIA EVA RODRIGUES DA SILVA. CRISTINA GOMES 
PEREIRA, estado civil solteira, profissão babá, nascida em 
São Paulo, SP no dia seis de janeiro de mil novecentos e se-
tenta e sete (06/01/1977), residente e domiciliada Rua Piloto, 
263, Jardim Castilho, Embu das Artes, SP, filha de ALTINO 
GOMES PEREIRA e de APPARECIDA PEREIRA. 

MIGUEL GONÇALVES JUNIOR, estado civil solteiro, pro-
fissão professor de educação física, nascido em São Paulo, 
SP no dia doze de setembro de mil novecentos e noventa 
e dois (12/09/1992), residente e domiciliado Rua Tancredo 
Neves, 76, Jardim Santa Emília, Embu das Artes, SP, filho 
de MIGUEL GONÇALVES e de JANICE MARIA LEITE. FER-
NANDA SANTOS NOVAIS, estado civil divorciada, profissão 
assistente administrativo, nascida em Vitória da Conquista, 
BA no dia dezessete de outubro de mil novecentos e oitenta 
e nove (17/10/1989), residente e domiciliada Rua Gabriel de 
Paula, 381, Parque São Joaquim, Taboão da Serra, SP, filha 
de FERNANDO DA SILVA NOVAIS e de ZENAIDE GONÇAL-
VES DOS SANTOS. 

JOSE LUIS DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão 
funcionário público, nascido em São Paulo, SP no dia vin-
te e quatro de abril de mil novecentos e sessenta e oito 
(24/04/1968), residente e domiciliado Rua Guatapara, 139, 
Jardim Dom José, Embu das Artes, SP, filho de DAVI SE-
VERINO DE SOUZA e de RITA MARIA DA SILVA. IOLANDA 
FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do-
mestica, nascida em São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
dezembro de mil novecentos e setenta e seis (25/12/1976), 
residente e domiciliada Rua Guatapara, 139, Jardim Dom 
José, Embu das Artes, SP, filha de ORLANDO ALEXANDRE 
DA SILVA e de JOSEFA FERREIRA TELES. 

MATHEUS FELIPE FERREIRA BARROS, estado civil , pro-
fissão , nascido em no dia dois de julho de mil novecentos e 
noventa e oito (02/07/1998), residente e domiciliado em local 
ignorado, filho de JOSÉ AURIMAR BARROS e de CRISTIA-
NE FERREIRA DOS REIS. LAYSE DE ATAÍDE ARAÚJO, 
estado civil , profissão , nascida em no dia vinte e um de 
março de mil novecentos e noventa e sete (21/03/1997), resi-
dente e domiciliada em local ignorado, filha de FRANCISCO 
PETRONIO DE ARAÚJO e de MAGNA CELI PEREIRA DE 
ATAIDE ARAUJO. 

MANOEL MESSIAS MARTINS DE CARVALHO, estado civil 
solteiro, profissão ajudante de motorista, nascido em Uibaí, 
BA no dia primeiro de setembro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (01/09/1984), residente e domiciliado Avenida do 
Barroco, 65, B, Jardim Marina, Embu das Artes, SP, filho de 
ADELMO MARTINS DE CARVALHO e de NECY PINHEIRO 
DE CARVALHO. SHEYLA FABIANA SENA, estado civil sol-
teira, profissão empregada doméstica, nascida em Camacan, 
BA no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e seten-
ta e nove (24/06/1979), residente e domiciliada Avenida do 
Barroco, 65, B, Jardim Marina, Embu das Artes, SP, filha de 
MARIA JOSÉ SENA. 

ALEN DOS SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profissão 
chefe de gabinete, nascido em São Caetano do Sul, SP 
no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e noventa 
(25/04/1990), residente e domiciliado Estrada São Judas, 
375, Esplanada, Embu das Artes, SP, filho de CARLOS PI-
RES DE LIMA e de MARIA ROZINEIDE ALVES DOS SAN-
TOS. SAMARA MARIA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão especialista de tecnologia, nascida em São Paulo, 
SP no dia três de setembro de mil novecentos e noventa e 
dois (03/09/1992), residente e domiciliada Estrada São Ju-
das, 535, Esplanada, Embu das Artes, SP, filha de VALDECI 
MARQUES DE SOUSA e de SILVANETE MARIA DE SOUZA. 

NILTON DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão pe-
dreiro, nascido em Dário Meira, BA no dia cinco de abril de 
mil novecentos e oitenta e cinco (05/04/1985), residente e 
domiciliado Estrada Santo Antônio, 44, Jardim São Marcos, 
Embu das Artes, SP, filho de ISABEL FRANCISCA DOS 
SANTOS. ANA PAULA RODRIGUES LISBOA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Iguape, SP no dia vin-
te e quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(24/11/1988), residente e domiciliada Estrada Santo Antônio, 
44, Jardim São Marcos, Embu das Artes, SP, filha de JOSÉ 
AMARO LISBÔA e de MARIA DURVALINA DONIZETE RO-
DRIGUES LISBÔA. 

MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil divor-
ciado, profissão zelador, nascido em Serra Preta, BA no 
dia nove de janeiro de mil novecentos e sessenta e nove 
(09/01/1969), residente e domiciliado Vereda das Tulipas, 
396, casa 01, Jardim Santa Luzia, Embu das Artes, SP, filho 
de JOÃO PEREIRA DOS SANTOS e de ISAURA GOMES DE 
OLIVEIRA. CELMA MAURICIO FIDENCIO DA SILVA, estado 
civil divorciada, profissão auxiliar de educação infantil, nasci-
da em Fernandes Tourinho, MG no dia quinze de maio de mil 
novecentos e setenta e dois (15/05/1972), residente e domi-
ciliada Vereda das Tulipas, 396, casa 01, Jardim Santa Luzia, 
Embu das Artes, SP, filha de JAIME MAURICIO FIDENCIO e 
de AURORA RODRIGUES GONÇALVES. 

LUCIANO SOUSA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, 
profissão cozinheiro, nascido em São Paulo, SP no dia quin-
ze de janeiro de mil novecentos e oitenta (15/01/1980), resi-
dente e domiciliado Rua Franca, 27, Jardim Dom José, Embu 
das Artes, SP, filho de MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA e 
de VALMI SOUSA LIMA. ELIANA CAMARGO FURQUIM, es-
tado civil divorciada, profissão agente municipal, nascida em 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecen-
tos e oitenta e um (26/10/1981), residente e domiciliada Rua 
Franca, 27, Jardim Dom José, Embu das Artes, SP, filha de 
GABRIEL ARCANJO FURQUIM e de HELENA DE CAMAR-
GO FURQUIM. 

Resumo de Edital
Pregão 17/21: contratação de uma empre-
sa especializada na cremação de 12.000 
quilos de animais mortos de pequeno porte, 
abertura: 28/10/2021, conforme especifica-
ções do edital, às 9h00min. Edital comple-
to: Rua Dr. José Foz, 126, (18)3226-0055. 
Pres. Prudente/SP, 04.10.21, Valdecir Vieira 
- Diretor Presidente.

PRUDENCO COMPANHIA PRUDENTINA 
DE DESENVOLVIMENTO
CNPJ (M.F.) nº 48.812.648/0001-99

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 16/2021

Processo Administrativo nº 8891/2021
OBJETO: Contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços de locação 
de microcomputadores, notebooks, servido-
res, storages, unidades de backup, rack, no-
breaks e switches, com a inclusão de todos 
os materiais e mão de obra necessários.
MODALIDADE: Pregão Presencial 
TIPO:  Menor preço global
DATA DA ABERTURA:  20/10/2021 às 
09:30 horas
LOCAL: Sala de Licitações do SAESA-SCS, 
localizada no pavimento superior do prédio 
sede do SAESA-SCS, sito a Avenida Fer-
nando Simonsen, nº 303, Bairro Cerâmica, 
no Município de São Caetano do Sul, Esta-
do de São Paulo. O Edital completo e seus 
anexos poderão ser obtidos no endereço 
eletrônico http://www.saesascs.sp.gov.br ou, 
obtidos mediante a entrega de um CD-R, a 
título de reposição, ou da disponibilização 
de mídia removível (pen-drive) no Setor de 
Licitações do SAESA-SCS situado no en-
dereço supracitado, no horário das 10:00 
às 16:00 horas, excepcionalmente, dada 
a alteração de horário de atendimento do 
SAESA, em razão da pandemia. São Cae-
tano do Sul, 04 de outubro de 2021 – Rodri-
go Gonçalves Toscano – Superintendente do 
SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

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

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
JACUPIRANGA - SP

Data do leilão:27/10/2021 - as: 12:15
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA EXPEDICIONARIOS JACU-
PIRANGUENSES, Nº 91, CENTRO, JACUPIRANGA, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 428  es-
tabelecido a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, 
ITUPEVA - SP CEP: 13299-212,  telefone (11) 93285-4559, faz 
saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do 
EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e De-
creto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar 
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, 
os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipote-
cárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no 
ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e 
o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08 (oito) 
dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financeiamento, será feita através de Carta de Cré-
dito de uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, 
com a prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efe-
tivada através e, com prévia e devida análise de uma Instituição 
Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização 
dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes 
deste edital deverão procurar uma Instituição Financeira com a 
antencedência necessária a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipo-
tecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 
1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a 
atualização até no momento da realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, 
seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comu-
nhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances 
no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto 
e taxas, inclusive condomínio, e despesas com execução extra-
judicial correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja 
ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas 
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, infor-
mações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso 
não sejam localizados.

SED:A01907 - CONTRATO: 109035017981 -   EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA 

JOAO MANJOR, BRASILEIRO(A), DENTISTA, CPF 
530.613.818-72, CI 4303962, CASADO (A) COM LUCIA SETIKA 
SHISHIDO MANJOR, BRASILEIRO (A), ECONOMISTA, CPF 
85092231815 CI 8012966.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO RESIDENCIAL, A AVENIDA 
PRESIDENTE KENNEDY, Nº 192, CENTRO, EM JACUPIRAN-
GA, SP, CONSTITUIDA DE UM TERRACO, UMA SALA, HALL, 
UMA COPA, UMA COZINHA, UM BANHEIRO E TRES DORMI-
TORIOS E ABRIGO PARA CARRO, COM A AREA DE 289,43M2, 
AREA DE 661,20M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, 
BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 465257,14
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 570000,00
JACUPIRANGA, 05/10/2021

 ARY ANDRE NETO

AVISO RETIFICADO DE LICITAÇÃO - (RESUMIDO)
TP N° 04/2021 - PROCESSO N° 31/2021

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global.
SETOR REQUISITANTE: Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
o fornecimento de materiais, mão de obra e equipa-
mentos necessários para a reforma e adequação do 
banheiro da EMEF Profº Carlos Bueno, localizada na 
Rua Prefeito Arnaldo Pozzetti, Rua Botucatu e Rua 
Gille Missalia, quadra nº 64, Vila Rancharia, Lucélia/SP 
conforme projeto memorial descritivo e planilha orça-
mentária anexos e requisição nº 183/2021/SME.
ENCERRAMENTO: 28/10/2021, às 09h00min.
O Edital completo da presente licitação, onde constam 
todas as informações relativas à Tomada de Preço, po-
derá ser obtido no site oficial da Prefeitura de Lucélia 
(www.lucelia.sp.gov.br), demais informações e quais-
quer esclarecimentos poderão ser obtidos pessoal-
mente junto ao Setor de Licitação desta Prefeitura, 
sito à Av. Brasil n° 1101, nesta cidade de Lucélia/SP, 
através do tel.18 3551-9200, ou via e-mail lucelialici-
tacao@gmail.com de segunda a sexta-feira, no horá-
rio de expediente. Lucélia/SP, 05 de outubro de 2021. 
TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO COELHO 
COSTA - Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 015/2021 - Processo 
nº 14.573/2021. Tipo: Menor Preço Global. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E ADEQUA-
ÇÃO DO ENTORNO DA UBS E DO PRON-
TO ATENDIMENTO DE TERRA PRETA, 
NA RUA EXISTENTE 01, AVENIDA HAT-
SUYOSHI OKASAKI E AVENIDA VITOR 
ODORICO BUENO, BAIRRO JARDIM SÃO 
FRANCISCO – DISTRITO DE TERRA PRE-
TA – MAIRIPORÃ - SÃO PAULO. A sessão 
será aberta às 09h00 do dia 21 de Outubro 
de 2021, na sala de licitações da Prefeitura 
Municipal de Mairiporã/SP, situada no tér-
reo do Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, 
nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-000, Mairi-
porã/SP. O edital da Tomada de Preços nº 
015/2021 na integra, juntamente dos seus 
Anexos, poderão ser obtidos a partir do dia 
05/10/2021 junto à Coordenadoria de Com-
pras, Licitações e Contratos, ou pelo site 
www.mairipora.sp.gov.br. Maiores informa-
ções 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44-2021. EDITAL Nº 83-2021. PROCESSO 
Nº 894-2021. OBJETO: Aquisição de carnes e embutidos, por meio do sistema de registro de 
preços, que serão destinados à merenda escolar. Entrega parcelada e conforme necessidade 
até 31 de julho de 2.022. RECEBIMENTO DA PROPOSTA: início as 08h00 do dia 05/10/2021 
até às 08h00 do dia 20/10/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DOS LANCES: 20/10/2021 
às 09h30min. LOCAL: https://bllcompras.com/Home/Login. O edital, na íntegra, poderá ser 
lido e obtido na Divisão de Licitação, Rua 09 de Julho, 15-20, Centro, CEP 17.290-011, 
Macatuba/SP, das 08h00 às 16h30min, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.sp.gov.
br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone: (14) 
3298-9846. Macatuba, 04 de outubro de 2021. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: PROCESSO Nº 6687/2021 
- MODALIDADE CREDENCIAMENTO - 
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2021 SEEDUC 
- FORNECIMENTO DE SUCO DE LARAN-
JA NATURAL INTEGRAL E SUCO DE UVA 
TINTO INTEGRAL E ORGÂNICO. DATA DE 
ABERTURA: Ficam redesignados os prazos 
do Credenciamento - Chamada Pública em 
epígrafe. O prazo para que os interessados 
apresentam a documentação para habilita-
ção e Projeto de Venda, será no período de 
06 de outubro de 2021 a 29 de outubro de 
2021, das 10:00 às 16:00 horas, no Setor de 
Alimentação Escolar da Secretaria Municipal 
de Educação situado na Rua Alegre nº 497 - 
Bairro Barcelona, São Caetano do Sul/SP. A 
abertura dos envelopes da Chamada Públi-
ca em epígrafe, será dia 03 de novembro de 
2021 às 10:00 na Sala de reuniões da Secre-
taria de Educação da Prefeitura Municipal de 
São Caetano do Sul, sito a Avenida Goiás, nº 
950 - bairro Santo Antônio - São Caetano do 
Sul. A 2ª versão do edital, anexos e demais 
informações e esclarecimentos, poderão ser 
obtidos no endereço eletrônico http://licita-
cao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web e telefo-
ne para contato: 4238-0843”. São Caetano 
do S ul, 04 de outubro de 2021. Carolina Mo-
rales Bernardino-Diretora do 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 tipográ-
fi co – talonário de “notifi cação de receita B”. 
Data de abertura: “Fica agendada a licita-
ção em epígrafe para o dia 20 de outubro 
de 2021 às 15:00 horas, a ser realizada no 
endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. A 2ª 
versão do edital, anexos e demais informa-
ções e esclarecimentos, poderão ser obtidos 
no endereço eletrônico http://licitacao.sao-
caetanodosul.sp.gov.br/web, ou no Departa-
mento de Licitações e Contratos, e telefones 
para contato: 4233-7235”. São Caetano do 
Sul, 04 de outubro de 2021. Carolina Mo-
rales Bernardino – Diretora do Departamen-
to de Licitações e Contratos.

RESUMO DE 5º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 232/2019 – PROC. Nº 
300.132/2019 – CONTRATADA: TEGEDA 
COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
LTDA. OBJETO: Fica prorrogado, o prazo de 
vigência do contrato supra descrito, por 06 
(seis) meses, a partir de 01 de outubro de 
2021 bem como, com aplicação do reajuste 
de 25% sobre o valor total. E alteração do 
contrato supra descrito para suprimir o per-
centual de aproximadamente 45,19% (qua-
renta e cinco, virgula dezenove por cento), 
perfazendo o valor contratual atualizado de 
R$ 18.133.980,00 (dezoito milhões, cento e 
trinta e três mil, novecentos e oitenta reais). 
DATA DA ASSINATURA: 30/09/2021. CON-
TRATANTES: Secretaria Municipal de Assis-
tência e Inclusão Social.

