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Durante a exposição os fãs poderão conhecer a infância do Ayrton Senna, as 
primeiras vitórias no kart, até os tempos de glórias com tricampeonato mun-
dial na Fórmula 1 conquistado em 1988, 1990 e 1991. Para tornar a experiência 
ainda mais completa, os visitantes terão a narração única e em primeira pes-
soa do próprio Ayrton. A exposição � ca até 15 de novembro.               SERVIÇOS/A2

Escolas de São 
Caetano do Sul 
terão rede Wi-Fi
As escolas municipais de São Cae-
tano do Sul, no ABC Paulista, terão 
um reforço no acesso à internet 
sem � o. Na terça, o prefeito Tite 
Campanella (CidadaNia), assinou 
uma Ordem de Serviço para insta-
lação de um sistema de Wi-Fi para 
as instituições da cidade. As obras 
para implantação da nova infraes-
trutura de rede vão custar R$ 9,2 
milhões e serão executadas pela 
empresa vencedora da licitação, a 
ABX Telecom. O contrato, que pre-
vê também suporte técnico à tec-
nologia tem duração de 24 meses, 
e será supervisionado pelo DTI 
(Departamento de Tecnologia da 
Informação) da cidade.   ESTADO/A3

‘Eu, Ayrton Senna da Silva’  
Tricampeão ganha holograma e 

tem voz recriada em exposição

DIVULGAÇÃO

Itapecerica abre ponto 
de atendimento para 
quitar dívidas  SERVIÇOS/A2

NO JACIRA

PF desarticula 
quadrilha de 
cédulas falsas

BRASIL/A5

Bolsonaro veta 
distribuição de 
absorventes

Tratamento 
paliativo é 
denunciado

O presidente Jair Bolsonaro vetou 
ontem o projeto de lei que previa a 
distribuição gratuita de absorvente. 
A proposta, que fora aprovada no 
Congresso em setembro, institui o 
Programa de Proteção e Promoção 
da Saúde Menstrual.               BRASIL/A5

Em depoimento à CPI da Covid, o 
paciente Tadeu Frederico disse que 
a Prevent Senior realizava prática de 
tratamento paliativo para vítima de 
Covid - este tratamento era usado 
como uma forma de “eliminar” os 
pacientes de alto custo.        BRASIL/A5

Sete em cada dez 
municípios de SP não 
tiveram mortes  ESTADO/A3

Epidemiologista pede 
� exibilização ‘com 
consciência’  BRASIL/A5

SEM PROTEÇÃOEndividamento das 
famílias em SP é o 
maior desde 2004

 APesquisa aponta que, entre as famílias que recebem até 
dez salários mínimos, a taxa de endividamento atingiu 71,1%

 A perda de poder de compra pro-
vocada pela alta da in¦ ação, junto 
a um crescimento econômico que 
se desenha cada vez menor, tem 
feito o endividamento das famílias 

alcançar os maiores níveis dos úl-
timos anos. Dados da Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplência 
do Consumidor (PEIC) da Federa-
ção do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo do Estado de São Paulo 
mostram que, em setembro, o per-
centual de famílias endividadas na 
capital paulista é o maior desde 
dezembro de 2004.  ESTADO/A3

FOLHAPRESS Lapa completa 431 
anos: saiba mais sobre 
a origem do bairro
Na próxima terça, o bairro da Lapa 
completa 431 anos. Mas as primei-
ras notícias sobre a região, que é 
considerada a origem da zona oes-
te paulistana, são datadas de 1581, 
ou seja, 440 anos atrás, quando os 
jesuítas receberam uma sesmaria 
próxima do Rio Emboaçava, hoje 

conhecido como Rio Pinheiros. 
Em meados do século 19, a região 
passou a contar com uma parada 
da estrada de ferro, que ligava San-
tos a Jundiaí, o que favoreceu o lo-
teamento de terras da região, que 
fez surgir as primeiras indústrias 
da região.                               ESTADO/A3

MEMÓRIA

POR PACIENTE DA PREVENT
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“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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Créditos para pagamento do IPVA. Os consumido-
res que são cadastrados na Nota Fiscal Paulista podem 
utilizar seus créditos no sistema para pagar, total ou 
parcialmente, o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores) de 2022. Para isso é necessário 
solicitar a aplicação do crédito até o dia 31 de outubro. 
Outubro é o único mês do ano em que os consumido-
res podem utilizar seus créditos para o IPVA. É preciso 
fazer o pedido até o dia 31 no site da Nota Fiscal Pau-
lista. O veículo tem que estar no nome do usuário ca-
dastrado na Nota Fiscal Paulista e é preciso informar 
o número do Renavam. Os créditos só podem ser uti-
lizados para reduzir o valor do IPVA, não o das taxas 
de licenciamento, DPVAT e multas, se houver. Mais 
informações no site (www.detran.sp.gov.br) ou no site 
da Gazeta. (GSP)

Operação contra altos valores. Os altos preços de 
combustíveis no Estado de São Paulo levaram o gover-
nador João Doria a criar uma força-tarefa para averi-
guar eventuais irregularidades na venda do produto 
nos postos do território paulista. O grupo formado 
para as ações já planeja uma operação para a próxima 
semana, segundo Fernando José da Costa, secretário 
de Justiça, que coordena o trabalho. A força-tarefa vai 
aumentar o número de operações nos estabelecimen-
tos e lançar campanhas contra sonegação de impostos 
e fraudes no volume e na qualidade da gasolina vendi-
da nos postos. (GSP) 

Safra brasileira. A estimativa de setembro para a 
safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas 
este ano deve alcançar 250,9 milhões de toneladas. É o 
que apontam os dados do Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola (LSPA), divulgado nesta quinta-
-feira (7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Segundo o levantamento, é o sexto mês 
seguido de queda na estimativa mensal, com o resul-
tado ficando 1,3% abaixo do que a produção de 2020, 
que atingiu o recorde de 254,1 milhões de toneladas. 
De acordo com o gerente da pesquisa, Carlos Barradas, 
a queda na produção de grãos ocorreu devido à falta 
de chuvas, que prejudicou as lavouras do milho e da 
soja, principalmente. (Agência Brasil e GSP)

VICTOR SÁNCHEZ BERRUEZO/UNSPLASH

NOTAS

Um ponto de 
atendimento da 
Secretaria de As-
suntos Jurídicos 
começou a fun-

cionar no Jardim Jacira, em 
Itapecerica da Serra, na re-
gião sudoeste da Grande São 
Paulo. O objetivo é facilitar o 
acesso da população local ao 
Programa de Recuperação 
Fiscal – Refis.

O novo local fica na estra-
da Comodoro, nº200, (Pré-
dio do Conselho Tutelar) e 
funcionará até o dia 17 de 
dezembro. Lá, o cidadão po-
derá renegociar suas dívidas 
com a prefeitura, como o 
IPTU e o ISS e ainda receber 
orientação sobre atualização 
cadastral.

Com o acordo, depen-
dendo do número de par-
celas, o contribuinte terá di-

 D Anistia Fiscal: Prefeitura de Itapecerica da Serra abre ponto de atendimento no Jacira 

REPRODUÇÃO/PMIS

Itapecerica abre ponto 
de atendimento no Jacira

PARA QUITAR DIVÍDAS. No local, o cidadão poderá renegociar suas dívidas com a 
prefeitura, como o IPTU e o ISS, e ainda receber orientação sobre atualização cadastral 

reito a anistia de até 100% 
nas multas e juros morató-
rios e poderá parcelar a dí-
vida em até 24 vezes men-

sais e consecutivas (ou em até 
60 vezes sem o benefício da 
anistia).

Mais informações podem 

ser obtidas com o Departa-
mento de Dívida Ativa e Exe-
cução Fiscal no telefone (11) 
4668-9060. (GSP)

 D Maior piloto brasileiro de Fórmula 1, Ayrton Senna pode ter a voz escutada e até ser visto em São Paulo a partir desta sexta, dia 8

DIVULGAÇÃO

Maior piloto brasileiro de Fór-
mula 1, Ayrton Senna pode 
ter a voz escutada e até ser 
visto em São Paulo a partir 
desta sexta, dia 8. O segre-

do para trazer de volta um pouco do auto-
mobilista morto em 1994 é a tecnologia da 
exposição gratuita “Eu, Ayrton Senna da 
Silva”. 

Em cartaz no shopping Villa Lobos, na 
zona oeste de São Paulo, a mostra tem uma 
narração feita com a voz do próprio Senna, 
que guia os visitantes. A voz foi desenvolvi-
da com tecnologia de inteligência artificial. 
Outra novidade é um holograma em 3D do 
piloto que ficará em uma das salas. 

Segundo Karina Israel, curadora do even-
to, as inovações podem ajudar os fãs a se 
lembrarem melhor do piloto, que morreu 
em um acidente durante uma corrida na 
Itália. 

Serão dez ambientes divididos por te-

mas que vão da infância nos karts às grandes 
conquistas na carreira que tornaram Sen-
na um grandes ídolos do automobilismo no 
Brasil e no mundo. 

Quem for à exposição poderá ver tam-
bém alguns itens que nunca saíram do Ins-
tituto Ayrton Senna, como sua máquina de 
escrever, o clássico capacete usado por ele, 
sua raquete de tênis, entre outros. 