RESUMO: Processo nº 8269/2021 – Modali-
dade Pregão Eletrônico nº 57/2021 – Oferta 
de Compra Nº - 863600801002021OC00020 
- Registro de preços para fornecimento de 
absorvente higiênico e saco para descarte 
de absorvente higiênico para atendimento 
das escolas de educação básica do ensino 
fundamental. RERRATIFICAÇÃO: Rerra-
tifi camos a publicação disponibilizada em 
02/10/2021 a 04/10/2021 nos jornais Diário 
Ofi cial Eletrônico - Ano 5 - Edição nº 1132 - 
04/10/2021 - Pág. 01, Gazeta de São Paulo 
- Cad. Publicidade Legal -Pág. B10 e Diário 
Ofi cial do Estado - Poder Executivo - Se-
ção I - Edição de 02/10/2021 - Pág. 491, na 
seguinte conformidade: Onde se lê: “valor 
total do lote único” Leia-se: “valor total da 
empresa”. São Caetano do Sul, 04 de outu-
bro de 2021. Carolina Morales Bernardino 
– Diretora do Departamento de Licitações e 
Contratos.

RESUMO DE PENALIZAÇÃO - PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 78/2019 - PROC. 
Nº 300.032/2020 -oriunda do proces-
so-100.052/2019 - EMPRESA: SANTO AN-
DRÉ PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA 
LTDA. - DECISÃO:  “Dessa forma, diante 
dos fatos analisados, respeitado o direito ao 
contraditório e a ampla defesa, consubstan-
ciado nos documentos colacionados no pro-
cesso administrativo em epígrafe, na concor-
dância expressa de todos os representantes 
dos órgão participantes do ajuste (Munici-
palidade, Câmara Municipal, Fundações e 
Autarquias), bem como, no parecer jurídico 
ofertado (fl s. 1067/1075), aplico à empresa 
SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTÊNCIA 
MÉDICA LTDA. (CNPJ nº 02.282.844/0001-
06) a penalidade de impedimento de licitar e 
contratar com o Município de São Caetano 
do Sul pelo prazo de 02 (dois) anos e multa 
de 10% (dez por cento) sobre o valor atua-
lizado de contrato, que corresponde a R$ 
2.231.876,64 (dois milhões, duzentos e trinta 
e um mil, oitocentos e setenta e seis reais e 
sessenta e quatro centavos), nos termos das 
cláusulas 7.5 e 7.7 do contrato nº 55/2020 
e artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002” 
-  DATA: 30/09/2021. Caio Lessio Previa-
to-Secretário Municipal de Planejamento e 
Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E HABITAÇÃO

RESUMO: PROCESSO Nº 
7192/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
04/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXE-
CUÇÃO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFI-
CO PLANIALTIMÉTRICO E SONDAGENS, 
COM O OBJETIVO DE FORNECER ELE-
MENTOS TÉCNICOS PARA A ELABORA-
ÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA 
PARA: 1) PROVISÃO HABITACIONAL EM 
ÁREAS SITUADA NA AVENIDA DOS ES-
TADOS, BAIRRO PROSPERIDADE, NES-
TE MUNICÍPIO; 2) CONSTRUÇÃO DE 
JAZIGOS NO CEMITÉRIO DA SAUDADE 
CERÂMICA - SITO NA RUA ENGENHEIRO 
ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA Nº 880 
BAIRRO CERÂMICA, NESTE MUNICÍPIO; 
3) CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMI-
TÉRIO DAS LÁGRIMAS, SITO NA RUA DA 
ETERNIDADE, 263, BAIRRO NOVA GERTY, 
NESTE MUNICÍPIO. Despacho da Secretá-
ria de Governo: I. À vista dos elementos que 
instruem este processo, com fundamento no 
artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, no 
Decreto nº 11.092/2017, artigo 2º, inciso II, 
e ainda no Artigo 37, XXI, da Carta Magna, 
RECONHEÇO e RATIFICO a CONTRATA-
ÇÃO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, ob-
jetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXE-
CUÇÃO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFI-
CO PLANIALTIMÉTRICO E SONDAGENS, 
COM O OBJETIVO DE FORNECER ELE-
MENTOS TÉCNICOS PARA A ELABORA-
ÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA 
PARA: 1) PROVISÃO HABITACIONAL EM 
ÁREAS SITUADA NA AVENIDA DOS ES-
TADOS, BAIRRO PROSPERIDADE, NES-
TE MUNICÍPIO; 2) CONSTRUÇÃO DE 
JAZIGOS NO CEMITÉRIO DA SAUDADE 
CERÂMICA - SITO NA RUA ENGENHEIRO 
ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA Nº 880 
BAIRRO CERÂMICA, NESTE MUNICÍPIO; 
3) CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMI-
TÉRIO DAS LÁGRIMAS, SITO NA RUA DA 
ETERNIDADE, 263, BAIRRO NOVA GERTY, 
NESTE MUNICÍPIO, à PLANOS ENGENHA-
RIA LTDA9, de acordo com a requisição, 
justifi cativas, especifi cações e quantitativos 
apontados pelas Secretarias competentes 
e conforme minuta contratual jungidas ao 
feito. Silvia de Campos - Secretária SEGOV 
– 04/10/2021. São Caetano do Sul, 04 de 
outubro de 2021. Renato Rocha Ferreira – 
Resp. p/ Exp. SEOHAB.

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106 / 2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA NUTRI-
ÇÃO ENTERAL PARA CONSUMO DOS PACIEN-
TES DE PROCESSO JUDICIAL
Orgão Interessado: Secretaria Municipal de Saú-
de de Araraquara
Mais informações: www.araraquara.sp.gov.br/
portal-transparencia-saude/portal-transparencia-
-saude; pregoeirogeraldo@araraquara.sp.gov.br, 
www.licitacoes-e.com.br
ABERTURA DE PROPOSTAS 22 de outubro 
2021, às 09:30h
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 
22 de outubro 2021, às 10:00h

Araraquara, 4 de outubro de 2021
Geraldo Ruske Filho

Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO SAÚDE

DocuSign Envelope ID: 514A2BA6-C854-46A6-8343-79995D04D0E1
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 50/2021
Processo nº 16.515/2021 

Objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviço de compilação 
dos atos normativos, digitalização e in-
dexação de processos administrativos, 
prontuários de servidores e outros cor-
relatos, com fornecimento da licença de 
uso (incluindo manutenção e suporte 
técnico) de uma solução de informática, 
abrangendo instalação, implantação, mi-
gração de dados, customização e treina-
mento de usuários.
Abertura: 21/10/2021 às 9:00.
Edital, informações e local de realização: 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA-SP
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 – EDITAL Nº 005/2021.

 Torna-se público que a CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, sediada na Rua Humaitá, nº 1.167, Centro, Indaiatuba/SP, realizará licitação na 
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa 
para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações SMP (serviço de telefonia móvel 
pessoal) e SMC (serviços de comunicações multimídia), do tipo conexão móvel de dados para acesso à internet banda larga, com 
fornecimento de 60 aparelhos em comodato, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao 
Edital. O credenciamento e a entrega dos envelopes serão realizados na sede da Câmara Municipal de Indaiatuba, das 8h30min às 10h00min 
do dia 20 de outubro de 2021 e a Sessão Pública de Ofertas e Lances ocorrerá às 10h00min do mesmo dia e no mesmo local.O edital e seus 
anexos estão disponíveis gratuitamente no site da Câmara Municipal de Indaiatuba, na página www.indaiatuba.sp.leg.br; e demais informações 
podem ser obtidas através do telefone (19) 3885-7700 e pelo e mail: compras@indaiatuba.sp.leg.br.Indaiatuba, aos 27 de setembro de 2021.

Jorge Luis Lepinsk- Presidente da Câmara Municipal de Indaiatuba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Edital: 116/21. Processo Administrativo: 4595/21. Pregão 
Presencial: 11/21. Objeto: contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços de sistema de alarmes 
monitorado completo, com fornecimento de equipamentos em 
comodato, com instalação completa e manutenção quando 
necessário sem custo adicionais, em unidades pertencentes 
à Secretaria Municipal de Promoção Social. O Edital será dis-
ponibilizado no site http://www.pirassununga.sp.gov.br, a partir 
do dia 05 de outubro de 2021. Os envelopes deverão ser entre-
gues às 08:30 horas do dia 20 de outubro de 2021, na Seção 
de Licitações. Pirassununga, 04 de outubro de 2021. Sandra 
R. Fadini Carbonaro - Chefe da Seção de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2021

REGISTRO DE PREÇOS 
LICITAÇÃO DIFERENCIADA – RESERVA DE COTA 
DE ATÉ 25% 
PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUE-
NO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDU-
AL – MEI conforme previsão do Art 48 da LC 123/06 
e 147/14
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de PERUÍBE o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
58/2021 - Processo nº 4.476/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA 
ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS E 
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PERUIBE, conforme condições e especificações 
contidas no Edital e seus anexos, cujo edital se en-
contrará disponível no Site da Prefeitura Municipal de 
Peruíbe através do link: http://www.peruibe3.sp.gov.
br/editais-para-concorrencia-publica/ e no site:  www.
comprasbr.com.br a partir do dia 05 / 10 / 2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia  05 / 10 /2021. 
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 
09:00 horas do dia 20 / 10 /2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: às 
09:01 horas do dia 20 / 10 /2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 09:30 horas do dia 20 / 10 /2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasbr.com.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, 
EM 01 DE OUTUBRO DE 2021.

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
REFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2021 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA
RESERVA DE COTA DE ATÉ 25%

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de Peruibe o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
60/2021 - Processo nº 9.172/2021 – REGISTRO DE 
PREÇOS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI PARA FUNCIONÁ-
RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-
NO, conforme condições e especificações contidas 
no Edital e seus anexos, cujo edital se encontrará 
disponível no Site da Prefeitura Municipal de Peruibe 
através do link: http://www.peruibe3.sp.gov.br/editais-
-para-concorrencia-publica/ e no site:  www.compras-
br.com.br a partir do dia 06/10/2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 
09:00 horas do dia  06/10/2021.
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 
09:00 horas do dia   20/10/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: as 
09:01 horas do dia  20/10/2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 09:30 horas do dia 20/10/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
LOCAL: www.comprasbr.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, 
EM 04 DE OUTUBRO DE 2021.

LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

EMBU DAS ARTES

DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE EMBU DAS ARTES
Rua Cândido Portinari, nº 36, Cercado Grande  

Embu das Artes - SP - CEP: 06804-180
Tel: 11 4781-5615/ e-mail: rcpnembudasartes@gmail.com

RCPN da Sede da Comarca de Embu das Artes

Edital de Proclamas

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

MAXWELL CAUÊ DE BRITO COUTO, estado civil solteiro, 
profissão assistente técnico administrativo, nascido em São 
Paulo, SP no dia oito de setembro de mil novecentos e oi-
tenta e nove (08/09/1989), residente e domiciliado Rua São 
Lourenço, 183, Jardim Nayara, Embu das Artes, SP, filho de 
EDIVALDO SEVERIANO COUTO e de SILVANA CARLOS 
DE BRITO COUTO. BIANCA GOMES DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo, SP 
no dia dezoito de abril de mil novecentos e noventa e oito 
(18/04/1998), residente e domiciliada Rua Sebastião Aniceto 
de Jesus Lins, 94, Jardim Elisa, Embu das Artes, SP, filha de 
GILMAR DOS SANTOS MAURICIO e de MARLENE GOMES 
PEREIRA DOS SANTOS. 

VINICIUS ALVES DE BARROS, estado civil solteiro, pro-
fissão instalador de som, nascido em São Paulo, SP no 
dia vinte de dezembro de mil novecentos e noventa e oito 
(20/12/1998), residente e domiciliado Estrada Bremen, 200, 
Chácaras Caxingui, Embu das Artes, SP, filho de GASPAR 
VIEIRA DE BARROS e de MARLENE ALVES DE BARROS. 
MARIANA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão fisioterapeuta, nascida em Votuporanga, SP no 
dia trinta e um de maio de mil novecentos e noventa e três 
(31/05/1993), residente e domiciliada Estrada Bremen, 200, 
Chácaras Caxingui, Embu das Artes, SP, filha de IVETE FER-
REIRA DOS SANTOS. 

JOSE MARCELO RAYMUNDO, estado civil divorciado, pro-
fissão gerente de loja, nascido em São Paulo, SP no dia vinte 
e três de março de mil novecentos e setenta (23/03/1970), 
residente e domiciliado Rua Marselha, 159, casa 03, Vila 
Olinda, Embu das Artes, SP, filho de WALTER RAYMUNDO 
e de LOURDES SILVERIO RAYMUNDO. LUCINEIA RODRI-
GUES ALVES, estado civil divorciada, profissão auxiliar de 
logistica, nascida em Belo Horizonte, MG no dia vinte e dois 
de dezembro de mil novecentos e setenta (22/12/1970), resi-
dente e domiciliada Rua Marselha, 159, casa 03, Vila Olinda, 
Embu das Artes, SP, filha de DIVINO ALVES MARTINS e de 
LOURDES RODRIGUES MARTINS. 

ORISVALDO ALVES DOS SANTOS, estado civil divorcia-
do, profissão empreiteiro, nascido em São Paulo, SP no dia 
primeiro de novembro de mil novecentos e setenta e quatro 
(01/11/1974), residente e domiciliado Rua Sônia, 88, Jardim 
Santo Eduardo, Embu das Artes, SP, filho de OSWALDO AL-
VES DOS SANTOS e de HERMELINA DIAS DOS SANTOS. 
NILZA APARECIDA CORRÊA MADUREIRA, estado civil vi-
úva, profissão autônoma, nascida em Paula Candida, MG 
no dia onze de abril de mil novecentos e sessenta e dois 
(11/04/1962), residente e domiciliada Rua Sônia, 88, Jardim 
Santo Eduardo, Embu das Artes, SP, filha de ANTENOR DIO-
GO CORRÊA e de MARIA IZABEL CORRÊA. 

ADONIAS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profis-
são lider industrial, nascido em Osasco, SP no dia oito de 
novembro de mil novecentos e oitenta e nove (08/11/1989), 
residente e domiciliado Rua Sebastião Aniceto de Jesus Lins, 
220, casa 01, Jardim Elisa, Embu das Artes, SP, filho de AN-
TONIO DE SOUZA PEREIRA e de GENI FRANCISCA SAN-
TOS PEREIRA. DAIANE APARECIDA DE FREITAS, estado 
civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP 
no dia dezessete de maio de mil novecentos e noventa e sete 
(17/05/1997), residente e domiciliada Rua Sebastião Aniceto 
de Jesus Lins, 220, casa 3, Jardim Elisa, Embu das Artes, SP, 
filha de ADELMO PEREIRA DE FREITAS e de APARECIDA 
CLAUDIA REIS DE FREITAS. 

FERNANDO CELESTRINO DE SOUZA, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de produção, nascido em São Paulo, SP 
no dia doze de outubro de mil novecentos e noventa e um 
(12/10/1991), residente e domiciliado Avenida Antônio Mory, 
998, Jardim de Lourdes, Embu das Artes, SP, filho de CID 
NEI CELESTRINO DE SOUZA e de ELENI FRANCO DOS 
SANTOS DE SOUZA. GRAZIELA MENDES DA SILVA, es-
tado civil solteira, profissão auxiliar de produção, nascida em 
São Paulo, SP no dia dois de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e sete (02/01/1987), residente e domiciliada Avenida 
Antônio Mory, 998, Jardim de Lourdes, Embu das Artes, SP, 
filha de LIDIO MENDES DA SILVA e de MARIA JOSÉ DA 
SILVA. 

CRISTIANO SANTOS DE SALES, estado civil solteiro, 
profissão engenheiro civil, nascido em São Paulo, SP no 
dia vinte e um de maio de mil novecentos e oitenta e oito 
(21/05/1988), residente e domiciliado Avenida João Paulo II, 
1305, casa 01, Jardim Santa Tereza, Embu das Artes, SP, fi-
lho de CLEMENTE BATISTA DE SALES e de CLEUSA BRA-
GA DOS SANTOS SALES. LIDIANE DE JESUS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão artesã, nascida em Jacoina, BA 
no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e oitenta e nove 
(22/07/1989), residente e domiciliada Avenida João Paulo II, 
1305, casa 01, Jardim Santa Tereza, Embu das Artes, SP, 
filha de VALTER SOUSA DOS SANTOS e de CIRLEIDE MA-
RIA DE JESUS. 

JOSÉ MARINO PIRES DE ABREU, estado civil solteiro, pro-
fissão repositor de supermercado, nascido em São Paulo, 
Capital (34º Sub. Cerqueira Cesar), SP no dia primeiro de 
agosto de mil novecentos e setenta e quatro (01/08/1974), re-
sidente e domiciliado Avenida Rotary, 2676, Parque Pirajus-
sara, Embu das Artes, SP, filho de ORMEZINDA PIRES DE 
ABREU. JESSICA DA SILVA SOARES, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Embu das Artes, SP no dia dez 
de julho de mil novecentos e noventa e quatro (10/07/1994), 
residente e domiciliada Epitácio Pessoa, 210, Vila Mafalda, 
Taboão da Serra, SP, filha de HERMELINO MIRANDA SOA-
RES e de IZAURA LEONCIA DA SILVA. 

MATHEUS HENRIQUE FERREIRA PINHEIRO, estado ci-
vil solteiro, profissão empresário, nascido em Cotia, SP no 
dia vinte e um de julho de mil novecentos e noventa e oito 
(21/07/1998), residente e domiciliado Rua Boa Viagem, 97, 
casa 01, Jardim São Vicente, Embu das Artes, SP, filho de 
MARTIM ALVES PINHEIRO e de COSMA MARIA FERREI-
RA. ANDRESSA FERREIRA HILARIO, estado civil solteira, 
profissão administradora de empresa, nascida em São Pau-
lo, SP no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e no-
venta e oito (24/06/1998), residente e domiciliada Rua João 
José dos Reis, 168, casa 03, Jardim Saint Moritz, Taboão da 
Serra, SP, filha de MANOEL HILARIO NETO e de ALESSAN-
DRA SOARES FERREIRA. 

SIDINEY GONÇALVES DE ATAÍDE, estado civil solteiro, pro-
fissão açougueiro, nascido em Tobias Barreto, SE no dia dez 
de março de mil novecentos e noventa e um (10/03/1991), 
residente e domiciliado Rua Manuel Moreira de Sá, 32, Vila 
Franca, São Paulo, SP, filho de LUIZ FERREIRA DE ATAIDE 
e de CARMELIA FERREIRA GONÇALVES. NATALIA DIAS 
MACEDO, estado civil solteira, profissão atendente, nascida 
em São Paulo, SP no dia vinte e um de junho de mil nove-
centos e oitenta e oito (21/06/1988), residente e domiciliada 
Rua Macuco, 108, Jardim Fabiana, Embu das Artes, SP, filha 
de AILTON DIAS MACEDO e de MARILENE REIS MACEDO 
DIAS. 

SILAS ANDRADE NASCIMENTO, estado civil solteiro, pro-
fissão auxiliar administrativo, nascido em Taboão da Serra, 
SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e noventa 
e quatro (23/03/1994), residente e domiciliado Rua Cruzeiro 
do Sul, 83, Jardim do Colégio, Embu das Artes, SP, filho de 
JOÃO CARLOS NASCIMENTO e de MARTA FERREIRA DE 
ANDRADE NASCIMENTO. ELLEN TAVARES JERONIMO, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Roque, 
SP no dia seis de julho de mil novecentos e noventa e nove 
(06/07/1999), residente e domiciliada Rua Nonoai, 351, bloco 
B, apt 41, Jardim da Luz, Embu das Artes, SP, filha de EDIL-
SON JERONIMO e de ANA CRISTINA TAVARES DA SILVA. 

GILSON SOUZA DE TOLEDO, estado civil viúvo, profissão 
autônomo, nascido em Embu das Artes, SP no dia dezenove 
de fevereiro de mil novecentos e setenta e sete (19/02/1977), 
residente e domiciliado Rua João do Dico, 358, fundos, Jar-
dim Santo Antônio, Embu das Artes, SP, filho de WILSON 
PINTO DE TOLEDO e de DEJANIRA MARIA SOUZA DE TO-

Proclamas
LEDO. MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL, estado civil divor-
ciada, profissão doméstica, nascida em Francisco Dumont, 
MG no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e ses-
senta e um (23/12/1961), residente e domiciliada Rua Santa 
Benta, 226, Jardim Santo Antônio, Embu das Artes, SP, filha 
de JOÃO MACIEL DE SOUZA e de MARIA GOMES MACIEL. 

JOSIAS SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, profissão 
construtor civil, nascido em Salvador, BA no dia doze de junho 
de mil novecentos e setenta e oito (12/06/1978), residente e 
domiciliado Rua Madre Tereza de Calcutá, 275, Jardim Saint 
Moritz, Taboão da Serra, SP, filho de JOÃO PRAXEDES DE 
JESUS e de JOZINA SANTOS DE JESUS. ÂNGELA MARIA 
DE OLIVEIRA MORAES, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP no dia vinte e três de outubro 
de mil novecentos e oitenta e três (23/10/1983), residente e 
domiciliada Rua Sarandi, 10, Jardim da Luz, Embu das Artes, 
SP, filha de DANIEL SALES MORAES e de DILZA ROSA DE 
OLIVEIRA SALES MORAES. 

MARCELO AUGUSTO DE SOUZA, estado civil soltei-
ro, profissão autônomo, nascido em São Paulo, SP no dia 
vinte e três de junho de mil novecentos e oitenta e nove 
(23/06/1989), residente e domiciliado Rua Congo, 112, Jar-
dim São Luiz, Embu das Artes, SP, filho de JOSÉ EDUARDO 
DE SOUZA e de CLERIA OLIVEIRA SOUSA. LUANA DE AL-
MEIDA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em 
São Paulo, SP no dia vinte e três de novembro de mil nove-
centos e noventa e um (23/11/1991), residente e domiciliada 
Rua das Camélias, 117, Jardim Flórida, Embu das Artes, SP, 
filha de RAIMUNDO ELIZEU DE ALMEIDA e de FRANCISCA 
INACIO DE SOUZA ALMEIDA. 

RODRIGO DE OLIVEIRA GOMES, estado civil solteiro, pro-
fissão conferente, nascido em São Paulo, SP no dia dois de 
maio de mil novecentos e noventa e dois (02/05/1992), re-
sidente e domiciliado Rua Getúlio Vargas, 55, Jardim Dom 
José, Embu das Artes, SP, filho de ERIVALDO CONCEICAO 
GOMES e de RITA DE CASSIA MARQUES DE OLIVEIRA 
GOMES. TAWANY DE ANGELIS NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profissão auxiliar operacional, nascida em São Pau-
lo, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e noventa 
e sete (01/04/1997), residente e domiciliada Estrada Santo 
Antônio, 108, Jardim São Marcos, Embu das Artes, SP, fi-
lha de AILTON DE JESUS NASCIMENTO e de MARISA DE 
ANGELIS.

ODIRLEI GOMES OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP no dia trinta de janei-
ro de mil novecentos e oitenta e um (30/01/1981), residente 
e domiciliado Rua Barra Funda, 207, Jardim Santa Tereza, 
Embu das Artes, SP, filho de VALERIANO GOMES OLIVEI-
RA e de ODILIA GOMES OLIVEIRA. LUCIANA SILVA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP no dia doze de junho de mil novecentos e 
oitenta e oito (12/06/1988), residente e domiciliada Rua Barra 
Funda, 207, Jardim Santa Tereza, Embu das Artes, SP, filha 
de GINO NASCIMENTO DOS SANTOS e de NOEMIA SILVA 
DOS SANTOS. 

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, 
profissão funileiro, nascido em São Paulo, SP no dia treze de 
agosto de mil novecentos e setenta e nove (13/08/1979), re-
sidente e domiciliado Rua Piloto, 263, Jardim Castilho, Embu 
das Artes, SP, filho de AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA e 
de MARIA EVA RODRIGUES DA SILVA. CRISTINA GOMES 
PEREIRA, estado civil solteira, profissão babá, nascida em 
São Paulo, SP no dia seis de janeiro de mil novecentos e se-
tenta e sete (06/01/1977), residente e domiciliada Rua Piloto, 
263, Jardim Castilho, Embu das Artes, SP, filha de ALTINO 
GOMES PEREIRA e de APPARECIDA PEREIRA. 

MIGUEL GONÇALVES JUNIOR, estado civil solteiro, pro-
fissão professor de educação física, nascido em São Paulo, 
SP no dia doze de setembro de mil novecentos e noventa 
e dois (12/09/1992), residente e domiciliado Rua Tancredo 
Neves, 76, Jardim Santa Emília, Embu das Artes, SP, filho 
de MIGUEL GONÇALVES e de JANICE MARIA LEITE. FER-
NANDA SANTOS NOVAIS, estado civil divorciada, profissão 
assistente administrativo, nascida em Vitória da Conquista, 
BA no dia dezessete de outubro de mil novecentos e oitenta 
e nove (17/10/1989), residente e domiciliada Rua Gabriel de 
Paula, 381, Parque São Joaquim, Taboão da Serra, SP, filha 
de FERNANDO DA SILVA NOVAIS e de ZENAIDE GONÇAL-
VES DOS SANTOS. 

JOSE LUIS DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão 
funcionário público, nascido em São Paulo, SP no dia vin-
te e quatro de abril de mil novecentos e sessenta e oito 
(24/04/1968), residente e domiciliado Rua Guatapara, 139, 
Jardim Dom José, Embu das Artes, SP, filho de DAVI SE-
VERINO DE SOUZA e de RITA MARIA DA SILVA. IOLANDA 
FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do-
mestica, nascida em São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
dezembro de mil novecentos e setenta e seis (25/12/1976), 
residente e domiciliada Rua Guatapara, 139, Jardim Dom 
José, Embu das Artes, SP, filha de ORLANDO ALEXANDRE 
DA SILVA e de JOSEFA FERREIRA TELES. 

MATHEUS FELIPE FERREIRA BARROS, estado civil , pro-
fissão , nascido em no dia dois de julho de mil novecentos e 
noventa e oito (02/07/1998), residente e domiciliado em local 
ignorado, filho de JOSÉ AURIMAR BARROS e de CRISTIA-
NE FERREIRA DOS REIS. LAYSE DE ATAÍDE ARAÚJO, 
estado civil , profissão , nascida em no dia vinte e um de 
março de mil novecentos e noventa e sete (21/03/1997), resi-
dente e domiciliada em local ignorado, filha de FRANCISCO 
PETRONIO DE ARAÚJO e de MAGNA CELI PEREIRA DE 
ATAIDE ARAUJO. 

MANOEL MESSIAS MARTINS DE CARVALHO, estado civil 
solteiro, profissão ajudante de motorista, nascido em Uibaí, 
BA no dia primeiro de setembro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (01/09/1984), residente e domiciliado Avenida do 
Barroco, 65, B, Jardim Marina, Embu das Artes, SP, filho de 
ADELMO MARTINS DE CARVALHO e de NECY PINHEIRO 
DE CARVALHO. SHEYLA FABIANA SENA, estado civil sol-
teira, profissão empregada doméstica, nascida em Camacan, 
BA no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e seten-
ta e nove (24/06/1979), residente e domiciliada Avenida do 
Barroco, 65, B, Jardim Marina, Embu das Artes, SP, filha de 
MARIA JOSÉ SENA. 

ALEN DOS SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profissão 
chefe de gabinete, nascido em São Caetano do Sul, SP 
no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e noventa 
(25/04/1990), residente e domiciliado Estrada São Judas, 
375, Esplanada, Embu das Artes, SP, filho de CARLOS PI-
RES DE LIMA e de MARIA ROZINEIDE ALVES DOS SAN-
TOS. SAMARA MARIA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão especialista de tecnologia, nascida em São Paulo, 
SP no dia três de setembro de mil novecentos e noventa e 
dois (03/09/1992), residente e domiciliada Estrada São Ju-
das, 535, Esplanada, Embu das Artes, SP, filha de VALDECI 
MARQUES DE SOUSA e de SILVANETE MARIA DE SOUZA. 

NILTON DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão pe-
dreiro, nascido em Dário Meira, BA no dia cinco de abril de 
mil novecentos e oitenta e cinco (05/04/1985), residente e 
domiciliado Estrada Santo Antônio, 44, Jardim São Marcos, 
Embu das Artes, SP, filho de ISABEL FRANCISCA DOS 
SANTOS. ANA PAULA RODRIGUES LISBOA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Iguape, SP no dia vin-
te e quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(24/11/1988), residente e domiciliada Estrada Santo Antônio, 
44, Jardim São Marcos, Embu das Artes, SP, filha de JOSÉ 
AMARO LISBÔA e de MARIA DURVALINA DONIZETE RO-
DRIGUES LISBÔA. 

MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil divor-
ciado, profissão zelador, nascido em Serra Preta, BA no 
dia nove de janeiro de mil novecentos e sessenta e nove 
(09/01/1969), residente e domiciliado Vereda das Tulipas, 
396, casa 01, Jardim Santa Luzia, Embu das Artes, SP, filho 
de JOÃO PEREIRA DOS SANTOS e de ISAURA GOMES DE 
OLIVEIRA. CELMA MAURICIO FIDENCIO DA SILVA, estado 
civil divorciada, profissão auxiliar de educação infantil, nasci-
da em Fernandes Tourinho, MG no dia quinze de maio de mil 
novecentos e setenta e dois (15/05/1972), residente e domi-
ciliada Vereda das Tulipas, 396, casa 01, Jardim Santa Luzia, 
Embu das Artes, SP, filha de JAIME MAURICIO FIDENCIO e 
de AURORA RODRIGUES GONÇALVES. 

LUCIANO SOUSA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, 
profissão cozinheiro, nascido em São Paulo, SP no dia quin-
ze de janeiro de mil novecentos e oitenta (15/01/1980), resi-
dente e domiciliado Rua Franca, 27, Jardim Dom José, Embu 
das Artes, SP, filho de MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA e 
de VALMI SOUSA LIMA. ELIANA CAMARGO FURQUIM, es-
tado civil divorciada, profissão agente municipal, nascida em 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecen-
tos e oitenta e um (26/10/1981), residente e domiciliada Rua 
Franca, 27, Jardim Dom José, Embu das Artes, SP, filha de 
GABRIEL ARCANJO FURQUIM e de HELENA DE CAMAR-
GO FURQUIM. 

Resumo de Edital
Pregão 17/21: contratação de uma empre-
sa especializada na cremação de 12.000 
quilos de animais mortos de pequeno porte, 
abertura: 28/10/2021, conforme especifica-
ções do edital, às 9h00min. Edital comple-
to: Rua Dr. José Foz, 126, (18)3226-0055. 
Pres. Prudente/SP, 04.10.21, Valdecir Vieira 
- Diretor Presidente.

PRUDENCO COMPANHIA PRUDENTINA 
DE DESENVOLVIMENTO
CNPJ (M.F.) nº 48.812.648/0001-99

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 16/2021

Processo Administrativo nº 8891/2021
OBJETO: Contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços de locação 
de microcomputadores, notebooks, servido-
res, storages, unidades de backup, rack, no-
breaks e switches, com a inclusão de todos 
os materiais e mão de obra necessários.
MODALIDADE: Pregão Presencial 
TIPO:  Menor preço global
DATA DA ABERTURA:  20/10/2021 às 
09:30 horas
LOCAL: Sala de Licitações do SAESA-SCS, 
localizada no pavimento superior do prédio 
sede do SAESA-SCS, sito a Avenida Fer-
nando Simonsen, nº 303, Bairro Cerâmica, 
no Município de São Caetano do Sul, Esta-
do de São Paulo. O Edital completo e seus 
anexos poderão ser obtidos no endereço 
eletrônico http://www.saesascs.sp.gov.br ou, 
obtidos mediante a entrega de um CD-R, a 
título de reposição, ou da disponibilização 
de mídia removível (pen-drive) no Setor de 
Licitações do SAESA-SCS situado no en-
dereço supracitado, no horário das 10:00 
às 16:00 horas, excepcionalmente, dada 
a alteração de horário de atendimento do 
SAESA, em razão da pandemia. São Cae-
tano do Sul, 04 de outubro de 2021 – Rodri-
go Gonçalves Toscano – Superintendente do 
SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

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

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
JACUPIRANGA - SP

Data do leilão:27/10/2021 - as: 12:15
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA EXPEDICIONARIOS JACU-
PIRANGUENSES, Nº 91, CENTRO, JACUPIRANGA, SP.
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 428  es-
tabelecido a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, 
ITUPEVA - SP CEP: 13299-212,  telefone (11) 93285-4559, faz 
saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do 
EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e De-
creto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar 
RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, 
os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipote-
cárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no 
ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e 
o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08 (oito) 
dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financeiamento, será feita através de Carta de Cré-
dito de uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, 
com a prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efe-
tivada através e, com prévia e devida análise de uma Instituição 
Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização 
dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes 
deste edital deverão procurar uma Instituição Financeira com a 
antencedência necessária a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipo-
tecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 
1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a 
atualização até no momento da realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, 
seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comu-
nhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances 
no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto 
e taxas, inclusive condomínio, e despesas com execução extra-
judicial correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja 
ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas 
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, infor-
mações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso 
não sejam localizados.