Para não trair o fato de a mostra estar 
dentro de um centro de compras, a Senna 
Brands, empresa criada pela família do pi-
loto, providenciou a abertura de uma loja 
temporária no local chamada Senna Shop, 
que comercializará bonés, capacetes e ou-
tros itens oficiais da marca. A lojinha ficará 
no shopping entre 7 de outubro e 31 de de-
zembro. Segundo os organizadores, todos os 
espaços da exposição seguirão as normas, 
protocolos e recomendações dos órgãos de 
saúde. Se for ao local, use máscara e higieni-
ze sempre as mãos. (FP)

Ayrton Senna ganha holograma 
e tem voz recriada em exposição 

Em cartaz 
no shopping 
Villa Lobos, na 
zona oeste de 
São Paulo, a 
mostra tem uma 
narração feita 
com a voz do 
próprio Senna, 
que guia os 
visitantes; a voz 
foi desenvolvida 
com tecnologia 
de inteligência 
arti� cial

Fique 
ligado  

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

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

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

DOMINGO:AMANHÃ: SEGUNDA

20° 30°
16° 26°

16° 22°

14° 19°

13° 20°

16° 27°

17° 27°

18° 28°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Chuvoso
durante o dia e 
à noite.

Chuvoso
durante o dia e 
à noite.

Chuvoso durante 
o dia. À noite pode 
chuviscar e o céu 
ainda fi ca nublado.

15º 19° 15º 18° 15º 21°
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Créditos para pagamento do IPVA. Os consumido-
res que são cadastrados na Nota Fiscal Paulista podem 
utilizar seus créditos no sistema para pagar, total ou 
parcialmente, o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores) de 2022. Para isso é necessário 
solicitar a aplicação do crédito até o dia 31 de outubro. 
Outubro é o único mês do ano em que os consumido-
res podem utilizar seus créditos para o IPVA. É preciso 
fazer o pedido até o dia 31 no site da Nota Fiscal Pau-
lista. O veículo tem que estar no nome do usuário ca-
dastrado na Nota Fiscal Paulista e é preciso informar 
o número do Renavam. Os créditos só podem ser uti-
lizados para reduzir o valor do IPVA, não o das taxas 
de licenciamento, DPVAT e multas, se houver. Mais 
informações no site (www.detran.sp.gov.br) ou no site 
da Gazeta. (GSP)

Operação contra altos valores. Os altos preços de 
combustíveis no Estado de São Paulo levaram o gover-
nador João Doria a criar uma força-tarefa para averi-
guar eventuais irregularidades na venda do produto 
nos postos do território paulista. O grupo formado 
para as ações já planeja uma operação para a próxima 
semana, segundo Fernando José da Costa, secretário 
de Justiça, que coordena o trabalho. A força-tarefa vai 
aumentar o número de operações nos estabelecimen-
tos e lançar campanhas contra sonegação de impostos 
e fraudes no volume e na qualidade da gasolina vendi-
da nos postos. (GSP) 

Safra brasileira. A estimativa de setembro para a 
safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas 
este ano deve alcançar 250,9 milhões de toneladas. É o 
que apontam os dados do Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola (LSPA), divulgado nesta quinta-
-feira (7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Segundo o levantamento, é o sexto mês 
seguido de queda na estimativa mensal, com o resul-
tado ficando 1,3% abaixo do que a produção de 2020, 
que atingiu o recorde de 254,1 milhões de toneladas. 
De acordo com o gerente da pesquisa, Carlos Barradas, 
a queda na produção de grãos ocorreu devido à falta 
de chuvas, que prejudicou as lavouras do milho e da 
soja, principalmente. (Agência Brasil e GSP)
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acesso da população local ao 
Programa de Recuperação 
Fiscal – Refis.
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da Comodoro, nº200, (Pré-
dio do Conselho Tutelar) e 
funcionará até o dia 17 de 
dezembro. Lá, o cidadão po-
derá renegociar suas dívidas 
com a prefeitura, como o 
IPTU e o ISS e ainda receber 
orientação sobre atualização 
cadastral.

Com o acordo, depen-
dendo do número de par-
celas, o contribuinte terá di-
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Maior piloto brasileiro de Fór-
mula 1, Ayrton Senna pode 
ter a voz escutada e até ser 
visto em São Paulo a partir 
desta sexta, dia 8. O segre-

do para trazer de volta um pouco do auto-
mobilista morto em 1994 é a tecnologia da 
exposição gratuita “Eu, Ayrton Senna da 
Silva”. 

Em cartaz no shopping Villa Lobos, na 
zona oeste de São Paulo, a mostra tem uma 
narração feita com a voz do próprio Senna, 
que guia os visitantes. A voz foi desenvolvi-
da com tecnologia de inteligência artificial. 
Outra novidade é um holograma em 3D do 
piloto que ficará em uma das salas. 

Segundo Karina Israel, curadora do even-
to, as inovações podem ajudar os fãs a se 
lembrarem melhor do piloto, que morreu 
em um acidente durante uma corrida na 
Itália. 

Serão dez ambientes divididos por te-

mas que vão da infância nos karts às grandes 
conquistas na carreira que tornaram Sen-
na um grandes ídolos do automobilismo no 
Brasil e no mundo. 

Quem for à exposição poderá ver tam-
bém alguns itens que nunca saíram do Ins-
tituto Ayrton Senna, como sua máquina de 
escrever, o clássico capacete usado por ele, 
sua raquete de tênis, entre outros. 

Para não trair o fato de a mostra estar 
dentro de um centro de compras, a Senna 
Brands, empresa criada pela família do pi-
loto, providenciou a abertura de uma loja 
temporária no local chamada Senna Shop, 
que comercializará bonés, capacetes e ou-
tros itens oficiais da marca. A lojinha ficará 
no shopping entre 7 de outubro e 31 de de-
zembro. Segundo os organizadores, todos os 
espaços da exposição seguirão as normas, 
protocolos e recomendações dos órgãos de 
saúde. Se for ao local, use máscara e higieni-
ze sempre as mãos. (FP)
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Chuvoso
durante o dia e 
à noite.

Chuvoso durante 
o dia. À noite pode 
chuviscar e o céu 
ainda fi ca nublado.

15º 19° 15º 18° 15º 21°

HOJE:

9 e 0
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 A O endividamento das fa-
mílias  que moram na cidade 
de São Paulo está atingindo os 
maiores patamares dos últi-
mos anos com o aumento da 
inflação e o lento crescimento 
da economia.

Dados da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP) levantados na 
Pesquisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consumi-
dor (PEIC) apontam que, em 
setembro, o percentual de fa-
mílias paulistanas endividadas 
atingiu 69,2%.

O nível de endividamento 
apontado pelo indicador no 
mês passado foi o maior des-
de dezembro de 2004, quan-
do alcançou 69,7%, e já vem 
em trajetória ascendente inin-
terrupta desde o início do ano. 
Foram ouvidas cerca de 2,2 mil 
consumidores na capital pau-
lista para a pesquisa. 

Além disso, o resultado de 
setembro representa um au-
mento de 10,7 pontos percen-
tuais em comparação com o O nível de endividamento apontado pelo indicador no mês passado foi o maior desde dezembro de 2004

MARCOS SANTOS/USP IMAGENS

Famílias da Capital têm maior 
endividamento em 17 anos

mesmo período do ano passa-
do, e de 2 pontos ante agosto. 

Os dados apontam ainda 
que, entre as famílias que rece-
bem até dez salários mínimos, 
a taxa de endividados atingiu 
71,1%. Já para as famílias com 
ganhos acima desse patamar, o 
percentual cai para 63,5%. 

As estimativas da Fecomer-
cioSP indicam que são hoje cer-
ca de 2,76 milhões de lares com 
algum tipo de dívida no Estado, 
um aumento de 81 mil em re-
lação ao mês anterior, e de 442 
mil em bases anuais. 

CARTÃO. 
Neste cenário, a pesquisa apon-
ta que a utilização do cartão de 
crédito acaba sendo uma das 
principais alternativas encon-
tradas para a manutenção do 
consumo.  No mês passado, 
as famílias que declararam ter 
dívidas no cartão chegaram ao 
maior patamar da série históri-
ca iniciada em 2004, de 81,1%, 
ante 80,7% em agosto, e 72,8% 
há um ano. A matéria comple-
ta no site. (FP)

7 em cada 10 
cidades não 
registraram 
mortes 

 A   O estado de São Paulo 
registrou na última quarta-
-feira (6), 72% das cidades do 
Estado sem mortes por co-
ronavírus na última sema-
na. Ainda segundo o gover-
no, o balanço diz que sete a 
cada dez municípios do es-
tado não tiveram óbitos por 
Covid nos últimos sete dias.  
       Além disso, o estado divul-
gou dados que mostram que 
60% da população do estado 
foi imunizada com as duas 
doses da vacina, o equivalen-
te à 27,5% milhões de pessoas. 

O governo do estado re-
gistrou que 3,8 milhões de 
pessoas não retornaram para 
tomar a segunda dose e com-
pletar a imunização. Até o 
momento, 65.478.931 doses 
foram aplicadas em São Pau-
lo, o total de 37.049.515 são 
de primeira dose, 26.472.063 
de segunda dose, 1.159.463 de 
dose única e 797.890 de dose 
reforço.