SED:A01907 - CONTRATO: 109035017981 -   EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA 

JOAO MANJOR, BRASILEIRO(A), DENTISTA, CPF 
530.613.818-72, CI 4303962, CASADO (A) COM LUCIA SETIKA 
SHISHIDO MANJOR, BRASILEIRO (A), ECONOMISTA, CPF 
85092231815 CI 8012966.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO RESIDENCIAL, A AVENIDA 
PRESIDENTE KENNEDY, Nº 192, CENTRO, EM JACUPIRAN-
GA, SP, CONSTITUIDA DE UM TERRACO, UMA SALA, HALL, 
UMA COPA, UMA COZINHA, UM BANHEIRO E TRES DORMI-
TORIOS E ABRIGO PARA CARRO, COM A AREA DE 289,43M2, 
AREA DE 661,20M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, 
BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 465257,14
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 570000,00
JACUPIRANGA, 05/10/2021

 ARY ANDRE NETO

AVISO RETIFICADO DE LICITAÇÃO - (RESUMIDO)
TP N° 04/2021 - PROCESSO N° 31/2021

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global.
SETOR REQUISITANTE: Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
o fornecimento de materiais, mão de obra e equipa-
mentos necessários para a reforma e adequação do 
banheiro da EMEF Profº Carlos Bueno, localizada na 
Rua Prefeito Arnaldo Pozzetti, Rua Botucatu e Rua 
Gille Missalia, quadra nº 64, Vila Rancharia, Lucélia/SP 
conforme projeto memorial descritivo e planilha orça-
mentária anexos e requisição nº 183/2021/SME.
ENCERRAMENTO: 28/10/2021, às 09h00min.
O Edital completo da presente licitação, onde constam 
todas as informações relativas à Tomada de Preço, po-
derá ser obtido no site oficial da Prefeitura de Lucélia 
(www.lucelia.sp.gov.br), demais informações e quais-
quer esclarecimentos poderão ser obtidos pessoal-
mente junto ao Setor de Licitação desta Prefeitura, 
sito à Av. Brasil n° 1101, nesta cidade de Lucélia/SP, 
através do tel.18 3551-9200, ou via e-mail lucelialici-
tacao@gmail.com de segunda a sexta-feira, no horá-
rio de expediente. Lucélia/SP, 05 de outubro de 2021. 
TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO COELHO 
COSTA - Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 015/2021 - Processo 
nº 14.573/2021. Tipo: Menor Preço Global. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E ADEQUA-
ÇÃO DO ENTORNO DA UBS E DO PRON-
TO ATENDIMENTO DE TERRA PRETA, 
NA RUA EXISTENTE 01, AVENIDA HAT-
SUYOSHI OKASAKI E AVENIDA VITOR 
ODORICO BUENO, BAIRRO JARDIM SÃO 
FRANCISCO – DISTRITO DE TERRA PRE-
TA – MAIRIPORÃ - SÃO PAULO. A sessão 
será aberta às 09h00 do dia 21 de Outubro 
de 2021, na sala de licitações da Prefeitura 
Municipal de Mairiporã/SP, situada no tér-
reo do Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, 
nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-000, Mairi-
porã/SP. O edital da Tomada de Preços nº 
015/2021 na integra, juntamente dos seus 
Anexos, poderão ser obtidos a partir do dia 
05/10/2021 junto à Coordenadoria de Com-
pras, Licitações e Contratos, ou pelo site 
www.mairipora.sp.gov.br. Maiores informa-
ções 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44-2021. EDITAL Nº 83-2021. PROCESSO 
Nº 894-2021. OBJETO: Aquisição de carnes e embutidos, por meio do sistema de registro de 
preços, que serão destinados à merenda escolar. Entrega parcelada e conforme necessidade 
até 31 de julho de 2.022. RECEBIMENTO DA PROPOSTA: início as 08h00 do dia 05/10/2021 
até às 08h00 do dia 20/10/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DOS LANCES: 20/10/2021 
às 09h30min. LOCAL: https://bllcompras.com/Home/Login. O edital, na íntegra, poderá ser 
lido e obtido na Divisão de Licitação, Rua 09 de Julho, 15-20, Centro, CEP 17.290-011, 
Macatuba/SP, das 08h00 às 16h30min, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.sp.gov.
br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone: (14) 
3298-9846. Macatuba, 04 de outubro de 2021. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: PROCESSO Nº 6687/2021 
- MODALIDADE CREDENCIAMENTO - 
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2021 SEEDUC 
- FORNECIMENTO DE SUCO DE LARAN-
JA NATURAL INTEGRAL E SUCO DE UVA 
TINTO INTEGRAL E ORGÂNICO. DATA DE 
ABERTURA: Ficam redesignados os prazos 
do Credenciamento - Chamada Pública em 
epígrafe. O prazo para que os interessados 
apresentam a documentação para habilita-
ção e Projeto de Venda, será no período de 
06 de outubro de 2021 a 29 de outubro de 
2021, das 10:00 às 16:00 horas, no Setor de 
Alimentação Escolar da Secretaria Municipal 
de Educação situado na Rua Alegre nº 497 - 
Bairro Barcelona, São Caetano do Sul/SP. A 
abertura dos envelopes da Chamada Públi-
ca em epígrafe, será dia 03 de novembro de 
2021 às 10:00 na Sala de reuniões da Secre-
taria de Educação da Prefeitura Municipal de 
São Caetano do Sul, sito a Avenida Goiás, nº 
950 - bairro Santo Antônio - São Caetano do 
Sul. A 2ª versão do edital, anexos e demais 
informações e esclarecimentos, poderão ser 
obtidos no endereço eletrônico http://licita-
cao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web e telefo-
ne para contato: 4238-0843”. São Caetano 
do S ul, 04 de outubro de 2021. Carolina Mo-
rales Bernardino-Diretora do 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 tipográ-
fi co – talonário de “notifi cação de receita B”. 
Data de abertura: “Fica agendada a licita-
ção em epígrafe para o dia 20 de outubro 
de 2021 às 15:00 horas, a ser realizada no 
endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. A 2ª 
versão do edital, anexos e demais informa-
ções e esclarecimentos, poderão ser obtidos 
no endereço eletrônico http://licitacao.sao-
caetanodosul.sp.gov.br/web, ou no Departa-
mento de Licitações e Contratos, e telefones 
para contato: 4233-7235”. São Caetano do 
Sul, 04 de outubro de 2021. Carolina Mo-
rales Bernardino – Diretora do Departamen-
to de Licitações e Contratos.

RESUMO DE 5º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 232/2019 – PROC. Nº 
300.132/2019 – CONTRATADA: TEGEDA 
COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
LTDA. OBJETO: Fica prorrogado, o prazo de 
vigência do contrato supra descrito, por 06 
(seis) meses, a partir de 01 de outubro de 
2021 bem como, com aplicação do reajuste 
de 25% sobre o valor total. E alteração do 
contrato supra descrito para suprimir o per-
centual de aproximadamente 45,19% (qua-
renta e cinco, virgula dezenove por cento), 
perfazendo o valor contratual atualizado de 
R$ 18.133.980,00 (dezoito milhões, cento e 
trinta e três mil, novecentos e oitenta reais). 
DATA DA ASSINATURA: 30/09/2021. CON-
TRATANTES: Secretaria Municipal de Assis-
tência e Inclusão Social.

RESUMO: Processo nº 8269/2021 – Modali-
dade Pregão Eletrônico nº 57/2021 – Oferta 
de Compra Nº - 863600801002021OC00020 
- Registro de preços para fornecimento de 
absorvente higiênico e saco para descarte 
de absorvente higiênico para atendimento 
das escolas de educação básica do ensino 
fundamental. RERRATIFICAÇÃO: Rerra-
tifi camos a publicação disponibilizada em 
02/10/2021 a 04/10/2021 nos jornais Diário 
Ofi cial Eletrônico - Ano 5 - Edição nº 1132 - 
04/10/2021 - Pág. 01, Gazeta de São Paulo 
- Cad. Publicidade Legal -Pág. B10 e Diário 
Ofi cial do Estado - Poder Executivo - Se-
ção I - Edição de 02/10/2021 - Pág. 491, na 
seguinte conformidade: Onde se lê: “valor 
total do lote único” Leia-se: “valor total da 
empresa”. São Caetano do Sul, 04 de outu-
bro de 2021. Carolina Morales Bernardino 
– Diretora do Departamento de Licitações e 
Contratos.

RESUMO DE PENALIZAÇÃO - PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 78/2019 - PROC. 
Nº 300.032/2020 -oriunda do proces-
so-100.052/2019 - EMPRESA: SANTO AN-
DRÉ PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA 
LTDA. - DECISÃO:  “Dessa forma, diante 
dos fatos analisados, respeitado o direito ao 
contraditório e a ampla defesa, consubstan-
ciado nos documentos colacionados no pro-
cesso administrativo em epígrafe, na concor-
dância expressa de todos os representantes 
dos órgão participantes do ajuste (Munici-
palidade, Câmara Municipal, Fundações e 
Autarquias), bem como, no parecer jurídico 
ofertado (fl s. 1067/1075), aplico à empresa 
SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTÊNCIA 
MÉDICA LTDA. (CNPJ nº 02.282.844/0001-
06) a penalidade de impedimento de licitar e 
contratar com o Município de São Caetano 
do Sul pelo prazo de 02 (dois) anos e multa 
de 10% (dez por cento) sobre o valor atua-
lizado de contrato, que corresponde a R$ 
2.231.876,64 (dois milhões, duzentos e trinta 
e um mil, oitocentos e setenta e seis reais e 
sessenta e quatro centavos), nos termos das 
cláusulas 7.5 e 7.7 do contrato nº 55/2020 
e artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002” 
-  DATA: 30/09/2021. Caio Lessio Previa-
to-Secretário Municipal de Planejamento e 
Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E HABITAÇÃO

RESUMO: PROCESSO Nº 
7192/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
04/2021 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXE-
CUÇÃO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFI-
CO PLANIALTIMÉTRICO E SONDAGENS, 
COM O OBJETIVO DE FORNECER ELE-
MENTOS TÉCNICOS PARA A ELABORA-
ÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA 
PARA: 1) PROVISÃO HABITACIONAL EM 
ÁREAS SITUADA NA AVENIDA DOS ES-
TADOS, BAIRRO PROSPERIDADE, NES-
TE MUNICÍPIO; 2) CONSTRUÇÃO DE 
JAZIGOS NO CEMITÉRIO DA SAUDADE 
CERÂMICA - SITO NA RUA ENGENHEIRO 
ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA Nº 880 
BAIRRO CERÂMICA, NESTE MUNICÍPIO; 
3) CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMI-
TÉRIO DAS LÁGRIMAS, SITO NA RUA DA 
ETERNIDADE, 263, BAIRRO NOVA GERTY, 
NESTE MUNICÍPIO. Despacho da Secretá-
ria de Governo: I. À vista dos elementos que 
instruem este processo, com fundamento no 
artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, no 
Decreto nº 11.092/2017, artigo 2º, inciso II, 
e ainda no Artigo 37, XXI, da Carta Magna, 
RECONHEÇO e RATIFICO a CONTRATA-
ÇÃO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, ob-
jetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXE-
CUÇÃO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFI-
CO PLANIALTIMÉTRICO E SONDAGENS, 
COM O OBJETIVO DE FORNECER ELE-
MENTOS TÉCNICOS PARA A ELABORA-
ÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA 
PARA: 1) PROVISÃO HABITACIONAL EM 
ÁREAS SITUADA NA AVENIDA DOS ES-
TADOS, BAIRRO PROSPERIDADE, NES-
TE MUNICÍPIO; 2) CONSTRUÇÃO DE 
JAZIGOS NO CEMITÉRIO DA SAUDADE 
CERÂMICA - SITO NA RUA ENGENHEIRO 
ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA Nº 880 
BAIRRO CERÂMICA, NESTE MUNICÍPIO; 
3) CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMI-
TÉRIO DAS LÁGRIMAS, SITO NA RUA DA 
ETERNIDADE, 263, BAIRRO NOVA GERTY, 
NESTE MUNICÍPIO, à PLANOS ENGENHA-
RIA LTDA9, de acordo com a requisição, 
justifi cativas, especifi cações e quantitativos 
apontados pelas Secretarias competentes 
e conforme minuta contratual jungidas ao 
feito. Silvia de Campos - Secretária SEGOV 
– 04/10/2021. São Caetano do Sul, 04 de 
outubro de 2021. Renato Rocha Ferreira – 
Resp. p/ Exp. SEOHAB.

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106 / 2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA NUTRI-
ÇÃO ENTERAL PARA CONSUMO DOS PACIEN-
TES DE PROCESSO JUDICIAL
Orgão Interessado: Secretaria Municipal de Saú-
de de Araraquara
Mais informações: www.araraquara.sp.gov.br/
portal-transparencia-saude/portal-transparencia-
-saude; pregoeirogeraldo@araraquara.sp.gov.br, 
www.licitacoes-e.com.br
ABERTURA DE PROPOSTAS 22 de outubro 
2021, às 09:30h
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 
22 de outubro 2021, às 10:00h

Araraquara, 4 de outubro de 2021
Geraldo Ruske Filho

Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO SAÚDE

B7gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE REABERTURA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 06/2021
EDITAL Nº 71/2021

Processo nº 11.854/2021
Objeto: Pavimentação, Recapeamento e 
Drenagem em diversas ruas dos bairros 
Travessão, Pereque Mirim e Pegorelli - 
FASE 01
Abertura: 08/11/2021 às 10h00min.
Edital e informações: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes.
ENGº LEANDRO BORELLA BARBOSA
Presidente da Comissão Especial de 
Licitação de Obras de Engenharia

PM ITAPEVI – Processo SUPRI 456/2021 
– CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 10/2021 

– ALIENAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À 
RUA VIOLETA, 31, ITAPARICA, ITAPEVI/SP – 
Considerando os termos do Decreto Municipal nº 
5.657/2021, fica alterada a data da sessão referente 
à Concorrência Pública supra, de 28/10/2021 
para 03/11/2021, às 09:00. Itapevi, 04/10/2021 – 
Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA E
INCLUSÃO SOCIAL

RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 06/2021 
AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
01/2020 - PROC. Nº 21516/2019 - CONTRA-
TADA: INSTITUTO BENEFICENTE IRMÃ 
MARLI - OBJETO: PRORROGAÇÃO CON-
TRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES - VALOR: R$ 1.234.585,80 (um mi-
lhão, duzentos e trinta e quatro mil, quinhen-
tos e oitenta e cinco reais e oitenta centa-
vos) - DATA DA ASSINATURA: 27/09/2021 
- VIGÊNCIA: 30/09/2021 A 30/09/2022. Se-
cretária Municipal de Assistência e Inclusão 
Social - Marisa Catalão.

HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 012/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2462/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED NA PRAÇA 
MEMORIAL DO JAPÃO E PRAÇA JOÃO BER-
NAL, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO 
NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DES-
CRITIVO, NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
E NOS DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE 
INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.
Homologo o parecer da Subcomissão de Licita-
ções da Administração Geral, que considerou ven-
cedora a empresa: DOURADO CONSTRUTORA 
LTDA - EPP pelo valor total de R$ 113.702,20 
(Cento e treze mil setecentos e dois reais e vinte 
centavos), adjudicando-lhe o objeto deste edital.

Araraquara, 04 de Outubro de 2021.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
Tornamos público, para conhecimento dos 
interessados, que na Secretaria Municipal 
da Educação da Prefeitura do Município 
de Araraquara, com sede nesta cidade de 
Araraquara - SP, à Av. Vicente Jerônimo 
Freire nº 22, fone/fax (016) 3301.1909/3301-
1942, nesta cidade, realizará no dia e hora 
abaixo indicados, licitação na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2021, 
PROCESSO Nº 2586/2021 RETIFICADO 
do tipo “Menor preço por lote”, que 
visa CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM 
O FORNECIMENTO DE ITEM (CHIP) DE 
CONECTIVIDADE (PACOTE DE DADOS) 
E VOZ, APARELHO TELEFÔNICO 
CELULAR E PEN MODEM EM REGIME 
DE COMODATO, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA.
A informação dos dados para acesso deve 
ser feita através do site: www.araraqua-
ra.sp.gov.br no Portal de Transparência 
Municipal ou pelo e-mail: licitacaoeduca@
educararaquara.com.
INÍCIO DA SESSÃO: Às 10 horas do dia 20 
de outubro de 2021.

Araraquara, 04 de outubro de 2021.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2021

Objeto: aquisição de medicamentos essenciais 
para atendimento das Unidades
Básicas de Saúde Orgão Interessado: Secretaria 
Municipal de Saúde de Araraquara.  Mais informa-
ções: http://www.araraquara.sp.gov.br/portal-trans-
parencia-saude/portal-transparencia-saude, www.
licitacoes-e.com.br,  ou pelo e-mail: pregoeirapa-
tricia@araraquara.sp.gov.br. SUBCOMISSÃO DE 
LICITAÇÃO DE SAÚDE – 3º Andar Paço Municipal 
– Rua São Bento, 840 – CEP 14801-901 –  ABER-
TURA DE PROPOSTAS 25 de outubro de 2021, 
às 09:30h  INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS 25 de outubro de 2021, às 10:00h

Araraquara,  04/10/2021
WAGNER S TEDESCO

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAUDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO SAÚDE

PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - Processo nº 101/2021, 
Tomada de Preços nº 008/2021 - objeto: Reca-
peamento Asfáltico, Sinalização Viária e Acessi-
bilidade para Avenida Marina – Etapa 01, Local: 
Avenida Marina, Trecho entre nº. 699 (Inclusive 
Unidade) e nº. 951 (Inclusive Unidade), Bairro 
Centro - Mongaguá/SP, Conforme Memorial 
Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma 
Físico-Financeiro, e Projeto Arquitetônico Bási-
co, em anexo. Encerramento no dia 26/10/2021 
as 09h:30min; Abertura no dia 26/10/2021 as 
10h:00min. O edital na íntegra, encontra-se à 
disposição dos interessados, no endereço ele-
trônico www.mongaguá.sp.gov.br, através do 
aplicativo “TRÂNSPARENCIA” Licitação, ou 
através do Portal da Transparência. Para qual-
quer esclarecimento, entrar em contato: tele-
fone (13) 3445-3067, (13) 3445- 3082, e-mail: 
licitacao@mongagua.sp.gov.br - Márcio Melo 
Gomes - Prefeito.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - Processo nº 102/2021, 
Tomada de Preços nº 009/2021 - objeto: Reca-
peamento Asfáltico, Sinalização Viária e Acessi-
bilidade para Avenida Marina – Etapa 02, Local: 
Avenida Marina, Trecho entre nº. 951 (Exclusive 
Unidade) até nº. 1231 (Exclusive Unidade), Bair-
ro Centro - Mongaguá/SP, Conforme Memorial 
Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma 
Físico-Financeiro, e Projeto Arquitetônico Bási-
co, em anexo. Encerramento no dia 27/10/2021 
as 09h:30min; Abertura no dia 27/10/2021 as 
10h:00min. O edital na íntegra, encontra-se à 
disposição dos interessados, no endereço ele-
trônico www.mongaguá.sp.gov.br, através do 
aplicativo “TRÂNSPARENCIA” Licitação, ou 
através do Portal da Transparência. Para qual-
quer esclarecimento, entrar em contato: tele-
fone (13) 3445-3067, (13) 3445- 3082, e-mail: 
licitacao@mongagua.sp.gov.br - Márcio Melo 
Gomes - Prefeito.

H O M O L O G A Ç Ã O /
A D J U D I C A Ç Ã O

Homologo e adjudico a decisão de jul-
gamento da Comissão Permanente de 
Licitação, referente a presente licitação 
da Tomada de Preços nº 004/2021, 
Processo nº 037/2021 e Edital nº 
024/2021, homologo o objeto do cer-
tame que consiste na escolha da pro-
posta mais vantajosa, por preço, para a 
contratação de empresa especializada 
para a instalação de alambrado na EMI 
Creche Eduarda Sensine de Almeida, 
em favor da empresa OLIVEIRA 
ENGENHARIA EIRELI EPP, CNPJ 
nº: 17.155.297/0001-67 vencedor da 
presente licitação com o valor total de 
R$ 64.088,74 (sessenta e quatro mil, 
oitenta e oito reais e setenta e quatro 
centavos).

Cananéia, 01 de outubro de 2.021.

ROBSON DA SILVA LEONEL

PREFEITO MUNICIPAL
(Registre e Publique)

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

REPUBLICAÇÃO DO
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 030/2021

PROCESSO Nº 046/2021
PREGÃO PRESENCIAL

SRP Nº 018/2021
REPUBLICAÇÃO

1) A Prefeitura Municipal da Estância 
de Cananéia, informa que por razões 
administrativas resolveu remar-
car a data da licitação do Edital nº 
030/2021, Processo nº 046/2021 e 
Pregão Presencial nº SRP- 018/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
Fica prorrogado o EDITAL nº 030/2021, 
referente ao Pregão Presencial nº 
018/2021, PROCESSO nº 046/2021, 
DO TIPO MENOR PREÇO, que trata 
de Registro de Preços pelo período de 
12 (doze) meses para eventual para 
contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de manuten-
ção preventiva e corretiva de veículos, 
incluindo o fornecimento de peças e 
acessórios genuínos e materiais ne-
cessários ao perfeito funcionamen-
to dos veículos, incluindo mecânica, 
hidráulica e elétrica, lanternagem e 
pintura, balanceamento de rodas e 
alinhamento de direção, suspensão, 
borracharia, capotaria e tapeçaria, re-
paro e troca de pneus para manuten-
ção da frota de veículos pertencentes 
à Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia, mediante aquisição e exe-
cução parcelada, com duração de 12 
(doze) meses, conforme especifi ca-
ções disposto no Anexo I deste edital.
Recebimento dos envelopes dia 
25/10/2021 até 09h00m
Abertura dos envelopes dia 25/10/2021 
será às 09h15m
O edital completo poderá ser obti-
do pelos interessados na Avenida 
Independência, nº 374, Rocio, 
Cananéia- SP, de segunda à sexta-fei-
ra, nos horários das 08:00h às 12:00h 
e das 13:30h ás 17:30h. Outras infor-
mações ou esclarecimentos, poderão 
ser obtidas pelo telefone (013) 3851-
5100 ou na Secretaria Municipal de 
Compras e Licitações, desta Prefeitura 
Municipal, no mesmo endereço e horá-
rio. A Secretaria Municipal de Compras 
e Licitações não se responsabilizará 
pela falta de informações relativas ao 
procedimento àqueles interessados 
que não confi rmarem a retirada do 
Edital.

Cananéia, 04 de outubro de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto no CONSAÚDE o Pregão 
Presencial nº 46/21 - Processo nº 119/21, 
que tem por objeto o registro de preços 
para fornecimento, em consignação, de ma-
teriais de urologia, destinados ao Hospital 
Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua. O Edital 
completo encontra-se à disposição dos inte-
ressados, gratuitamente, no Serviço de Su-
primento, à Rua Pedro Bonne, nº 508, cen-
tro, Pariquera-Açu/SP e no site: www.con-
saude.org.br. A sessão pública do Pregão 
será no endereço acima, dia 19/10/2021, 
às 09:00 horas. Mais Informações: Tel. (13) 
3856-9733.

Pariquera-Açu, 04 de outubro de 2021.
José Antonio Antosczezem

Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto no CONSAÚDE o Pregão 
Presencial nº 45/21 - Processo nº 118/21, 
que tem por objeto o registro de preços 
para fornecimento, em consignação, de 
materiais específi cos de cirurgia geral e on-
cológica, destinados ao Hospital Regional 
Dr. Leopoldo Bevilacqua. O Edital completo 
encontra-se à disposição dos interessados, 
gratuitamente, no Serviço de Suprimento, à 
Rua Pedro Bonne, nº 508, centro, Parique-
ra-Açu/SP e no site: www.consaude.org.br. 
A sessão pública do Pregão será no ende-
reço acima, dia 18/10/2021, às 09:00 horas. 
Mais Informações: Tel. (13) 3856-9733.

Pariquera-Açu, 04 de outubro de 2021.
José Antonio Antosczezem

Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

EDITAL DE LEILÃO do bem abaixo descrito, expedido nos autos da Recuperação Judicial da INDUS-
TRIAL E COMERCIAL LUCATO LTDA., PROCESSO nº 1012778-05.2017.8.26.0320. O Dr. GUILHERME 
SALVATTO WHITAKER, Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Limeira/SP,  faz  saber,  aos  
que  o  presente  edital  virem,  dele conhecimento tiverem ou  possa  interessar  que,  nos  termos  das  
Leis  n°  11.101/2005 e n° 14.112/2020 –  Lei  de Falência  e Recuperação Judicial - LRF e n° 13.105/2015 – 
Código de Processo Civil – CPC será realizado público leilão pela plataforma www.tezaleiloes.com.br, nos 
seguintes termos: 1º LEILÃO: inicia no dia 11/10/2021, às 11hrs e encerra no dia 14/10/2021, às 11h00min. 
LANCE MÍNIMO: 100% (cem por cento) do valor da avaliação. Não havendo lances seguirá sem interrupção 
para o: 2º LEILÃO: com encerramento no dia 04/11/2021, às 11h00min.; LANCE MÍNIMO: 80% (oitenta por 
cento) do valor da avaliação.I. DO OBJETO DO LEILÃO. DESCRIÇÃO MATRICULAR: GLEBA DE TERRAS 
COM ÁREA DE 20.057,010 METROS QUADRADOS, ou 2,005 hectares ou ainda 0,829 alqueires paulistas 
(denominada Gleba B), desmembrada do Sítio Santo Antonio, localizado no Bairro da Graminha, deste mu-
nicípio, que assim se descreve: “inicia no vértice 3A, assinalado em planta anexa como segue; do vértice 3A, 
segue até o vértice 4 no rumo de 33º54’14” SW, na extensão 101,800 metros; do vértice 4 segue até o vértice 
5 no rumo de 39º26’51” NW, na extensão de 179,790 metros; do vértice 5 segue até o vértice 5A, no rumo 
39º44’17” NW na extensão de 53,710 metros; do vértice 5A segue até o vértice 5B, no rumo de 50º15’43” NE, 
na extensão de 93,820 metros; do vértice 5B, segue até o vértice 5C, no rumo de 39º44’17” SE, na extensão 
de 53,950 metros; finalmente do vértice 5C, segue até o vértice 3A, início da descrição, no rumo de 39º26’51” 
SE, na extensão de 140,519 metros, fechando assim o polígono; sendo que do vértice 3A ao 4, limita-se por 
cerca, confrontando com estrada Municipal Lim-020; do vértice 4 ao 5A, limita-se por cerca, confrontando com 
sucessores de João Deon; do vértice 5A ao 3A, confrontando com a Gleba A, remanescente de propriedade 
dos vendedores (Maria de Fátima Spolau Brandão e outros). MATRÍCULA: 41.746, do 2º CRI de Limeira/
SP. CONTRIBUINTE: 4006-004-000. INCRA Nº 624.110.012.696-5 (área maior). Ônus: Consta na Av.3, de 
23/05/2017, da matrícula,  PENHORA, oriunda do processo nº 0161600-51.2007.5.15.0128 em trâmite peran-
te a 2ª Vara do Trabalho de Limeira/SP. Consta na Av.4, de 24/05/2017, da matrícula, INDISPONIBILIDADE, 
em virtude da penhora objeto da Av.03. Consta na Av.5, de 18/08/201, da matrícula, PENHORA, oriunda do 
processo nº 0008040-77.2010.8.26.0597 em trâmite perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. AVALIAÇÃO 
DO IMÓVEL: R$ 5.910.000,00 (cinco milhões e novecentos e dez mil reais). II. DO LEILÃO. O leilão será 
conduzido pelos Leiloeiros Alfio Carlos Affonso Zalli Neto, JUCESP 1066 e Erick Soares Hammoud Teles, 
JUCESP 1167, realizado exclusivamente de forma eletrônica por meio do portal www.tezaleiloes.com.br. III. 
VALOR DE VENDA.O valor mínimo para a venda do bem será de 100% (cem por cento) e 80% (oitenta por 
cento) respectivamente no 1º e 2º leilão. IV. PAGAMENTO- O pagamento deverá ser efetuado à vista, por 
meio de depósito judicial, em até 24h (vinte e quatro horas) após o término do leilão. Eventuais propostas de 
parcelamento (Art. 895, do CPC) e lances oferecidos nos moldes do Art. 892 e ss, do CPC, ficarão sujeitos à 
análise do Juízo e das partes. V. COMISSÃO- A comissão de venda corresponde à 5% (cinco por cento) do 
valor da arrematação. A comissão devida não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrema-
tante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial. VI. PAGAMENTO 
DA COMISSÃO- O pagamento da comissão pelo leilão deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) 
do término do leilão, mediante BOLETO(S) BANCÁRIO(S) em favor dos leiloeiros da TEZA, que serão envia-
dos ao arrematante no endereço de e-mail vinculado ao respectivo cadastro.VII. VISITAÇÃO- O interessado 
que desejar visitar os bens deverá se cadastrar previamente no site www.tezaleiloes.com.br e formalizar o 
interesse no e-mail contato@tezaleiloes.com.br para agendamento, ficando sujeito à disponibilidade. ÔNUS- 
Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus 
do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas, 
servindo os memoriais descritivos somente como referência, podendo apresentar alguma diferença com o 
levantamento de campo. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do 
arrematante nas obrigações da Recuperanda, de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, 
as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista (Leis n°s 
11.101/05 e 14.112/2020, bem como o art. 130, parágrafo único, CTN). De acordo com a consulta pública, 
constam débitos de IPTU no valor de R$ 13.461,60 (treze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta 
centavos), cujo pagamento não será de responsabilidade do Arrematante. As despesas com a transferência 
do domínio/propriedade, Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU ou outros impostos, taxas e demais 
encargos incidentes sobre o imóvel com fato gerador a partir da data da arrematação, serão de exclusiva 
responsabilidade do arrematante. O arrematante poderá providenciar a averbação do Auto de Arrematação 
na(s) matrícula(s) do bem arrematado, como forma de compromisso e garantia, até que seja expedida a 
devida Carta de Arrematação. IX. ARREMATAÇÃO- Caso o arrematante desista do seu lance, não realize 
o pagamento, ou seja, desqualificado por decisão judicial, será convocado o licitante que ofereceu a maior 
oferta subsequente.Ficam intimados deste edital os representantes legais da Massa Falida, nas pes-
soas dos seus representantes legais, o Administrador Judicial, credores, Ministério Público e a quem 
mais possa interessar. Limeira, 28 de julho de 2021. GUILHERME SALVATTO WHITAKER, Juiz de Direito







      
           


   

             
  

             





 

 

 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA CAROLINA
BIANCO, REQUERIDO POR LUCÍLIA BIANCO SILVA - PROCESSO Nº1111713-90.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 9ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Wipfli, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em
19/04/2021, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA CAROLINA BIANCO, CPF 041.624.388-62, RG nº 6.349.206-
4, solteira, brasileira, do lar, nascida em 03 de novembro de 1953, filha de Affonso Bianco Filho e Alzira Maria Antão
Bianco, portadora de demência não especificada, F03 pela CID 10, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, e nomeada como CURADORA, em caráter
DEFINITIVO, a Sra. Lucília Bianco Silva, CPF 006.013.628-61, RG 6.349.204-0, brasileira, viúva, aposentada. O
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1018139-76.2020.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BEATRIZ
ROVERATTI FREIRE, CPF nº 387.779.508-01, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Santander
Brasil Administradora de Consórcio Ltda., alegando em síntese de que em decorrência de Instrumento Particular de Alienação
Fiduciária em Garantia (Consórcio) no qual a executada é devedora, a exeqüente pleiteia a satisfação de seu crédito no valor de R$
47.499,61, uma vez que a executada descumpriu o referido contrato, deixando de pagar as prestações originando-se ainda a sua rescisão.
Estando a ré em local incerto e/ou não sabido, foi deferida a sua CITAÇÃO editalícia para que no prazo de 03 (três) dias a contar do prazo
de 20 (vinte) dias do presente edital, efetue o pagamento atualizado da dívida, acrescido de honorários advocatícios de 10 % (dez por
cento),que será reduzido pela metade em caso de pronto pagamento, ou para que no prazo de 15 (quinze)dias que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital ofereça embargos por meio de advogado, ou em igual prazo reconhecendo o crédito da exequente e mediante
depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução acrescido de custas e honorários advocatícios requerer lhe seja permitido pagar em
6 (seis) parcelas mensais acrescidas de juros e correção monetária, sendo-lhe no caso do silêncio nomeado Curador Especial. Será o presente
edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de setembro de 2021.