O estado de São Paulo atin-
giu um recorde na aplicação da 
terceira dose do imunizante: 
122 mil doses em um único dia.  
(GSP)

POR CORONAVÍRUS

 A As escolas municipais de 
São Caetano do Sul, no ABC 
Paulista, terão um reforço no 
acesso à internet sem fio. Na 
terça-feira (5), o prefeito  Tite 
Campanella (CidadaNia), assi-
nou uma Ordem de Serviço 
para instalação de um sistema 
de Wi-Fi para as instituições da 
cidade.

“Vamos instalar 990 pon-
tos de acesso de rede nas sa-
las de aula e áreas comuns de 
todas as unidades escolares”, 
anunciou o prefeito em evento 
realizado no Cecape (Centro de 
Capacitação dos Profissionais 
de Educação) Dra. Zilda Arns. 
As informações são do Diário 

Conexão no ABC: escolas de 
São Caetano terão rede Wi-Fi

Escolas municipais de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, terão 
rede Wi-Fi de última geração disponível para os estudantes 

Divulgação/PMSCS

Regional.
As obras para implantação 

da nova infraestrutura de rede 
vão custar R$ 9,2 milhões e se-
rão executadas pela empresa 
vencedora da licitação, a ABX 
Telecom. O contrato, que pre-

Prefeito Tite Campanella prometeu a instalação de 990 pontos 
de acesso à internet sem fio em unidades de ensino da cidade 

vê também suporte técnico à 
tecnologia tem duração de 24 
meses, e será supervisionado 
pelo  DTI (Departamento de 
Tecnologia da Informação) da 
cidade.

O secretário de Educação 
da cidade, Fabricio Coutinho 
de Faria acredita que o novo 
sistema é um diferencial im-
portante. “Poucas escolas pú-
blicas do País contam com 
internet dessa qualidade. De 
acordo com um levantamento 
feito pela Fundação Lemann, 
apenas apenas 3,2% das escolas 
públicas brasileiras têm inter-
net com velocidade de acordo 
com os padrões internacio-

nais”, disse.
Conhecido como  Wi-Fi 6, 

o sistema de internet sem fio 
a ser implementado é consi-
derado de maior velocidade e 
estabilidade.

“O acesso à internet de me-
lhor qualidade vai contribuir 

com a viabilização de diver-
sos projetos pedagógicos de-
senvolvidos pelas escolas da 
rede, além de reuniões e ava-
liações virtuais”, afirma o pro-
fessor Fabiano Augusto João, 
diretor de Educação Integrada 
da Seeduc. (GSP)

Taboão inicia 
campanha 
de vacinação 
em postos 

 A A Prefeitura de Taboão 
da Serra, na região sudoeste 
da Grande São Paulo, iniciou 
uma campanha multivaci-
nação para crianças e ado-
lescentes de 0 a 15 anos (14 
anos, 11 meses e 29 dias), que 
segue até dia 28 de outubro. 
A Campanha Nacional tem 
por objetivo atualizar a ca-
derneta de vacinação desse 
público. A ação acontece nas 
13 Unidades Básicas de Saú-
de (UBSs) do município, de 
segunda a sexta-feira, exceto 
feriado e ponto facultativo, 
das 7h às 17h. No sábado (16) 
acontece o Dia “V” em todas 
as UBSs das 8h às 16h.

COMO PARTICIPAR?
Para participar da campa-
nha, crianças e adolescen-
tes devem comparecer na 
unidade acompanhado dos 
pais ou responsáveis, muni-
dos da carteira de vacinação 
e cartão do SUS.

Segundo o Secretário de 
Saúde, José Alberto Tarifa o 
SUS disponibiliza 18 tipos 
de vacinas para os jovens. 
“Através do Plano Nacional 
de Imunização, são disponi-
bilizados 18 tipos de imuni-
zantes para crianças e ado-
lescentes. Cada imunizante 
possui um esquema vaci-
nal diferenciado e as vaci-
nas estão disponíveis em to-
das as UBSs o ano todo, mas 
nem sempre as famílias se 
lembram de levar os jovens 
para serem vacinados”, dis-
se. “Por isto, neste período 
de campanha, reforçamos a 
necessidade de completar os 
esquemas vacinais ou atua-
lizar a carteira de vacinação. 
Só assim evitaremos a ocor-
rência de surtos, hospitali-
zações, sequelas e até óbitos 
de doenças para as quais já 
existe vacina”, reforçou.

A matéria completa 
pode ser acessada no site da  
Gazeta. (GSP)

CRIANÇAS E JOVENS 

 A Na próxima terça-feira, 12 
de outubro, o bairro da Lapa 
completa 431 anos. Entretan-
to, as primeiras notícias sobre 
a região, que é considerada a 
origem da zona oeste paulis-
tana, são datadas de 1581, ou 
seja, 440 anos atrás, quando 
os jesuítas receberam uma ses-
maria próxima do Rio Emboa-
çava, hoje conhecido como Rio 
Pinheiros. 

Em meados do século 18, o 
destaque da região era a cha-
mada “Fazendinha da Lapa”, 
que, segundo consta, teria re-
cebido tal nome porque para 
que os religiosos recebessem a 
terra, eles se comprometeram 
a realizar uma missa anual 
para Nossa Senhora da Lapa.

Os jesuítas ficaram na re-
gião até 1743, quando migra-
ram para a Baixada Santista. 
Com a saída deles, a região fi-
cou praticamente desabitada, 

Lapa completa 431 anos: 
conheça a origem do bairro

Imagem aérea do bairro da Lapa e da Pompéia 

RUBENS CHAVES/FOLHAPRESS

chegando a ter apenas cinco 
casas e 31 habitantes, em 1765.

URBANIZAÇÃO. 
Em meados do século 19, con-
tudo, a sorte do bairro da Lapa 
começou a mudar. A qualida-

de do barro nas margens do 
Rio Tietê, que também é próxi-
mo da região, começou a cha-
mar a atenção, o que favore-
ceu o surgimento de algumas 
olarias.

Anos mais tarde, a região 

ABC Paulista 
atinge 70% 
de vacinados 

 A O ABC atingiu, na última 
quarta-feira (6), 70% da popu-
lação a partir de 12 anos com o 
ciclo de imunização comple-
to contra a covid-19. A partir 
de agora, as prefeituras da re-
gião iniciam a transição para 
o Plano São Paulo, elaborado 
pelo Governo do Estado, con-
forme as particularidades de 
cada município.

Considerando os morado-
res a partir de 18 anos, a imu-
nização com as duas doses ou 
dose única já supera 78%. O 
total de doses de vacinas apli-
cadas na região ultrapassa 3,8 
milhões.

Diante das novas marcas, as 
restrições de horários e capaci-
dade de ocupação presencial 
para funcionamento dos ser-
viços passam a ser deliberadas 
individualmente pelas prefei-
turas de cada cidade. A matéria 
completa no site. (GSP)

passou a contar com uma pa-
rada da estrada de ferro, que 
ligava Santos a Jundiaí. A im-
plantação da estação favore-
ceu o loteamento de terras da 
região, o que atraiu muitos 
imigrantes, sobretudo italia-
nos, e fez surgir as primeiras 
indústrias da região.

MERCADO DA LAPA. 
O Mercado da Lapa foi inau-
gurado no dia 24 de agosto 
de 1954, no mesmo local onde 
funcionava a maior feira livre 
da cidade de São Paulo.
Primeiramente, havia apenas 
40 boxes e os principais fre-
quentadores eram imigrantes 
europeus, em busca de pro-
dutos vindos de suas terras de 
origem, como vinhos, peixes, 
funghis italianos e azeites.

Com o passar dos anos, o 
Mercado foi crescendo e hoje 
abriga quase 100 lojas, com 
diversos produtos, incluindo 
comida, bebida, itens de deco-
ração, e se tornando um dos 
pontos turísticos do bairro.

A matéria completa com a 
história do bairro pode ser lida 
no site. (Gladys Magalhães)

DÍVIDA.  Nas famílias que recebem até 10 salários mínimos, a taxa de endividamento atingiu 71,1%, diz pesquisa 

Conhecido como 
Wi-Fi 6, o sistema 
de internet 
sem fio a ser 
implementado é 
considerado de 
maior velocidade 
e estabilidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO
EDITAL DE PUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 Torna público que fará realizar licitação pública na moda-
lidade PREGÃO ELETRÔNICO para contratação de empresa especializada no ramo, para prestação de serviços médicos 
(Clínico geral, Ginecologista, Pediatra), e de Gestão dos serviços de saúde como: Enfermeiro(a), Fisioterapeuta, Farmacêu-
tico(a), Auxiliar de Farmácia, Técnico em Enfermagem, Recepcionista e Faxineira, para atendimento nas Unidades de Saú-
de do município de Álvaro de Carvalho, conforme especificações constantes no Anexo I. O certame será do tipo “Menor 
Preço por item”. A sessão pública eletrônica terá início a partir das 09h00m (horário de Brasília/DF) do dia 22/10/2021, 
através do site http://186.224.1.38:8079/comprasedital. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no 
endereço eletrônico www.alvarodecarvalho.sp.gov.br. Os  interessados em participar deste certame poderão obter me-
lhores informações pelo e-mail licitacaoalvaro@gmail.com e/ou pelo telefone (14) 3484-1119 de segunda a sexta-feira 
das 12h00m às 18h00m. Álvaro de Carvalho/SP, 08 de Outubro de 2021. Adilson de Oliveira Lopes – Prefeito Municipal.