1ª Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara/SP

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 0085482-77.2018.8.26.0100. 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 Fromoso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a REVESTIL EMPREENDIMENTOS E PINTURAS
LTDA., CNPJ 61.181.871/0001-43, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Granja 26 Empreendimentos
Imobiliários Ltda., em que foi determinada a intimação da executada por edital com prazo de 20 dias para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos pague o
valor indicado no demonstrativo discriminado pelo credor, no valor de R$ 6.800,59, atualizado até Novembro/2018, acrescido de custas, se houver. Fica a parte
executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523
do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de maio de 2021.

40ª Vara Cível do Foro Central Cível/SP

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1123327-63.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
SIMONE CEMBRERO DOS REIS, RG n° 18.661197-3, CPF/MF sob o n° 126.080.348-10, , que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Associação Santa Marcelina, alegando em síntese: a autora é credora de R$ 3.019,17 (três mil e 
dezenove reais e dezessete Centavos) referentes a serviços de edução de pro-graduação prestados por ela à ré. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de junho de 2021 
 
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº1050355-66.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Manoel Negro Vidal, Pilar Garcia Vidal, Celso Freitas Lemos de Andrade, Eliza Aparecida Negro de Andrade, 
Joao Batista Damas, Maria Josefa Negro Damas, Modesto Gomez Afonso, Victoria Fernandez y Fernandez, Francisco Gomes 
Fernandez, Sueli Aparecida da Silva Fernandez, Antonio Fernandez Gomez, Manoel Barbosa da Silva, Dirce Farias da Silva, Marcolino 
Rodrigues dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que 
Wilson Soares, Odair Manzano, Cláudia Regina Vicentini Soares e Margarida Masetto Manzano ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando declaração de domínio sobre imóvel situado na a Rua São João do Paraiso, 372, Bairro Jardim Imperador, CEP:03934-000, São 
Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de junho de 2021. 
 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE BENEDITA AURORA 
MIRANDA, REQUERIDO POR REGINA SUELI MIRANDA - PROCESSO Nº1070786-82.2019.8.26.0100. O MMº Juíz de Direito da 1ª 
Vara da Família e Sucessões do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. VINCENZO BRUNO FORMICA FILHO, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 25/05/2021, foi 
decretada a INTERDIÇÃO de BENEDITA AURORA MIRANDA, CPF 035.985.638-17, por ser portadora de quadro demencial 
decorrente de Mal de Alzheimer (CID G30), declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos negociais da vida civil, 
tendo sido nomeada como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. REGINA SUELI MIRANDA, CPF 041.644.688-40. O presente 
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 16 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1009424-20.2019.8.26.0152. O MMº Juíz de Direito da 3ª Vara Civel do Foro 
de Cotia/SP, Dr. Carlos Alexandre Aiba Aguemi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a SIDNEI GOMES ALVES DE FREITAS, RG. 
256821902 e CPF. 161.034.958-06, que lhe foi proposta ação de Execução de Título por parte de M Isaac Pires Emp Imob S/c Ltda, 
alegando a existência de título executivo extrajudicial para cobrança de R$15.113,37 (Agosto/2019), referente ao Contrato de Compra e 
Venda firmado entre as partes, no qual o réu deixou de pagar as parcelas vencidas entre 15/10/18 e 15/08/19, relativas ao Lote nº 7 - 
Quadra “E” do Loteamento Reserva dos Pires, Cidade de Cotia/SP, conforme documentos anexados nos autos. Estando o executado em 
lugar ignorado, foi determinada a sua Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, pague a 
dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. Em caso de pagamento 
integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade ou querendo, ofereça Embargos à Execução, 
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra. 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 Cotia, aos 
26 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1037701-92.2017.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dr. Mauro Civolani Forlin, na forma da Lei, etc. Faz Saber a CINTYA APARECIDA DE LIMA SANTOS, RG. 47.325.059-
7 e CPF. 398.184.258-80, com endereço à Rua dos Cabeleireiros, 72, Jardim Guaracy, Guarulhos/SP, que lhe foi proposta ação Monitória 
por parte de Associação Educacional Presidente Kennedy, alegando inadimplemento por parte da requerida, deixando de recolher junto a 
Contratada, valores referentes às mensalidades dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013. Estando a ré 
em lugar ignorado, foi determinada a 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 28 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1034571-50.2018.8.26.0001. A MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do 
Foro Regional I – Santana/SP, Dra. Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, Faz Saber a MONICA ALMEIDA DA SILVA, CPF 
268.337.588-32, e MONICA ALMEIDA DA SILVA - ME, CNPJ 13.134.225/0001-82, que lhes foi proposta Ação de Execução de Título 
Extrajudicial por LÉO MADEIRAS, MÁQUINAS & FERRAGENS LTDA., objetivando a satisfação do débito no valor R$ 86.353,35, tendo 
por objeto o Instrumento Particular de Confissão de Dívidas firmado que restou inadimplido. Estando as executadas em lugar ignorado, foi 
determinada a sua Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias a fluir do prazo de 20 dias do 
presente edital pague a quantia atualizada, acrescido de honorários advocatícios arbitrados em 10%, que serão reduzidos pela metade no 
pronto pagamento, ou para que no prazo de 15 dias decorrido o prazo do presente edital oponha Embargos, ou ainda em igual prazo 
alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 30% do valor executado, poderá ser requerido o parcelamento do 
restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês, sendo que decorridos os prazos acima 
no silêncio ser-lhes á nomeado Curador Especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais.. Cidade de São 
Paulo, 10 de Setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1029735-10.2019.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dr. Artur Pessôa De Melo Morais, na forma da Lei, etc. Faz Saber a JOSÉ BATISTA DA SILVA FILHO, CPF. 
504.439.764-49, sito à Rua Aracaju, 88A, Rochdale - SP, que lhe foi proposta ação Monitória por Progresso Educacional Ltda, para 
cobrança de R$ 2.128,26 (Agosto/2019), onde o réu emitiu a favor do Autor, o cheque nº AA-001285 para pagamento de mensalidades 
escolares em atraso, onde o mesmo foi devolvido por insuficiência de fundos, conforme consta nos documentos descritos e anexados nos 
autos. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que em 
15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes 
a 5% do valor do débito (artigo 700, 701, 702 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado 
executivo. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, afixado e publicado. Cidade de Guarulhos, 10 de setembro de 2021. 
 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – PUBLICAÇÃO sintética p/ fins Art. 887, § 3º/CPC. 1ª VARA CÍVEL DE PI-
NHEIROS – SP. Processo nº 0003457-46.2019.8.26.0011. Executado(a) (s): ISAIAS LOPES DA SILVA. 1º Leilão: início 
em 11/10/2021, às 15h00/ término em 14/10/2021, às 15h00 e; 2 º Leilão: início em 14/10/2021, às 15h01min/ término 
em 04/11/2021, às 15h00. L. Mínimo no 1º Leilão: R$ 323.000,00 – L. Mínimo no 2 º Leilão: R$ 259.000,00 (Sujeitos à 
atualização). DESCRIÇÃO: End.: Rua Santo Antônio, 294, São Paulo/SP; a.p.: 55,45m²; a.t.: 75,83m²; F.i.t.: 0,8410%. 
Matr. nº 91.372 do 02º CRI/Guarulhos. Contrib.: 112.15.58.0058.01.147. Fica o(a) (s) executado(a) (s) ISAIAS LOPES DA 
SILVA; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação 
pessoal. Edital na íntegra e Lances “on-line” através do site www.cunhaleiloeiro.com.br e com divulgação pelo portal 
“Nosso Leilão” www.nossoleilao.com.br. 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – PUBLICAÇÃO sintética p/ fins Art. 887, § 3º/CPC. 3ª VARA CÍVEL DE PINHEI-
ROS – SP. Processo nº 0115064-50.2008.8.26.0011. Executado(a) (s): VERÔNICA KLEIN DE SOUSA. 1º Leilão: início 
em 11/10/2021, às 15h00/ término em 14/10/2021, às 15h00 e; 2 º Leilão: início em 14/10/2021, às 15h01min/ termino 
em 11/11/2021,  às 15h00. L. Mínimo no 1º Leilão: R$ 1.215.000,00 – L. Mínimo no 2 º Leilão: R$ 912.000,00 (Sujeitos 
à atualização). DESCRIÇÃO: End.: Rua Senador Flaquer, 450, São Paulo/SP; a.t.: 247,00m². Matr. nº 262.496 do 11º 
CRI/SP. Contrib.: 088.022.0017-3. Fica o(a) (s) executado(a) (s) VERÔNICA KLEIN DE SOUSA; e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Edital na íntegra e 
Lances “on-line” através do site www.cunhaleiloeiro.com.br. 

A organização rel ig iosa  IGREJA PENTESCOSTAL RESGATANDO VIDAS , com CNPJ
25.123.510/0001-87, comunica que tem a intenção de dissolver a mesma e nomeia o
liquidante perante a assembleia de dissolução e nomeação de liquidante realizada
em 25/06/2021 as 10:30 hs com registro sob nº 213575 de 25/08/2021.

COMUNICADO
Em virtude do feriado 

de 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida),
informamos às agências e anunciantes

que o Jornal Gazeta de S. Paulo circulará
com edição conjugada conforme abaixo:

09 a 13/10

O departamento comercial receberá
o material para publicação até o

dia 08/10 (sexta-feira) às 18 horas.

EDIÇÃO

Publique em 
jornal de grande 
circulação

Ligue já: 
11. 3729-6600 

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de setembro de 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 30/09/2021, às 09:00 horas, excepcionalmente de forma remota, nos termos do artigo 
14, § 2º, do Estatuto Social da Pet Center Comércio e Participações S.A. (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Claudio Roberto Ely, e secretariada pela Sra. Tania Zimerman. 4. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre (i) a ratificação do recebimento das notificações de exercício enviadas por determinados participantes 
do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06/12/2013 (“Plano 
2013”); (ii) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição particular, 
com a emissão de novas ações, em virtude do exercício de opções de compra de ações no âmbito do Plano 2013. 5. 
Deliberações: Após discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, de forma unânime e sem quaisquer 
ressalvas ou restrições: (i) a ratificação do recebimento das notificações de exercício dos participantes do Plano 2013 
listados no Anexo I a esta ata, que indica o nome e a quantidade de opções que eles poderão exercer nessa oportunidade; 
(ii) o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, em decorrência do exercício de opções de compra de 
ações no âmbito do Plano 2013, no montante total de R$ 68.717,48 com a consequente emissão de 66.716 novas ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas na presente data, de acordo com os 
boletins de subscrição que ficam arquivados na sede da Companhia; (ii.1) O preço de emissão das ações foi calculado 
conforme previsto nos contratos de opção de compra de ações celebrados entre a Companhia e os participantes. (ii.2) 
As ações ora emitidas terão direitos e prerrogativas idênticos às ações ordinárias já emitidas da Companhia. (ii.3) Nos 
termos do disposto no artigo 171, § 3º, da Lei nº 6.404/76, os acionistas não terão direito de preferência na subscrição 
de aumento de capital decorrente do exercício das opções de compra de ações. (ii.4) Em função do referido aumento, 
o capital social da Companhia passará de R$  409.041.134,42 dividido em 393.991.198 ações ordinárias, nominais, 
escriturais e sem valor nominal, para R$ 409.109.851,90 dividido em 394.057.914 ações ordinárias, escriturais e sem 
valor nominal. Deste modo, o artigo 4º, caput, do Estatuto Social da Companhia vigorará, ad referendum da Assembleia 
Geral de Acionistas da Companhia a ser oportunamente convocada, com a seguinte nova redação: Artigo. 4º O capital 
social da Companhia é de R$ 409.109.851,90, totalmente subscrito e integralizado, dividido em 394.057.914 ações 
ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Capital Social”). 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação 
e Assinatura da Ata: Após tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso 
e, como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma sumária, 
que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Conselheiros Presentes: Sergio Zimerman, Tania Zimerman, 
Gregory Louis Reider, Irlau Machado Filho, Claudio Roberto Ely, Ricardo Dias Mieskalo Silva e Eduardo de Almeida Salles 
Terra. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 30/09/2021. Mesa: Claudio Roberto 
Ely – Presidente; Tania Zimerman – Secretária.

Empro Tecnologia e Informação
Extrato – Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico nº 013/2021

Acha-se publicado no portal de compras da Empro Tecnologia e Informação, https://compras.empro.com.br, o Pregão Eletrônico 
Empro nº 013/2021, Processo nº 7534/2021 objetivando Contratação, sob demanda, de serviços gerais de infraestrutura e de rede 
lógica certificada (dados/voz/imagem), compreendendo atividades de elaboração de projeto e as built, instalação, desinstalação, 
manutenção e suporte técnico, com fornecimento de materiais, a serem executados nas dependências da EMPRO e nas de seus 
clientes localizados no município de São José do Rio Preto, conforme Termo de Referência, Anexo I, deste Edital. O recebimento das 
propostas dar-se-á até dia 19/10/2021, as 9h30 e abertura a partir das 9h32. O edital na íntegra e demais informações encontram-se 
à disposição dos interessados no Portal de Compras. São José do Rio Preto/SP, 04/10/2021. Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0046834-57.2020.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Gisele Valle Monteiro da Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CIAO TELECOM S/A, 
CNPJ 04.796.077/0001-70, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por America Net 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$108.419,53, atualizada até outubro/2020, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de março de 2021. 
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VEÍCULOS RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO.
05 de outubro de 2021 à partir das 10h– SOMENTE ONLINE  |  www.satoleiloes.com.br

MARCA/MODELO: BMW: 325I PH11 09/10; X1 SDRIVE1.8I VL31 11/11 - CHERY QQ3 1.1 11/12 – GM: ZAFIRA ELEGANCE 12/12; S10 EXECUTIVE D 
09/10; PRISMA 1.4AT LTZ 13/14; CRUZE LT NB 13/13; MALIBU LTZ 10/11; ZAFIRA EXPRESSION 10/10; CAPTIVA SPORT 2.4 11/11; SPIN 1.8L AT LT 
ADV 17/17 – CITROEN: JUMPER M33M 23S 10/11 - C4 20GLXA5P F 10/11 – FIAT: ARGO DRIVE 1.0 19/20; STRADA ADVENTURE CD 09/10; 
DUCACOMFFORMA MIC21 08/09; PALIO WK ADVEN DUAL 10/10 – HONDA: CITY LX FLEX 11/12; CIVIC LXS FLEX 08/08; CITY LX CVT 14/15; FIT 
LX 05/06; FIT EX CVT 14/15 – HYUNDAI: HR HDB 11/12; TUCSON GLSB 11/12; I30 2.0 09/10; TUCSON GLSB 12/13; HR HDB 11/12; AZERA 3.3 V6 
10/11 - NISSAN VERSA 16SV CVT 19/20 - MMC PAJERO SPORT HPE 06/07 – PEUGEOT: 3008 GRIFFE 11/11; 308 FELINE 12/13 – RENAULT: DUSTER 
20 D 4X2A 13/14; CLIO CAM1016VH 10/10; DUSTER 20 D 4X2A 13/14; KWID ZEN 10MT 19/20; DUSTER 16 D 4X2 13/13 – TOYOTA: ETIOS SD XS 
15 AT 17/18; COROLLA XEI18FLEX 10/10 – VW: NOVO FOX TL MB 14/15; SAVEIRO 1.6 CE 10/11; POLO 1.6 08/08; SAVEIRO 1.6 03/04; JETTA 07/08; 
SAVEIRO 1.6 05/05; GOL 1.6L MB5 18/19; SAVEIRO CD CROSS MA 19/20 - VOLVO XC60 3.0TDYNAMIC 10/11. .............................................................

Visitação para inspeção visual dos bens mediante agendamento pela central de atendimento (11) 4223-4343. 

CHASSI: WBAPH1104AA635730; WBAVL3109BVN86732; LVVDB12B3CD031505; 9BGTU75J0CC209992; 9BG138SF0AC424764; 
9BGKT69L0EG144030; 9BGPB69M0DB349671; 1G1Z95EUXBF214623; 9BGTD75C0AC228198; 3GNAL7EC9BS602731; 9BGJR7520HB187390; 
935ZBXMMBB2069190; 8BCLCRFJWBG535129; 9BD358A4NLYJ62064; 9BD27844DA7218948; 93W244K2392032509; 9BD17309ZA4330715; 
93HGM2520CZ208398; 93HFA66308Z271646; 93HGM6650FZ108648; 93HGD17406Z103368; 93HGK5860FZ219440; 95PZBN7HPCB039185; 
95PJN81BPCB020610; KMHDC51EBAU188803; 95PJN81BPDB046444; 95PZBN7HPCB037536; KMHFC41DBBA551518; 94DBCAN17LB202869; 
93XPRK99W7C600475; VF30U5FVABS038058; 8AD4CRFJWDG044804; 93YHSR2LAEJ723011; 8A1BB8V05AL502798; 93YHSR2LAEJ768084; 
93YRBB000LJ121400; 93YHSR6P5DJ617147; 9BRB29BT4J2160959; 9BRBB48E8A5125058; 9BWAB45Z5F4018904; 9BWLB05UXBP053548; 
9BWHB09N48P045737; 9BWEB05X044000543; 3VWJE61K48M026597; 9BWEB05X85P108974; 9BWAB45U1KT061785; 9BWJL45U0LP015789; 
YV1DZ9056B2143534....................................................................................................................................................................................................... 

Infs. (11) 4223-4343 – www.satoleiloes.com.br | Antonio Hissao Sato Jr. - 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 VEÍCULOS | Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa Sato - 
JUCESP nº 817 autorizada por MASSEY FERGUSON 
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA - CNPJ sob nº 

45.793.395/0001-65, VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA - 
CNPJ sob nº 56.360.266/0001-08 e MAGGI ADMINISTRADORA DE 
CONSÓRCIOS LTDA - CNPJ sob nº 45.793.395/0001-65 a realizar o Leilão de 
lotes de bens diversos. Leilão somente Online dia 25 de Outubro de 2021, às 
11:00 no site www.satoleiloes.com.br. EDITAL COMPLETO E CONDIÇÕES DE 
VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE 
www.satoleiloes.com.br.

EDITAL DE LEILÃO - PROCESSO Nº 0002628-70.2018.8.26.0344 - 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA 
DE MARÍLIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – BEM: 01 (UM) VEÍCULO MARCA RENAULT/CAPTUR 
INTER 16-A 2017/2018, placas FVW-6558, cor branca, com um amassado, riscos na lateral traseira 

esquerda e o farol lateral traseiro quebrado. RENAVAM: 01142832721. AVALIAÇÃO: R$ 65.000, 00 (sessenta e 
cinco mil reais) em fevereiro de 2020 (fls. 149). ENDEREÇO DA PENHORA: Rua Apeninos, nº 664 -  Conjunto 91 
e 92 – 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 10h00 com encerramento às 10h00 em 28/10/2021; correspondente à 
avaliação, 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 18/11/2021 a partir das 12h00, 
correspondente à 70% (setenta por cento) do valor da avaliação.

Edital de Leilão nº 245/21 ||| O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do inciso I, artigo 22 e artigo 328 da Lei  Federal 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e demais alterações, com  fulcro na Lei Estadual 
nº 15.276/2014 e seu Decreto regulamentador, e Resolução do CONTRAN n° 623, de 
06 de setembro de 2016, faz saber, que realizará nos dias 19 e 20 de outubro de 2021, 

a partir das 10:00 horas, por intermédio de sistema eletrônico no site www.satoleiloes.com.br, por meio 
do Servidor Público Designado, o leilão de aproximadamente 856 lotes entre veículos e motocicletas, 
destinados a reciclagem , que acham - se recolhidos e depositados no pátio municipalizado de 
Mauá/SP, localizado na reserva técnica no endereço: Rodovia Gregório Spina, 2284 - Ronda - 
Araçariguama/SP, Tel.: (11) 4223-4343 e Rua Mercedes Dorto, 615 – Ouro Fino – Ribeirão Pires/SP, que 
foram relacionados no Edital de notificação n.º 245/21, publicado no DOE de 18 de setembro de 2021, 
Caderno I, às fls. 97 a 100. Os veículos não arrematados serão novamente praceados. A visitação 
ocorrerá nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, das 9:00h às 16:30h. Demais informações sobre o leilão 
no site www.der.sp.gov.br/website/Servicos/leilao.aspx ou fone (11) 3311- 1644/1561/1562.

EDITAL nº 0332/P0060-A DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS 
DATAS DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante Salgado, 
75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.hisaleiloes.com.br. TATIANA 
HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por SP-10 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA (em recuperação extrajudicial) – CNPJ nº 12.153.140/0001-89, venderá em 1º e 2º 
Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Terreno 
constituído pelo lote nº 32 da quadra nº 03, do loteamento denominado Sítio Velloso, em Carapicuíba/SP, com 
área de 140,00m². Matrícula nº 4.300 – Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Carapicuíba/SP. 1º 
LEILÃO 20/10/2021 às 10h00 - VALOR: R$ 146.000,00. 2º LEILÃO 21/10/2021 às 10h00 - VALOR: R$ 
322.300,22. Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; 
emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas 
com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus. 
Consolidação da Propriedade em 21/09/2021. Os Fiduciantes - CLEDIOMARLOS APARECIDO DE MELO CPF 
183.427.828-75 E SILVIA APARECIDA DA SILVA MELO CPF 168.117.898-24 – comunicados das datas dos leilões, 
também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento 
do Edital completo, disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

EDITAL nº 2728/P0060-A DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS 
DATAS DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante Salgado, 
75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.hisaleiloes.com.br. TATIANA 
HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por SP-10 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA (em recuperação extrajudicial) – CNPJ nº 12.153.140/0001-89, venderá em 1º e 2º 
Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Terreno 
constituído pelo lote nº 28 da quadra nº 27, do loteamento denominado Sítio Velloso, em Carapicuíba/SP, com 
uma área de 140,00m². Matrícula nº 4.974 – Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Carapicuíba/SP. 1º 
LEILÃO 20/10/2021 às 10h15 - VALOR: R$ 122.084,20. 2º LEILÃO 21/10/2021 às 10h15 - VALOR: R$ 322.885,65. 
Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; emissão de 
matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas com 
escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus. 
Consolidação da Propriedade em 21/09/2021. O Fiduciante - LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 
051.893.568-09 – comunicado das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da 
preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Hisa 
Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

EDITAL nº 0409/P0060-A DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS 
DATAS DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante Salgado, 
75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.hisaleiloes.com.br. TATIANA 
HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por SP-10 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA (em recuperação extrajudicial) – CNPJ nº 12.153.140/0001-89, venderá em 1º e 2º 
Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Terreno 
constituído pelo lote nº 09 da quadra nº 04, do loteamento denominado Sítio Velloso, em Carapicuíba/SP, com 
uma área de 183,28m². Matrícula nº 6.130 – Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Carapicuíba/SP. 1º 
LEILÃO 20/10/2021 às 10h30 - VALOR: R$ 151.066,10. 2º LEILÃO 21/10/2021 às 10h30 - VALOR: R$ 286.287,73. 
Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; emissão de 
matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas com 
escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus. 
Consolidação da Propriedade em 21/09/2021. Os Fiduciantes - RICARDO PEREIRA DA SILVA CPF 
261.835.568-74 E KELLY CRISTIANE DA SILVA CPF 304.391.828-24 – comunicados das datas dos leilões, 
também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento 
do Edital completo, disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

28ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados TITANS GROUP - EMPRESA 
DE PARTICIPAÇÃO EM NEGÓCIOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.422.985/0001-
05; MARCELO ZYLBERKAN, inscrito no CPF/MF sob o nº 356.867.768-73; e MINO MAT-

TOS MAZZAMATI, inscrito no CPF/MF sob o nº 293.069.948-50; bem como da proprietária BRUNA PUGLISI DE 
ASSUNÇÃO CARDOSO, inscrita no CPF/MF sob o nº 294.825.398-50. A Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, MM. Juíza 
de Direito da 28ª 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 da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S.A em face de TITANS 
GROUP - EMPRESA DE PARTICIPAÇÃO EM NEGÓCIOS LTDA - Processo nº 1012269-89.2016.8.26.0100 – Controle 
nº 255/2016, 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 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 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 11:00h e se encerrará dia 18/10/2021 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 18/10/2021 às 11:01h e se encerrará no dia 11/11/2021 às 11:00h, 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 ofer-
tados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão 
por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor 
da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá 
efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do 
leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA 
PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito 
para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o 
leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 
vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face 
do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em 
que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a 
título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão 
devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo 
se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 
despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado 
em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por 
e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer 
motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante 
dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: 
uma camioneta, marca/modelo I/SUBARU TRIBECA, placa FEZ0285, renavam 498986470, ano 2010/2011, gasolina, 
cor preta. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total 
R$ 3.734,07 (08/09/2021). O bem encontra-se na Rua Nicolau Gagliardi, 432, Apto.102, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP. 
Consta as fl s.604 dos autos que BRUNA PUGLISI DE ASSUNÇÃO CARDOSO é a proprietária do bem, nos termos do 
processo nº 1010912-84.2015.8.26.0011 em tramite na 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Pinheiros/
SP. Valor da Avaliação do bem: R$ 51.018,00 (cinquenta e um mil e dezoito reais) para março de 2021. Débito desta 
ação as fl s.390 no valor de R$ 1.466.565,57 (setembro/2020). São Paulo, 13 de setembro de 2021. Eu, diretora/diretor, 
conferi. Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman - Juíza de Direito

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

5ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Santo Amaro/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado e depositário F. C. D. DE M. A Dra. 
Paula Regina Saraiva, MM. Juíza de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões do Foro 
Regional de Santo Amaro/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 de Obrigação de Prestar Alimentos ajuizado por  M. S. M em face de F. C. D. 
DE M - Processo nº 1023821-20.2017.8.26.0002 – Controle nº 942/2017, e que foi designada a venda do bem descrito 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encon-
tra, 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 computado-
res, 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 14/10/2021 às 10:30h e se encerrará dia 19/10/2021 às 10:30h, onde somente serão aceitos lances 
iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem 
interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 19/10/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 09/11/2021 às 10:30h, onde 
serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O 
Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor míni-
mo 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. Correrão por conta do 
arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens 
arrematados. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo 
de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta 
de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e 
II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista 
sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DES-
CUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 
dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente 
a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos 
os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA 
COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não 
será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou 
por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do 
leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão dispo-
níveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar 
por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão 
nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um veículo da marca/modelo Sundown/Max 125 SED, placa 
EGZ 0149, gasolina, ano 2008, renavam 116079770. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 266,26 (15/09/2021). Valor da Avaliação do bem: R$ 1.955,00 (Um mil 
e novecentos e cinquenta e cinco reais) para Novembro de 2020. São Paulo, 16 de setembro de 2021. Eu, diretora/
diretor, conferi. Dra. Paula Regina Saraiva - Juíza de Direito

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

1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central/SP
EDITAL DE 1º, 2º E 3º LEILÃO e de intimação na FALÊNCIA DE  ECON DISTRIBUIÇÃO 
S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.764.058/0001-08, na pessoa da Administradora 
Judicial CAMIÑA, DEL PONTE E OSHIRO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 11.603.851/0001-45, representada por ALBERTO CAMIÑA MOREIRA, inscrito na OAB/SP sob o nº 
347.142; do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador; e da PROCURADO-
RIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador. O Dr. João de Oliveira Rodrigues Filho, 
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central/SP, na forma da lei, FAZ SABER, 
aos que o presente Edital de 1º, 2º e 3º Leilão do bem, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 
este Juízo processam-se os autos da Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte ajuizado pela empresa ECON DISTRIBUIÇÃO S/A - Processo nº  1025736-09.2014.8.26.0100 
- Controle nº  68/2014, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 
DO BEM - A marca será alienada no estado em que se encontra junto ao INPI, não respondendo a titular do registro (ou 
do pedido de registro), pelo seu deferimento/manutenção e/ou lei posterior que desfi zer ou alterar as normas, direitos e 
condições para o registro, bem como de seu gozo pelo adquirente. E o arrematante fi cará com o encargo de depositário 
dos bens. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do lei-
loeiro ofi cial www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, 
inclusive as fotos e a descrição detalhada dos bens a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar 
o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao 
responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. 
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será 
realizado por MEIO ELETRÔNICO E PRESENCIAL,    o 1º Leilão terá início no dia 15/10/2021 às 14:30h e se encerrará 
dia 25/10/2021 às 14:30h, onde serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance, 
seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 25/10/2021 às 14:31h e se encerrará no dia 04/11/2021 às 
14:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, não havendo lance, 
seguir-se-á sem interrupção o 3º Leilão, que terá início no dia 04/11/2021 às 14:31h e se encerrará no dia 16/11/2021 
às 14:30h, onde serão aceitos os maiores lances ofertados, conforme preceitua o §3º-A do art. 142 da Lei 11.101/05. DO 
CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, 
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances poderão ser 
ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br, ou de 
viva voz no dia do encerramento do leilão a partir das 13:30 horas no Auditório localizado na Alameda Santos, nº 787, 13º 
andar, conjunto 132 - Jd. Paulista - São Paulo/SP, em igualdade de condições. DOS DÉBITOS - O bem será apregoado 
sem quaisquer ônus, de qualquer natureza, os quais serão de responsabilidade da massa falida, exceto se o arrematante 
for: I - sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; II - parente, em linha reta ou colateral, até o 4º 
(quarto) grau, consanguíneo ou afi m, do falido ou de sócio da sociedade falida; III - identifi cado como agente do falido com 
o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo Único: Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos 
à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial do bem arrematado. DO PAGAMENTO - O arrematante 
deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o deferimento 
do lance, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 
DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por 
escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende 
o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 
vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as par-
celas vincendas; O inadimplemento autoriza a Massa Falida a pedir a resolução da arrematação ou a promover, em face 
do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos em que se deu a 
arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao LEILOEIRO OFICIAL, a título 
de comissão, o valor correspondente a 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 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 dis-
ponível no site do leiloeiro ofi cial ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis 
no Portal www.megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos 
respectivos patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 1625/2009, 
e no que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO DO BEM: LOTE 01: MARCA “ECON QUALIDADE 
E ECONOMIA”, Titular: MASSA FALIDA ECON DISTRIBUIÇÃO S/A, registrada no INPI sob número 826080790, data da 
Concessão: 02/07/2012, Classe Prod./Serv.: NCL (8) 31 - Especifi cação: Amendoim Tipo Japonês, Amendoim Torrado e 
Frito, Amendoim sem pele, Ovinhos de Amendoim. Situação: Registros de Marca em Vigor - Vigência: 03/07/2022. Valor 
da Avaliação deste lote: R$ 365.605,35 (trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e cinco reais e trinta e cinco 
centavos) para novembro de 2019. São Paulo, 08 de setembro de 2021. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dr. 
João de Oliveira Rodrigues Filho - Juiz de Direito

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

4ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação do executados M.V.L. DE LIMA ACADEMIA E 
REPRESENTAÇÃO EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.794.179/0001-07; MARCUS 
VINICIUS LONGO DE LIMA, inscrito no CPF/MF sob o nº 164.804.268-60; JENI TROFI-