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 033/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 
066/2021. OBJETO: Aquisição de Biodigestor, Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio, para 
EMEF Honório Carriel Cleto, conforme quantidades e especificações, nos Termos de 
Referência contida no Anexo I. Considerando a ata da sessão do dia 30 de setembro 
de 2021, onde não houve interessado, julga DESERTA a processo em epigrafe. José 
Carlos de Quevedo Junior – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

Pregão Presencial 049/2021. Processo Administrativo 170/2021. Objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de Concreto Usinado para execução de 
Reformas e pequenos Reparos em Prédios do Município, bem como Vias Públicas, com 
quantitativos máximos e condições mínimas, conforme Termo de Referência contido no Anexo 
I. Considerando a ata da sessão do dia 30 de setembro de 2021, onde não houve interessado, 
julga DESERTA a processo em epigrafe. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 032/2021
O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Municipal 
Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que 
fará realizar licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, tendo em vista a escolha da 
proposta de menor preço para contratação de empresa para fornecimento e instalação de placas 
de sinalização turística e urbana, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
termo de referência e anexos. O recebimento das propostas será a partir do dia 13 de outubro de 
2021 às 08:00h e o encerramento do recebimento será dia 08 de novembro de 2021 às 13:30h. A 
abertura da disputa será às 14:00h do dia 08 de novembro de 2021. O instrumento convocatório 
e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.
sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 
09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, 
ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br. 

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 089/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 035/2021
O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Municipal 
Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que 
fará realizar licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, tendo em vista a escolha da 
proposta de menor preço para contratação de empresa para prestação de serviços de sonorização 
em propaganda volante veiculada em carro, valor/hora para divulgação de eventos diversos a 
serem realizados pela administração no município de São Simão/SP, em atendimento a todos os 
setores da administração, conforme exigências estabelecidas no termo de referência e anexos. O 
recebimento das propostas será a partir do dia 13 de outubro de 2021 às 08:00h e o encerramento 
do recebimento será dia 08 de novembro de 2021 às 08:30h. A abertura da disputa será às 
09:00h do dia 08 de novembro de 2021. O instrumento convocatório e seus anexos poderão 
ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção 
de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min 
e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo 
telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 090/2021 - TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2021
O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Municipal 
Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que fará 
realizar licitação na modalidade tomada, na forma presencial, tendo em vista a escolha da proposta 
de menor preço para contratação de empresa para reforma e ampliação da escola municipal “Atílio 
Burin”, localizada na Avenida Estados Unidos, nº 2.137 - São Simão/SP, conforme condições e 
exigências estabelecidas no termo de referência e anexos. Data e horário de recebimento público 
dos documentos de credenciamento e envelopes de habilitação e proposta: até às 13h45min 
do dia 03 de novembro de 2021. Data e horário da sessão pública de abertura dos envelopes: 
Pontualmente às 14h00min do dia 03 de novembro de 2021. O instrumento convocatório e seus 
anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.
br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min 
às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda 
solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/2021 - TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2021
O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Municipal 
Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que 
fará realizar licitação na modalidade tomada, na forma presencial, tendo em vista a escolha da 
proposta de menor preço para contratação de empresa para construção de quadra de futebol society, 
conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência e anexos. Data e horário 
de recebimento público dos documentos de credenciamento e envelopes de habilitação e 
proposta: até às 09h45min do dia 04 de novembro de 2021. Data e horário da sessão pública de 
abertura dos envelopes: Pontualmente às 10h00min do dia 04 de novembro de 2021. O instrumento 
convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: www.
saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, 
das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, 
ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br. 

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RETIFICADO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 083/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2021
O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Municipal Marcos 
Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que fará realizar 
licitação na modalidade pregão, na forma presencial, tendo em vista a escolha da proposta de menor 
preço para contratação de empresa especializada em serviços de locação de sistemas informatizados 
(gestão social, gestão saúde, gestão educação, gestão segurança municipal) específi cos para órgão 
público e devidamente licenciados, incluindo instalação, implantação, manutenção e treinamento 
de pessoal, conforme termo de referência e anexos. Data e horário de recebimento público dos 
documentos de credenciamento e envelopes de habilitação e proposta: até às 09h45min do dia 03 
de novembro de 2021. Data e horário da sessão pública de abertura dos envelopes: Pontualmente 
às 10h00min do dia 03 de novembro de 2021. O instrumento convocatório e seus anexos poderão 
ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de 
Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 
13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone 
(16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 30009/21 - Pregão Eletrônico nº 193/21. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: Aquisição de compostos e preparados para limpeza hospitalar. Recebimento das 
propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 27 de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos 
lotes: a partir das 9h00 do dia 27 de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 
9h30 do dia 27/10/2021. 
Processo nº 25788/21 - Pregão Eletrônico nº 194/21. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: Aquisição de veiculo de resgate a ser destinado ao Pelotão de Bombeiros de Franca. 
Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 03 de novembro de 2021 - Abertura 
das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 03 de novembro de 2021 - Início da disputa 
de preços: a partir das 9h30 do dia 03/11/2021. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 13/10/2021, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br
Proc. nº 35556/21 – Leilão Público nº 08/21 – Objeto: Animais apreendidos. Os interessados 
deverão comparecer no dia 27 de outubro de 2021 às 9h30, na Rua José Geanesela, 415 – 
City Petrópolis – CANIL MUNICIPAL. Informações pelos telefones: (16) 3711-9440. Local para 
visitação: mesmo endereço. 
Processo nº 31393/21 – Tomada de Preços nº 16/21 – Contratação de empresa especializada 
para elaboração de laudo técnico de avaliação de defensas metálicas e dispositivos de 
contenção viária instalados e projeto executivo de instalação e/ou adquação.  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 04 de novembro de 2021, a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 14h30. A visita 
deverá ser agendada até o dia 03/11/21, através do tel. (16) 3711-9052. 
Processo nº 13057/19 – Tomada de Preços nº 05/21 – Contratação de empresa para 
substituição de reservatório metálico do da Emeb Profa Nair Martins Rocha, na rua Padre 
Conrado, 1900, Vila Santos Dumond, na cidade de 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 05 de 
novembro de 2021, a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 14h30. A visita deverá ser 
agendada até o dia 04/11/21, através do tel. (16) 3711-9545. 
Processo nº 4615/21 – Tomada de Preços nº 25/21 – Reforma e ampliação da creche 
municipal Joaquim Franco da Rocha – Creche FNDE – Tipo 1, na Rua Manoel Igino Leal, 1900 
– Jd. Palmeiras – 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 11 de novembro de 2021, a abertura 
dar-se-á no mesmo dia e local às 14h30. A visita deverá ser agendada até o dia 10/11/21, 
através do tel. (16) 3711-9545. 
Processo nº 6523/21 – Tomada de Preços nº 26/21 – Reforma e ampliação da creche escola 
Tatiane aparecido Malta, na Rua Alcino Teixeira da Silva, 1040 – Jd. Tropical II  – 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 12 de novembro de 2021, a abertura dar-se-á no mesmo dia e 
local às 14h30. A visita deverá ser agendada até o dia 11/11/21, através do tel. (16) 3711-9545. 
Editais no site: www.franca.sp.gov.br

Franca, 07 de outubro de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNA

AVISO DE EDITAL  
TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2021-PROCESSO LICITATÓRIO/PROTOCOLO Nº. 865/2021.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preço/FORMA DE EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO: 
Indireta. REGIME DE CONTRATAÇÃO: Empreitada Por Preço Global/CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO: Menor Preço. VALOR DA OBRA: R$ 529.169,00. O Município de Braúna, Estado de São Paulo, 
com sede na Avenida Barão do Rio Branco, nº. 485, centro, através da Comissão Permanente de Licitações, 
legalmente instituída pela Portaria Municipal de nº. 28 de 04 de janeiro de 2021, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que, através da autoridade competente e na forma de legislação vigente, encontra-se aberta a 
LICITAÇÃO, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo, MENOR PREÇO, no Regime de Execução Indireta 
por Empreitada por Preço Global, objetivando a contratação de empresa especializada em infraestrutura urbana, 
compreendendo: pavimentação, drenagem, calçamento, guias, sarjetas e acessibilidade do prolongamento da 
Avenida Barão do Rio Branco, trechos 01 e 02. Entrega dos documentos e propostas deverão ser protocolados 
até as 09h30min do dia 28/10/2021 no setor de protocolo desta municipalidade no Paço Municipal. Abertura 
dos envelopes Nº. 01- Documentação e Nº. 02- Proposta: 09h30min do dia 28/10/2021. O Edital  e os demais 
documentos técnicos serão fornecidos gratuitamente, no site www.brauna.sp.gov.br, no e-mail licitacao@brauna.
sp.gov.br . Braúna/SP, 04 de outubro de 2021. HEITOR VERDÚ. Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Aquisição de 03 (três) veículos automotores, para substituição parcial da frota 
do Legislativo. O recebimento e abertura dos envelopes de proposta e documentação 
está designado para o dia 28/10/2021, às 09h (horário de Brasília), no Auditório da Câmara 
Municipal de Jacareí, situada na Praça dos Três Poderes, nº 74, Centro, neste Município. O 
edital detalhado e seus anexos estão disponíveis no site www.jacarei.sp.leg.br.

LUANA SILVÉRIO ALVES
Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

PREGÃO PRESENCIAL nº 15/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Fornecimento e instalação de 1 SWITCHER de produção ao vivo exclusivo para 
produção broadcast, do tipo TriCaster com TC1SP. O recebimento e abertura dos envelopes 
de proposta e documentação será no dia 28/10/2021, às 14h (horário de Brasília), no Auditório 
da Câmara Municipal de Jacareí, situada na Praça dos Três Poderes, nº 74, Centro, neste 
Município. O edital detalhado e seus anexos estão disponíveis no site www.jacarei.sp.leg.br.

LUANA SILVÉRIO ALVES
Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO AO CONTRATO N.º 0021/2021, TOMA-
DA DE PREÇOS N°0005/2021 Contratada: TECNOLUZ ELETRICIDADE 
LTDA, CNPJ n°01.396.138/0001-14. Objeto: Contratação de empresa es-
pecializada em engenharia elétrica para execução de serviços para manu-
tenção corretiva e ampliação nas instalações elétricas do Município, com 
aplicação de materiais, mão-de-obra e equipamentos Vigência: 07/10/2021 
a 06/10/2022. Embu Guaçu 07 de outubro de 2021, José Antônio Pereira - 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede 
na Avenida da Liberdade, N° 250, Centro, torna público que fará reali-
zar a Licitação Pública, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA sob 
Nº 001/2021 do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, visando o REGISTRO 
DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA COMUM, NÃO CONTINUADOS, 
PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS SOB A TUTELA DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA. Os envelopes contendo a 
documentação, respectivamente, serão recebidos na Diretoria de Gestão 
de Suprimentos, até as 10h00min do dia 12/11/2021, procedendo-se à aber-
tura dos envelopes de documentação no mesmo dia e local às 10h15min. 
será regida pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. Os interessados poderão adquirir a pasta completa contendo 
o Edital Completo, gratuitamente, no endereço eletrônico http://www.fran-
codarocha.sp.gov.br. Informações: Fone: 11 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na 
Avenida da Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Licitação 
Pública, na modalidade PREGÃO (ELETRÔNICO) sob Nº 026/2021 do tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE objetivando o registro de preços para AQUISI-
ÇÃO DE SANEANTES E UTILIDADES DOMÉSTICAS. Início do acolhimen-
to de propostas: às 17:30 horas, do dia 08/10/2021, abertura das propostas: 
às 10:01 horas do dia 25/10/2021, data e a hora da disputa: às 10:15 horas 
do dia 25/10/2021.Local Sítio: www.bbmnetlicitacoes.com.br. O Edital com-
pleto poderá ser adquirido no endereço eletrônico http://www.francodarocha.
sp.gov.br. Informações: Fone: 11 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2021
A Prefeitura Municipal de Gaviao Peixoto, Estado de São Paulo, por intermédio de seu pregoeiro oficial, 
torna público para o conhecimento de quem possa interessar que no dia 22 de Outubro de 2021, às 
08h30min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Alameda Estevo, nº 681, Centro, será 
realizada licitação aberta através do Processo nº 198/2021, Pregão Presencial nº 40/2021, do tipo me-
nor preço, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KITS DE 
MERENDA ESCOLAR PARA FORNECIMENTO À ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DO MUNICÍPIO DE GAVIAO PEIXOTO/SP QUE TIVERAM SUAS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A 
PANDEMIA DO COVID 19, conforme especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I. O 
instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no horário normal de 
expediente na sede deste órgão licitante de segunda a sexta feira das 08h00min às 11h00min e das 
13h00min às 16h00min, ou no site www.gaviaopeixoto.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas atra-
vés do telefone PABX (16) 3338-9999 ou ainda através do email: compras@gaviaopeixoto.sp.gov.br. 

Gaviao Peixoto/SP, aos 07 de Outubro de 2021.
ARLEY FAGNANI

Pregoeiro 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 102/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
080/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS 
À CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 
RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 
– SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15) 
3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09H DO DIA 
08/10/2021 ÀS 08H30MIN DO DIA 21/10/2021. ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: DAS 08H35MIN DO DIA 21/10/2021 ÀS 08H30MIN DO DIA 
22/10/2021. INICÍO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 9H DO DIA 
22/10/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. LOCAL: 
PORTAL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL – WWW.BLL.ORG.BR

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE 
REGULAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA E LOGRADOURO PARA INSTALAÇÃO 
EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO E APLICAÇÃO DE 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.
SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/
SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 
E 13H ATÉ 17H) – FONE (15) 3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DE 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ÀS 14H DO DIA 22/10/2021.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 287/2021 
PROCESSO n° 38.420/2021 - OC: 822400801002021OC00306
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES – 
PARTICIPAÇÃO AMPLA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.
DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 08 DE OUTUBRO DE 2021.
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 26 DE OUTUBRO DE 2021 - HORÁRIO: 09 HO-
RAS.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. Informa-
ções na Comissão Permanente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-
1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 295/2021
PROCESSO n° 38.806/2021 - OC: 822400801002021OC00315
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 
ATENDER A REDE BÁSICA DE SAÚDE – PARTICIPAÇÃO AMPLA, CONFORME ESPECIFI-
CAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA 
ELETRÔNICA: 08 DE OUTUBRO DE 2021. DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
22 DE OUTUBRO DE 2021 - HORÁRIO: 14:00 HORAS. ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.
sp.gov.br. O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.
sp.gov.br. Informações na Comissão Permanente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botuca-
tu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº.167/2021 – Registro de preços para fornecimento de medicamentos-grupo 
28. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 04/11/2021.
(a) Drª. Rosana Gravena – Secretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº.168/2021 – Registro de preços para fornecimento de medicamentos para 
atender ordens judiciais – grupo 12. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 03/11/2021.
(a) Drª. Rosana Gravena – Secretária de Saúde
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.
gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Suprimentos - Diretoria Administrativa de Secretaria 
de Saúde - Av. Major Acácio Ferreira, 854-Jardim Paraíba - Jacareí/SP, CEP. 12.327-530 no ho-
rário das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
Pregão Presencial nº.009/2021 – Registro de preços para fornecimento de combustível (gasolina 
comum, etanol (álcool etílico) e óleo diesel (s10)). Recebimento da Proposta: até às 09h00 do 
dia 26/10/2021. 
(a) Luis Fernando Massari - Secretário de Infraestrutura Municipal; (a) Edson Anibal de Aquino 
Guedes Filho - Secretário de Mobilidade Urbana; (a) Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente 
do SAAE; (a) Rossana Vasques - Presidente do IPMJ; (a) Guilherme A. de Campos Mendicelli - 
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de Abreu; (a) Alexsandro Quadros da 
Rocha - Presidente da Fundação Pró-lar de Jacareí
Pregão Eletrônico nº.169/2021 - Registro de preços para eventual aquisição de bateria automoti-
va. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 26/10/2021. 
(a) Luis Fernando Massari - Secretário de Infraestrutura Municipal 
Pregão Eletrônico nº.170/2021 - Aquisição de veículo utilitário. Encaminhar Proposta: até às 
09h00 do dia 27/10/2021. 
(a) Juliana Pinheiro Dualibi - Secretária de Assistência Social
Pregão Eletrônico nº.171/2021 - Contratação de empresa para realização de serviços técnicos 
especializados de planejamento, organização e execução de processo seletivo simplificado para 
professor e agente de desenvolvimento infantil - ADI substitutos. Encaminhar Proposta: até às 
09h00 do dia 25/10/2021. 
(a) Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretária Municipal de Educação
Tomada de Preços nº.013/2021 - Contratação de empresa especializada para reforma e amplia-
ção do canil municipal com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos. Visita Téc-
nica: às 9h00 do dia 28/10/2021. Recebimento dos Envelopes: até às 09h00 do dia 09/11/2021. 
Sessão de Abertura: às 9h00 do dia 09/11/2021.
(a) Claude Mary de Souza - Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.
gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, 
nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” 
novo.
Credenciamento nº.005/2021 - Credenciamento de empresa para prestação de serviços de guin-
cho e estacionamento dos veículos apreendidos ou removidos pela fiscalização municipal de 
mobilidade urbana ou de posturas.
O edital na sua íntegra será fornecido aos interessados na Unidade de Licitações, 1º andar, 
sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08:00 às 17:00 horas., 
mediante apresentação de um “cd-r” novo ou pelo e-mail licitação@jacarei.sp.gov.br, a partir do 
dia 14/10/2021.
(a) Edson Anibal de Aquino Guedes Filho - Secretário de Mobilidade Urbana 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 053/2021
Licitação nº 066/2021
Objeto: Registro de Preço para aquisição de Internet  Móvel  4G para aulas remotas para os 
alunos do Município de Sumaré. 
Licitação Tipo: Menor preço por item. 
Regime de Execução: Entrega Parcelada (preço unitário).
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 25/10/2021 às 09:00 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela 
empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação 
ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua João 
Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5300 das 08:30 
às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 07 DE OUTUBRO DE 2021
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMARH

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
EDITAL Nº 68/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2021
PROCESSO Nº 11.463/2021

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
68/2021 - PROCESSO Nº 11.463/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGI-
CAS DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS – SP, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MODALIDA-
DE: Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 27 de outubro de 2021, às 
10:00 horas. A Prefeitura Municipal da Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER 
que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Roma-
nópolis, o PREGÃO PRESENCIAL 52/2021. Os interessados poderão retirar 
o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz 
de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de 
Compras e Licitações, no horário compreendido entre 9hs às 16 horas, de 
segunda à sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-
80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 7 de outubro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSO-
RAS/COPIADORAS. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 10h00min do dia 
25/10/2021. 
O edital na sua íntegra estará disponível no site: www.pro-lar.sp.gov.br e poderá ser 
solicitado via e-mail: prolar@jacarei.sp.gov.br ou retirado na sede da Fundação Pró-
-Lar de Jacareí, sito à Rua José Bonifácio nº 37, Centro, Jacareí/SP, no horário das 
08:00 às 17:00 horas, mediante apresentação de um “CD-R” novo ou Pen Drive.

ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA 
 PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ.

FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ
CNPJ: 45.392.032/0001-18

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE ABERTURA 

PREGÃO PRESENCIAL 010/2021
ENCERRAMENTO: ÀS 09:00 HRS DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2.021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS COM DIÂMETRO INTERNO DE 1500mm PARA COMPLEMEN-
TAÇÃO DE TRECHO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA 
AV. OSCAR CHIARELLI, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
CONSTANTES NOS ANEXOS DO EDITAL.O edital completo e seus anexos estão disponíveis para 
retirada na sede do SAMAE-Mogi Guaçu através do recolhimento da taxa de R$ 5,00 ou gratui-
tamente através do site www.samaemogiguacu.com.br, maiores informações serão fornecidas pela 
Comissão de Licitações.

Mogi Guaçu 06 de outubro de 2.021
Mario Antonio Zaia - Superintendente 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE MOGI GUAÇU - SAMAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 053/2021, tipo maior des-
conto por item. Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de combustíveis (gasolina co-
mum, etanol, óleo diesel comum e óleo Diesel-S10), com oferta de maior desconto na média da tabela ANP 
(Agência Nacional de Petróleo) do mês em que for adquirido o combustível,  cam convidados os interessados 
em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 22/10/2021 às 09h00, no Setor 
de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde 
ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.
salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial 
no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimen-
tos somente através do e-mail: licitacao@salesoliveira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 07 de outubro de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 054/2021, tipo menor preço 
do item por hora. Objeto: Registro de preços para a contratação de empresa para prestação de serviços 
técnicos especializados (mão-de-obra) em manutenção mecânica e elétrica, visando a manutenção da frota de 
veículos da Prefeitura Municipal de Sales Oliveira,  cam convidados os interessados em participar do certame 
para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 28/10/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na 
Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento 
do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. 
Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da 
COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: 
licitacao@salesoliveira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 07 de outubro de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 055/2021, tipo menor preço do 
item. Objeto: Aquisição de vans para transporte de passageiros, zero quilômetro,  cam convidados os interes-
sados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 22/10/2021 às 14h00, no Setor 
de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde 
ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.
salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no 
contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos 
somente através do e-mail: licitacao@salesoliveira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 07 de outubro de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal

A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro comunica a todos os interessados que 
se encontra aberto na Supervisão de Licitação o seguinte processo:

PROCESSO Nº 062/2021/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021. Objeto: Con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia 
visando a “Reforma da Escola Municipal Elisabeth Frias Pares, localizada na Rua Ca-
pitão Barduino, Aparecidinha, Município de Socorro/SP”, com fornecimento de mate-
riais, através de recursos próprios, conforme especificações contidas no Anexo III do 
edital – Memorial Descritivo. Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. Encerramento para a 
entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação, Nº 02 – Proposta Comercial, até às 9h 30 
min do dia 09/11/2021, e reunião de Licitação às 10h. Período de Disponibilização do 
Edital: 08/10/2021 à 03/11/2021. Período de Cadastramento: 08/10/2021 à 04/11/2021. 
Socorro, 06 de outubro de 2021.

O Edital completo, memoriais descritivos, cronogramas, planilhas orçamentárias, 
e plantas necessárias serão disponibilizados no site www.socorro.sp.gov.br e maio-
res informações poderão ser obtidas junto à Supervisão de Licitação do Município de 
Socorro, pessoalmente, das 8:30 as 17:00 horas, na Avenida José Maria de Faria, 
71, salto, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário comercial, 
exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. 

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe de Supervisão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO

Av. José Maria de Faria, 71 - CEP 13960-000 - Socorro - SP
www.socorro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3855-9610 - e-mail: licitacao@socorro.sp.gov.br

DocuSign Envelope ID: 96EE55C3-1A1F-4818-A48E-9E542561D080
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO
EDITAL DE PUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 Torna público que fará realizar licitação pública na moda-
lidade PREGÃO ELETRÔNICO para contratação de empresa especializada no ramo, para prestação de serviços médicos 
(Clínico geral, Ginecologista, Pediatra), e de Gestão dos serviços de saúde como: Enfermeiro(a), Fisioterapeuta, Farmacêu-
tico(a), Auxiliar de Farmácia, Técnico em Enfermagem, Recepcionista e Faxineira, para atendimento nas Unidades de Saú-
de do município de Álvaro de Carvalho, conforme especificações constantes no Anexo I. O certame será do tipo “Menor 
Preço por item”. A sessão pública eletrônica terá início a partir das 09h00m (horário de Brasília/DF) do dia 22/10/2021, 
através do site http://186.224.1.38:8079/comprasedital. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no 
endereço eletrônico www.alvarodecarvalho.sp.gov.br. Os  interessados em participar deste certame poderão obter me-
lhores informações pelo e-mail licitacaoalvaro@gmail.com e/ou pelo telefone (14) 3484-1119 de segunda a sexta-feira 
das 12h00m às 18h00m. Álvaro de Carvalho/SP, 08 de Outubro de 2021. Adilson de Oliveira Lopes – Prefeito Municipal.

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 033/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 
066/2021. OBJETO: Aquisição de Biodigestor, Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio, para 
EMEF Honório Carriel Cleto, conforme quantidades e especificações, nos Termos de 
Referência contida no Anexo I. Considerando a ata da sessão do dia 30 de setembro 
de 2021, onde não houve interessado, julga DESERTA a processo em epigrafe. José 
Carlos de Quevedo Junior – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

Pregão Presencial 049/2021. Processo Administrativo 170/2021. Objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de Concreto Usinado para execução de 
Reformas e pequenos Reparos em Prédios do Município, bem como Vias Públicas, com 
quantitativos máximos e condições mínimas, conforme Termo de Referência contido no Anexo 
I. Considerando a ata da sessão do dia 30 de setembro de 2021, onde não houve interessado, 
julga DESERTA a processo em epigrafe. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 082/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 032/2021
O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Municipal 
Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que 
fará realizar licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, tendo em vista a escolha da 
proposta de menor preço para contratação de empresa para fornecimento e instalação de placas 
de sinalização turística e urbana, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
termo de referência e anexos. O recebimento das propostas será a partir do dia 13 de outubro de 
2021 às 08:00h e o encerramento do recebimento será dia 08 de novembro de 2021 às 13:30h. A 
abertura da disputa será às 14:00h do dia 08 de novembro de 2021. O instrumento convocatório 
e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.
sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 
09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, 
ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br. 

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 089/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 035/2021
O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Municipal 
Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que 
fará realizar licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, tendo em vista a escolha da 
proposta de menor preço para contratação de empresa para prestação de serviços de sonorização 
em propaganda volante veiculada em carro, valor/hora para divulgação de eventos diversos a 
serem realizados pela administração no município de São Simão/SP, em atendimento a todos os 
setores da administração, conforme exigências estabelecidas no termo de referência e anexos. O 
recebimento das propostas será a partir do dia 13 de outubro de 2021 às 08:00h e o encerramento 
do recebimento será dia 08 de novembro de 2021 às 08:30h. A abertura da disputa será às 
09:00h do dia 08 de novembro de 2021. O instrumento convocatório e seus anexos poderão 
ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção 
de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min 
e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo 
telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 090/2021 - TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2021
O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Municipal 
Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que fará 
realizar licitação na modalidade tomada, na forma presencial, tendo em vista a escolha da proposta 
de menor preço para contratação de empresa para reforma e ampliação da escola municipal “Atílio 
Burin”, localizada na Avenida Estados Unidos, nº 2.137 - São Simão/SP, conforme condições e 
exigências estabelecidas no termo de referência e anexos. Data e horário de recebimento público 
dos documentos de credenciamento e envelopes de habilitação e proposta: até às 13h45min 
do dia 03 de novembro de 2021. Data e horário da sessão pública de abertura dos envelopes: 
Pontualmente às 14h00min do dia 03 de novembro de 2021. O instrumento convocatório e seus 
anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.
br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min 
às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda 
solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/2021 - TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2021
O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Municipal 
Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que 
fará realizar licitação na modalidade tomada, na forma presencial, tendo em vista a escolha da 
proposta de menor preço para contratação de empresa para construção de quadra de futebol society, 
conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência e anexos. Data e horário 
de recebimento público dos documentos de credenciamento e envelopes de habilitação e 
proposta: até às 09h45min do dia 04 de novembro de 2021. Data e horário da sessão pública de 
abertura dos envelopes: Pontualmente às 10h00min do dia 04 de novembro de 2021. O instrumento 
convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: www.
saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, 
das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, 
ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br. 