NO (depositária), inscrito no CPF/MF sob o nº 701.887.188-34; VAGNER GASPARETTO FORDIANI, inscrito no CPF/
MF sob o nº 115.810.578-90; FABIANA TROFINO DE ALMEIDA, inscrita no CPF/MF sob o nº 283.830.648-97. O Dr. 
Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, MM. Juiz de Direito da 4ª 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 da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., em face do M.V.L. DE LIMA ACADEMIA E REPRESENTAÇÃO 
EPP e outros - Processo nº 1034822-28.2019.8.26.0100 – Controle nº 662/2019, 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 computa-
dores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive 
as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão 
enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela 
guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens 
estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. 
 DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão 
terá início no dia 15/10/2021 às 15:00h e se encerrará dia 18/10/2021 às 15:00h, onde somente serão aceitos lances 
iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem 
interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 18/10/2021 às 15:01h e se encerrará no dia 02/12/2021 às 15:00h, 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 míni-
mo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os 
lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus 
sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos 
da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar 
ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. 
A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante 
e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá 
ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que fi cará 
disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail, e será devida tão somente com seu aperfeiçoamento. Todas 
as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso 
a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, 
será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Uma camioneta 
marca I/GM, modelo CAPTIVA SPORT FWD, ano 2009, placa EBN0261, renavam 00148109721, gasolina. Consta no site 
da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 296,40 (20/09/2021). O 
bem encontra-se na Rua Curituba, 13 e 14, Parque São Jorge, São Paulo/SP, sendo nomeado depositário o executado. 
Valor da Avaliação do bem: R$ 35.136,00 (trinta e cinco mil cento e trinta e seis reais) para junho de 2021. São 
Paulo, 28 de setembro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ. Processo: nº 
1006741-88.2018.8.26.0008. Executados: executado(s) GIRUS'S MODAS E CONFECÇÃO LTDA - ME (NOME FANTASIA "FILOMENA"), VANDERLEI 
APARECIDO DA SILVA, ROSÂNGELA FÁTIMA PIERNA DA SILVA OU ROSÂNGELA FÁTIMA PIERNA, VANDERLEI APARECIDO DA SILVA 
CONFECÇÕES ME, ROSANGELA FATIMA PIERNA CONFECÇÕES ME, ROSANGELA FATIMA PIERNA ROUPAS. Casa e respectivo terreno com a 
área de 550,00m², à R. Verona, nº 157, 22º Subdistrito-Tucuruvi/SP. Rua Verona, nº157, São Paulo/SP - Contribuinte nº 070.358.00190. Descrição 
completa na Matrícula nº 79.903 do 15º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 2.972.075,75 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
1.783.245,45 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 08/11/2021 às 11h20min, e termina 
em 11/11/2021 às 11h20min; 2ª Praça começa em 11/11/2021 às 11h21min, e termina em 01/12/2021 às 11h20min. Ficam os executado(s) 
GIRUS'S MODAS E CONFECÇÃO LTDA - ME (NOME FANTASIA "FILOMENA"), VANDERLEI APARECIDO DA SILVA, ROSÂNGELA FÁTIMA PIERNA 
DA SILVA OU ROSÂNGELA FÁTIMA PIERNA, VANDERLEI APARECIDO DA SILVA CONFECÇÕES ME, ROSANGELA FATIMA PIERNA 
CONFECÇÕES ME, ROSANGELA FATIMA PIERNA ROUPAS, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , bem como os credores 
CENTERLESTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, CASCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO , 
terceiro(a) interessado BLUE BAY COMERCIAL LTDA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) 
para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 03/05/2019. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 05.10.2021 
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1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª Raj - da Comarca de São Paulo/SP
EDITAL DE 1º, 2º e 3º Leilão da Falência de F. A. Maciel Arana M.E., inscrita no CNPJ sob nº 06.103.839/0001-31, e de Intimação da falida, dos credores declarados e habilitados nos respectivos autos, bem como do MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, na pessoa do seu Procurador, e da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, na pessoa do seu Procurador, e demais interessados. O Dr. Marcello do Amaral Perino, MM. Juiz de Direito da 1ª
Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ, da Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º, 2º e 3º Leilão de bens móveis, virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE FALÊNCIA de F. A. Maciel Arana M.E. - processo nº 1029275-70.2020.8.26.0100, e que foi designada a venda dos bens descritos abaixo, de acordo com
as regras expostas a seguir: DOS BENS - Os bens serão vendidos em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para
as alienações judiciais eletrônicas. “Despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial do bem arrematado, baixa de gravames e imissão na posse serão de responsabilidade do arrematante, junto ao MM. Juízo
da causa”. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL – O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.multipliqueleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive
as fotos e a descrição detalhada dos bens a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - As visitas deverão ser agendadas via e-mail: contato@multipliqueleiloes.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.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 15/10/2021 às 14h00, e se encerrará dia 18/10/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances
iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 18/10/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 03/11/2021 às 14h00, onde serão
aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação; não havendo lance seguir-se-á sem interrupção o 3º Leilão, que terá início no dia 03/11/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 18/11/2021 às 14h00, onde serão
aceitos lances por qualquer preço, conforme preceitua o §3º-A, III do art. 142 da Lei 11.101/05, ficando neste caso condicionado à apreciação do MM. Juiz da causa. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro
Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DOS BENS – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda dos bens corresponderá a 50%
(cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial e, no 3º Leilão serão aceitos lances por qualquer preço, conforme preceitua o §3º-A, III do art. 142 da Lei 11.101/05, ficando neste caso condicionado à apreciação do MM. Juiz da causa.
As avaliações serão atualizados até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet, através do Portal
www.multipliqueleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Os bens serão leiloados sem quaisquer ônus, e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as
decorrentes de acidentes de trabalho, nos termos do artigo 141, II da Lei 11.101/05, exceto se o arrematante for: (i) sócio da falida, ou sociedade controlada pela falida; (ii) parente, em linha reta ou colateral, até o 4º grau, consanguíneo ou afim,
da falida ou de sócio da falida; e (iii) identificado como agente da falida com o objetivo de fraudar a sucessão. 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: contato@multipliqueleiloes.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). A proposta, em qualquer hipótese,  conterá pelo menos 25% do valor atualizado do bem para pagamento à vista e demais disposições prevista nos parágrafos 1º e 2º do art. 895 do 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, parágrafos 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO
– O arrematante deverá pagar a MULTIPLIQUE LEILÕES, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida a Multiplique Leilões 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 da gestora MULTIPLIQUE LEILÕES deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro) horas a contar do encerramento do leilão, através de depósito bancário, sendo os dados informados oportunamente. Todas
as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.multipliqueleiloes.com.br. ACORDO - Caso o executado pagar o débito ou houver composição entre as partes após a publicação de editais, as partes deverão declinar em sua
minuta de acordo quem arcará com tais custos, sob pena de o(a) executado(a) suportá-lo integralmente. Caso o  acordo, pagamento do débito ou a adjudicação ocorram após a realização da alienação, o Leiloeiro fará jus à comissão previamente
fixada, conforme o § 3º do artigo 7º da Resolução nº 236 do Conselho Nacional de Justiça de 13/07/2016. DA INTIMAÇÃO: 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 – 1) Torno NARDINI. Valor Unitário: R$ 4.000,00. Valor total da Avaliação:
R$ 4.000,00 (outubro/2020). Valor da Avaliação atualizado até agosto de 2021: R$ 4.340,58 (quatro mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme
tabela de atualização monetária do TJ/SP. 2) Torno pequeno. Valor Unitário: R$ 3.000,00. Valor total da Avaliação: R$ 3.000,00 (outubro/2020). Valor da Avaliação atualizado até agosto de 2021: R$ 3.255,44 (três mil, duzentos
e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. 3) Máquinas de solda mig. Valor Unitário: R$ 200,00. Valor total
da Avaliação: R$ 1.000,00 (outubro/2020). Valor da Avaliação atualizado até agosto de 2021: R$ 1.085,15 (um mil, oitenta e cinco reais e quinze centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme
tabela de atualização monetária do TJ/SP. 4) Máquina de solda mig sucatas. Valor Unitário: Sucata. Valor total da Avaliação: Sucata (outubro/2020). 5) Furadeira de coluna. Valor Unitário: R$ 200,00. Valor total da Avaliação: R$ 600,00
(outubro/2020). Valor da Avaliação atualizado até agosto de 2021: R$ 651,09 (seiscentos e cinquenta e um reais e nove centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária
do TJ/SP. 6) Gerador pequeno à gasolina. Valor Unitário: R$ 600,00. Valor total da Avaliação: R$ 600,00 (outubro/2020). Valor da Avaliação atualizado até agosto de 2021: R$ 651,09 (seiscentos e cinquenta e um reais
e nove centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. 7) Balança industrial. Valor Unitário: R$ 100,00. Valor total da Avaliação: R$ 100,00 (outubro/2020). Valor
da Avaliação atualizado até agosto de 2021: R$ 108,51 (cento e oito reais e cinquenta e um centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. 8) Plaina Rocco
900 II. Valor Unitário: R$ 1.200,00. Valor total da Avaliação: R$ 1.200,00 (outubro/2020). Valor da Avaliação atualizado até agosto de 2021: R$ 1.302,17 (um mil, trezentos e dois reais e dezessete centavos) - que será
atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. 9) Calandra. Valor Unitário: R$ 3.000,00. Valor total da Avaliação: R$ 3.000,00 (outubro/2020). Valor da Avaliação atualizado até
agosto de 2021: R$ 3.255,44 (três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. 10)
Serra fita Franho FM 335. Valor Unitário: R$ 1.000,00. Valor total da Avaliação: R$ 1.000,00 (outubro/2020). Valor da Avaliação atualizado até agosto de 2021: R$ 1.085,15 (um mil, oitenta e cinco reais e quinze
centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. 11) Serra fita Franho pequena. Valor Unitário: R$ 500,00. Valor total da Avaliação: R$ 500,00 (outubro/2020). Valor
da Avaliação atualizado até agosto de 2021: R$ 542,57 (quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do
TJ/SP. 12) Ponteadeira de chapa. Valor Unitário: R$ 300,00. Valor total da Avaliação: R$ 300,00 (outubro/2020). Valor da Avaliação atualizado até agosto de 2021: R$ 325,54 (trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta
e quatro centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. 13) Moto esmeril de bancada. Valor Unitário: R$ 200,00. Valor total da Avaliação: R$ 200,00 (outubro/
2020). Valor da Avaliação atualizado até agosto de 2021: R$ 217,03 (duzentos e dezessete reais e três centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. 14)
Fresadora e furadeira de coluna Modelo MR 240B. Valor Unitário: R$ 3.000,00. Valor total da Avaliação: R$ 3.000,00 (outubro/2020). Valor da Avaliação atualizado até agosto de 2021: R$ 3.255,44 (três mil, duzentos e
cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Referidos bens encontram-se na Rua Albino de Moraes, nº 338, Ipiranga,
São Paulo/SP. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento: 11 5521-2717
ou 11 99875-7654,  contato@multipliqueleiloes.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Assim, pelo presente edital fica a falida, os credores declarados e habilitados nos respectivos autos,
bem como o Ministério Público do Estado de São Paulo, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo e demais interessados, intimados da designação supra, caso não localizados para intimação pessoal. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 23 de agosto de 2021. Marcello do Amaral Perino - Juiz de Direito.

Edital de leilão judicial para ciência de interessados e intimação dos executados

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br

3ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL X - IPIRANGA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos requeridos: ESPÓLIO DE NARCISA DELFIN (CPF/MF Nº 006.694.978-
51), bem como de seu herdeiro e representante SEBASTIÃO MARCELO (CPF/MF Nº 073.925.128-70) e ESPÓLIO DE GINA MARCIA CARVALHO BRILHANTE (CPF/MF Nº 192.735.828-00) seus herdeiros
WEBER BRILHANTE (CPF/MF Nº 361.848.338-47) e seu cônjuge se casado for, MICHELE CRISTINA CARVALHO BRILHANTE (CPF/MF Nº 316.261.608-56) e seu cônjuge se casada for, e REYNALDO
CARVALHO DE OLIVEIRA RODRIGUES (CPF/MF Nº 439.908.988-17) e seu cônjuge se casado for; interessado NILTON BERTANI DOS SANTOS (CPF/MF Nº 006.147.348-00), ESPÓLIO DE TADEU CARVALHO
(CPF/MF Nº 916.050.328-91), representado por seu inventariante IEDA PAULINA BRAGA DE CARVALHO (CPF/MF 035.437.778-74).
O MM. Juiz de Direito Dr. Carlos Antonio da Costa, da 3ª Vara Cível - Foro Regional X – Ipiranga, 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 Alienação Judicial de Coisa Comum, ajuizada por IEDA PAULINA BRAGA DE CARVALHO (CPF/MF Nº 035.437.778-74), LUCIANA BRAGA DE CARVALHO (CPF/MF Nº 151.541.378-
09), ROGÉRIO BRAGA DE CARVALHO (CPF/MF Nº 272.849.088-07), JANAINA BRAGA DE CARVALHO (CPF/MF Nº 293.568.888-09), MICHELE CRISTINA CARVALHO BRILHANTE (CPF/MF Nº 316.261.608-
56) WEBER BRILHANTE (CPF/MF Nº 361.848.338-47) e REYNALDO CARVALHO DE OLIVEIRA RODRIGUES (CPF/MF Nº 439.908.988-17) em face de ESPÓLIO DE NARCISA DELFIN (CPF/MF Nº 006.694.978-
51) e SEBASTIÃO MARCELO (CPF/MF Nº 073.925.128-70), nos autos do Processo nº 1003822-86.2019.8.26.0010, 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 Edgar de Campos, nº 240, Vila Nair, São Paulo – CEP: 04282-010 - Descrição do Imóvel: Uma casa residencial com 130,00m² de área construída e seu respectivo terreno,
situados à Rua Edgar de Campos, nº 240, no 18º subdistrito-Ipiranga, medindo 5,00m de frente para a Rua Edgar de Campos, por 17,00m da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma medida da frente,
encerrando a área de 85,00m², confrontando de um lado, com a casa nº 240-A, de outro lado, com o lote nº 23, e nos fundos, com João Ferrari.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 043.168.0058-2
Matrícula Imobiliária n° 128.893 6º Cartório de Registros de Imóveis de São Paulo - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 01/02/2010 Adjudicação Proc. nº 0637809-69.2000.8.26.0100 Ieda Paulina Braga Sampaio
OBS 01: O imóvel é dividido em dois andares e composto por 2 (dois) dormitórios, 1 (um) banheiro social, 1 (uma) sala, 1 (uma) cozinha, quintal e edícula com uma vaga de garagem (Avaliação às fls. 102/106).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 550.000,00 (Jul/2021 – Avaliação às fls. 102/106).
Valor de avaliação atualizado: R$ 560.499,40 (Set/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Até a presente data da confecção deste Edital não constam débitos tributários em aberto. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
02 - A 1ª praça terá início em 25 de outubro de 2021, às 15 horas, e se encerrará no dia 28 de outubro de 2021, às 15 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao
início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 28 de outubro de 2021, às 15 horas, e se encerrará em 17 de novembro de 2021, às 15 horas. Será considerado arrematante
aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do valor da avaliação (artigo 891, parágrafo único 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 depositado através de guia de
depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp (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, 17 de setembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. CARLOS ANTONIO DA COSTA - JUIZ DE DIREITO

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR
ID 214 - PRAZO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 180 dias - LOCAL: Portal:  www.iniciativabr.com

Nos termos do Provimento GP-CR nº. 4/2014 do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. FAÇO SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que até o dia
30/03/2022, às 17:30 horas, estará aberto prazo para recebimento de propostas de compra dos bens penhorados no processo abaixo relacionado, em tramite perante o Juízo do Trabalho
de Itanhaém/SP. As propostas deverão ser encaminhadas ao corretor credenciado junto ao TRT 15, Sr. JOSÉ VALÉRO SANTOS JÚNIOR, CRECI/SP 67.881, por meio do e-mail:
contato@iniciativabr.com, com cópia para valerojr@iniciativabr.com e andre@iniciativabr.com. Processo: 0123100-11.2007.5.15.0064 - VARA DO TRABALHO DE ITANHAÉM
- TRT DA 15ª REGIÃO. Autor: Gilmara Gomes da Silva e Outros (7) - Réu: La Festa Motel Ltda e Outros (5). BEM IMÓVEL: O lote de terreno nº 05 da quadra 21 do JARDIM COMENDADOR,
no município de Itanhaém, encerrando a área de 284,50m². Valor de Avaliação: R$ 14.000,00. EDITAL COMPLETO DISPONÍVEL NO PORTAL: www.iniciativabr.com. Itanhaém/SP, 29
de Julho de 2021. LUCIANO BRISOLA - MM. Dr. Juiz Federal do Trabalho de Itanhaém/SP. José Valéro Santos Júnior - Intermediador Credenciado - CRECI/SP 67.881 / JUCESP 809.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR
ID 215 - PRAZO 120 DIAS - LOCAL: Portal: www.iniciativabr.com

Nos termos do Provimento GP-CR nº 04/2014. FAZ SABER, a quantos que o presente virem ou dele tiverem conhecimento da abertura da alienação em data de 27 de setembro de
2021, e término no dia 25/01/2022 às 17:00 horas, estará aberto prazo para recebimento de propostas de compra dos bens penhorados no processo abaixo relacionado em tramite
perante a VARA DO TRABALHO DE SÃO SEBASTIÃO/SP. As propostas deverão ser encaminhadas ao corretor credenciado junto ao TRT15, Sr. JOSÉ VALÉRO SANTOS JÚNIOR, CRECI/
SP 67.881, através do e-mail: contato@iniciativabr.com com cópia para valerojr@iniciativabr.com e andre@iniciativabr.com. Processo: 0043600-94.1999.5.15.0121
- VARA DO TRABALHO DE SÃO SEBASTIÃO/SP - TRT DA 15ª REGIÃO. AUTOR: JEAN PEREIRA SANCHES; RÉU: ANTONIO CARLOS DE LIMA GALVAO. Bem: Imóvel matriculado sob o
n. 24.612 no Cartório de Registros de Imóveis de Itapetininga/SP, que consiste em um prédio nº 769, na Rua Dante Carraro, n° 1.038 - Centro - São Miguel Arcanjo. Avaliação: R$
614.440,00. EDITAL COMPLETO DISPONÍVEL NO PORTAL: www.iniciativabr.com. São Sebastião, 27 de setembro de 2021. DEBORA WUST DE PROENCA - Juíza Titular da
Vara do Trabalho de São Sebastião. JOSÉ VALÉRO SANTOS JÚNIOR - Intermediador - CRECI 67.881/SP.
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