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RETIFICADO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 083/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2021
O Município de São Simão/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
45.369.220/0001-25, através da Prefeitura Municipal, por intermédio do Prefeito Municipal Marcos 
Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar que fará realizar 
licitação na modalidade pregão, na forma presencial, tendo em vista a escolha da proposta de menor 
preço para contratação de empresa especializada em serviços de locação de sistemas informatizados 
(gestão social, gestão saúde, gestão educação, gestão segurança municipal) específi cos para órgão 
público e devidamente licenciados, incluindo instalação, implantação, manutenção e treinamento 
de pessoal, conforme termo de referência e anexos. Data e horário de recebimento público dos 
documentos de credenciamento e envelopes de habilitação e proposta: até às 09h45min do dia 03 
de novembro de 2021. Data e horário da sessão pública de abertura dos envelopes: Pontualmente 
às 10h00min do dia 03 de novembro de 2021. O instrumento convocatório e seus anexos poderão 
ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de 
Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 
13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone 
(16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 30009/21 - Pregão Eletrônico nº 193/21. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: Aquisição de compostos e preparados para limpeza hospitalar. Recebimento das 
propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 27 de outubro de 2021 - Abertura das propostas dos 
lotes: a partir das 9h00 do dia 27 de outubro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 
9h30 do dia 27/10/2021. 
Processo nº 25788/21 - Pregão Eletrônico nº 194/21. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: Aquisição de veiculo de resgate a ser destinado ao Pelotão de Bombeiros de Franca. 
Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 03 de novembro de 2021 - Abertura 
das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 03 de novembro de 2021 - Início da disputa 
de preços: a partir das 9h30 do dia 03/11/2021. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 13/10/2021, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br
Proc. nº 35556/21 – Leilão Público nº 08/21 – Objeto: Animais apreendidos. Os interessados 
deverão comparecer no dia 27 de outubro de 2021 às 9h30, na Rua José Geanesela, 415 – 
City Petrópolis – CANIL MUNICIPAL. Informações pelos telefones: (16) 3711-9440. Local para 
visitação: mesmo endereço. 
Processo nº 31393/21 – Tomada de Preços nº 16/21 – Contratação de empresa especializada 
para elaboração de laudo técnico de avaliação de defensas metálicas e dispositivos de 
contenção viária instalados e projeto executivo de instalação e/ou adquação.  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 04 de novembro de 2021, a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 14h30. A visita 
deverá ser agendada até o dia 03/11/21, através do tel. (16) 3711-9052. 
Processo nº 13057/19 – Tomada de Preços nº 05/21 – Contratação de empresa para 
substituição de reservatório metálico do da Emeb Profa Nair Martins Rocha, na rua Padre 
Conrado, 1900, Vila Santos Dumond, na cidade de 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 05 de 
novembro de 2021, a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 14h30. A visita deverá ser 
agendada até o dia 04/11/21, através do tel. (16) 3711-9545. 
Processo nº 4615/21 – Tomada de Preços nº 25/21 – Reforma e ampliação da creche 
municipal Joaquim Franco da Rocha – Creche FNDE – Tipo 1, na Rua Manoel Igino Leal, 1900 
– Jd. Palmeiras – 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 11 de novembro de 2021, a abertura 
dar-se-á no mesmo dia e local às 14h30. A visita deverá ser agendada até o dia 10/11/21, 
através do tel. (16) 3711-9545. 
Processo nº 6523/21 – Tomada de Preços nº 26/21 – Reforma e ampliação da creche escola 
Tatiane aparecido Malta, na Rua Alcino Teixeira da Silva, 1040 – Jd. Tropical II  – 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 12 de novembro de 2021, a abertura dar-se-á no mesmo dia e 
local às 14h30. A visita deverá ser agendada até o dia 11/11/21, através do tel. (16) 3711-9545. 
Editais no site: www.franca.sp.gov.br

Franca, 07 de outubro de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNA

AVISO DE EDITAL  
TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2021-PROCESSO LICITATÓRIO/PROTOCOLO Nº. 865/2021.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preço/FORMA DE EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO: 
Indireta. REGIME DE CONTRATAÇÃO: Empreitada Por Preço Global/CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO: Menor Preço. VALOR DA OBRA: R$ 529.169,00. O Município de Braúna, Estado de São Paulo, 
com sede na Avenida Barão do Rio Branco, nº. 485, centro, através da Comissão Permanente de Licitações, 
legalmente instituída pela Portaria Municipal de nº. 28 de 04 de janeiro de 2021, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que, através da autoridade competente e na forma de legislação vigente, encontra-se aberta a 
LICITAÇÃO, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo, MENOR PREÇO, no Regime de Execução Indireta 
por Empreitada por Preço Global, objetivando a contratação de empresa especializada em infraestrutura urbana, 
compreendendo: pavimentação, drenagem, calçamento, guias, sarjetas e acessibilidade do prolongamento da 
Avenida Barão do Rio Branco, trechos 01 e 02. Entrega dos documentos e propostas deverão ser protocolados 
até as 09h30min do dia 28/10/2021 no setor de protocolo desta municipalidade no Paço Municipal. Abertura 
dos envelopes Nº. 01- Documentação e Nº. 02- Proposta: 09h30min do dia 28/10/2021. O Edital  e os demais 
documentos técnicos serão fornecidos gratuitamente, no site www.brauna.sp.gov.br, no e-mail licitacao@brauna.
sp.gov.br . Braúna/SP, 04 de outubro de 2021. HEITOR VERDÚ. Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Aquisição de 03 (três) veículos automotores, para substituição parcial da frota 
do Legislativo. O recebimento e abertura dos envelopes de proposta e documentação 
está designado para o dia 28/10/2021, às 09h (horário de Brasília), no Auditório da Câmara 
Municipal de Jacareí, situada na Praça dos Três Poderes, nº 74, Centro, neste Município. O 
edital detalhado e seus anexos estão disponíveis no site www.jacarei.sp.leg.br.

LUANA SILVÉRIO ALVES
Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

PREGÃO PRESENCIAL nº 15/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Fornecimento e instalação de 1 SWITCHER de produção ao vivo exclusivo para 
produção broadcast, do tipo TriCaster com TC1SP. O recebimento e abertura dos envelopes 
de proposta e documentação será no dia 28/10/2021, às 14h (horário de Brasília), no Auditório 
da Câmara Municipal de Jacareí, situada na Praça dos Três Poderes, nº 74, Centro, neste 
Município. O edital detalhado e seus anexos estão disponíveis no site www.jacarei.sp.leg.br.

LUANA SILVÉRIO ALVES
Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO AO CONTRATO N.º 0021/2021, TOMA-
DA DE PREÇOS N°0005/2021 Contratada: TECNOLUZ ELETRICIDADE 
LTDA, CNPJ n°01.396.138/0001-14. Objeto: Contratação de empresa es-
pecializada em engenharia elétrica para execução de serviços para manu-
tenção corretiva e ampliação nas instalações elétricas do Município, com 
aplicação de materiais, mão-de-obra e equipamentos Vigência: 07/10/2021 
a 06/10/2022. Embu Guaçu 07 de outubro de 2021, José Antônio Pereira - 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede 
na Avenida da Liberdade, N° 250, Centro, torna público que fará reali-
zar a Licitação Pública, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA sob 
Nº 001/2021 do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, visando o REGISTRO 
DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA COMUM, NÃO CONTINUADOS, 
PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS SOB A TUTELA DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA. Os envelopes contendo a 
documentação, respectivamente, serão recebidos na Diretoria de Gestão 
de Suprimentos, até as 10h00min do dia 12/11/2021, procedendo-se à aber-
tura dos envelopes de documentação no mesmo dia e local às 10h15min. 
será regida pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações. Os interessados poderão adquirir a pasta completa contendo 
o Edital Completo, gratuitamente, no endereço eletrônico http://www.fran-
codarocha.sp.gov.br. Informações: Fone: 11 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na 
Avenida da Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Licitação 
Pública, na modalidade PREGÃO (ELETRÔNICO) sob Nº 026/2021 do tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE objetivando o registro de preços para AQUISI-
ÇÃO DE SANEANTES E UTILIDADES DOMÉSTICAS. Início do acolhimen-
to de propostas: às 17:30 horas, do dia 08/10/2021, abertura das propostas: 
às 10:01 horas do dia 25/10/2021, data e a hora da disputa: às 10:15 horas 
do dia 25/10/2021.Local Sítio: www.bbmnetlicitacoes.com.br. O Edital com-
pleto poderá ser adquirido no endereço eletrônico http://www.francodarocha.
sp.gov.br. Informações: Fone: 11 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2021
A Prefeitura Municipal de Gaviao Peixoto, Estado de São Paulo, por intermédio de seu pregoeiro oficial, 
torna público para o conhecimento de quem possa interessar que no dia 22 de Outubro de 2021, às 
08h30min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Alameda Estevo, nº 681, Centro, será 
realizada licitação aberta através do Processo nº 198/2021, Pregão Presencial nº 40/2021, do tipo me-
nor preço, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KITS DE 
MERENDA ESCOLAR PARA FORNECIMENTO À ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DO MUNICÍPIO DE GAVIAO PEIXOTO/SP QUE TIVERAM SUAS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A 
PANDEMIA DO COVID 19, conforme especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I. O 
instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no horário normal de 
expediente na sede deste órgão licitante de segunda a sexta feira das 08h00min às 11h00min e das 
13h00min às 16h00min, ou no site www.gaviaopeixoto.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas atra-
vés do telefone PABX (16) 3338-9999 ou ainda através do email: compras@gaviaopeixoto.sp.gov.br. 

Gaviao Peixoto/SP, aos 07 de Outubro de 2021.
ARLEY FAGNANI

Pregoeiro 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 102/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
080/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS 
À CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 
RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 
– SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15) 
3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09H DO DIA 
08/10/2021 ÀS 08H30MIN DO DIA 21/10/2021. ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: DAS 08H35MIN DO DIA 21/10/2021 ÀS 08H30MIN DO DIA 
22/10/2021. INICÍO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 9H DO DIA 
22/10/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. LOCAL: 
PORTAL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL – WWW.BLL.ORG.BR

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE 
REGULAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA E LOGRADOURO PARA INSTALAÇÃO 
EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO E APLICAÇÃO DE 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.
SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/
SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 
E 13H ATÉ 17H) – FONE (15) 3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DE 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ÀS 14H DO DIA 22/10/2021.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 287/2021 
PROCESSO n° 38.420/2021 - OC: 822400801002021OC00306
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES – 
PARTICIPAÇÃO AMPLA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.
DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 08 DE OUTUBRO DE 2021.
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 26 DE OUTUBRO DE 2021 - HORÁRIO: 09 HO-
RAS.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. Informa-
ções na Comissão Permanente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-
1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 295/2021
PROCESSO n° 38.806/2021 - OC: 822400801002021OC00315
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 
ATENDER A REDE BÁSICA DE SAÚDE – PARTICIPAÇÃO AMPLA, CONFORME ESPECIFI-
CAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA 
ELETRÔNICA: 08 DE OUTUBRO DE 2021. DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
22 DE OUTUBRO DE 2021 - HORÁRIO: 14:00 HORAS. ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.
sp.gov.br. O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.
sp.gov.br. Informações na Comissão Permanente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botuca-
tu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº.167/2021 – Registro de preços para fornecimento de medicamentos-grupo 
28. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 04/11/2021.
(a) Drª. Rosana Gravena – Secretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº.168/2021 – Registro de preços para fornecimento de medicamentos para 
atender ordens judiciais – grupo 12. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 03/11/2021.
(a) Drª. Rosana Gravena – Secretária de Saúde
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.
gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Suprimentos - Diretoria Administrativa de Secretaria 
de Saúde - Av. Major Acácio Ferreira, 854-Jardim Paraíba - Jacareí/SP, CEP. 12.327-530 no ho-
rário das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
Pregão Presencial nº.009/2021 – Registro de preços para fornecimento de combustível (gasolina 
comum, etanol (álcool etílico) e óleo diesel (s10)). Recebimento da Proposta: até às 09h00 do 
dia 26/10/2021. 
(a) Luis Fernando Massari - Secretário de Infraestrutura Municipal; (a) Edson Anibal de Aquino 
Guedes Filho - Secretário de Mobilidade Urbana; (a) Nelson Gonçalves Prianti Junior - Presidente 
do SAAE; (a) Rossana Vasques - Presidente do IPMJ; (a) Guilherme A. de Campos Mendicelli - 
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de Abreu; (a) Alexsandro Quadros da 
Rocha - Presidente da Fundação Pró-lar de Jacareí
Pregão Eletrônico nº.169/2021 - Registro de preços para eventual aquisição de bateria automoti-
va. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 26/10/2021. 
(a) Luis Fernando Massari - Secretário de Infraestrutura Municipal 
Pregão Eletrônico nº.170/2021 - Aquisição de veículo utilitário. Encaminhar Proposta: até às 
09h00 do dia 27/10/2021. 
(a) Juliana Pinheiro Dualibi - Secretária de Assistência Social
Pregão Eletrônico nº.171/2021 - Contratação de empresa para realização de serviços técnicos 
especializados de planejamento, organização e execução de processo seletivo simplificado para 
professor e agente de desenvolvimento infantil - ADI substitutos. Encaminhar Proposta: até às 
09h00 do dia 25/10/2021. 
(a) Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretária Municipal de Educação
Tomada de Preços nº.013/2021 - Contratação de empresa especializada para reforma e amplia-
ção do canil municipal com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos. Visita Téc-
nica: às 9h00 do dia 28/10/2021. Recebimento dos Envelopes: até às 09h00 do dia 09/11/2021. 
Sessão de Abertura: às 9h00 do dia 09/11/2021.
(a) Claude Mary de Souza - Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.
gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, 
nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” 
novo.
Credenciamento nº.005/2021 - Credenciamento de empresa para prestação de serviços de guin-
cho e estacionamento dos veículos apreendidos ou removidos pela fiscalização municipal de 
mobilidade urbana ou de posturas.
O edital na sua íntegra será fornecido aos interessados na Unidade de Licitações, 1º andar, 
sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08:00 às 17:00 horas., 
mediante apresentação de um “cd-r” novo ou pelo e-mail licitação@jacarei.sp.gov.br, a partir do 
dia 14/10/2021.
(a) Edson Anibal de Aquino Guedes Filho - Secretário de Mobilidade Urbana 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 053/2021
Licitação nº 066/2021
Objeto: Registro de Preço para aquisição de Internet  Móvel  4G para aulas remotas para os 
alunos do Município de Sumaré. 
Licitação Tipo: Menor preço por item. 
Regime de Execução: Entrega Parcelada (preço unitário).
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 25/10/2021 às 09:00 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela 
empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação 
ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua João 
Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5300 das 08:30 
às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 07 DE OUTUBRO DE 2021
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMARH

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
EDITAL Nº 68/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2021
PROCESSO Nº 11.463/2021

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
68/2021 - PROCESSO Nº 11.463/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGI-
CAS DO MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS – SP, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MODALIDA-
DE: Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 27 de outubro de 2021, às 
10:00 horas. A Prefeitura Municipal da Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER 
que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Roma-
nópolis, o PREGÃO PRESENCIAL 52/2021. Os interessados poderão retirar 
o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz 
de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de 
Compras e Licitações, no horário compreendido entre 9hs às 16 horas, de 
segunda à sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-
80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 7 de outubro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSO-
RAS/COPIADORAS. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 10h00min do dia 
25/10/2021. 
O edital na sua íntegra estará disponível no site: www.pro-lar.sp.gov.br e poderá ser 
solicitado via e-mail: prolar@jacarei.sp.gov.br ou retirado na sede da Fundação Pró-
-Lar de Jacareí, sito à Rua José Bonifácio nº 37, Centro, Jacareí/SP, no horário das 
08:00 às 17:00 horas, mediante apresentação de um “CD-R” novo ou Pen Drive.

ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA 
 PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ.

FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ
CNPJ: 45.392.032/0001-18

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE ABERTURA 

PREGÃO PRESENCIAL 010/2021
ENCERRAMENTO: ÀS 09:00 HRS DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2.021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS COM DIÂMETRO INTERNO DE 1500mm PARA COMPLEMEN-
TAÇÃO DE TRECHO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA 
AV. OSCAR CHIARELLI, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
CONSTANTES NOS ANEXOS DO EDITAL.O edital completo e seus anexos estão disponíveis para 
retirada na sede do SAMAE-Mogi Guaçu através do recolhimento da taxa de R$ 5,00 ou gratui-
tamente através do site www.samaemogiguacu.com.br, maiores informações serão fornecidas pela 
Comissão de Licitações.

Mogi Guaçu 06 de outubro de 2.021
Mario Antonio Zaia - Superintendente 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE MOGI GUAÇU - SAMAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 053/2021, tipo maior des-
conto por item. Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de combustíveis (gasolina co-
mum, etanol, óleo diesel comum e óleo Diesel-S10), com oferta de maior desconto na média da tabela ANP 
(Agência Nacional de Petróleo) do mês em que for adquirido o combustível,  cam convidados os interessados 
em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 22/10/2021 às 09h00, no Setor 
de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde 
ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.
salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial 
no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimen-
tos somente através do e-mail: licitacao@salesoliveira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 07 de outubro de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 054/2021, tipo menor preço 
do item por hora. Objeto: Registro de preços para a contratação de empresa para prestação de serviços 
técnicos especializados (mão-de-obra) em manutenção mecânica e elétrica, visando a manutenção da frota de 
veículos da Prefeitura Municipal de Sales Oliveira,  cam convidados os interessados em participar do certame 
para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 28/10/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na 
Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento 
do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. 
Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da 
COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: 
licitacao@salesoliveira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 07 de outubro de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 055/2021, tipo menor preço do 
item. Objeto: Aquisição de vans para transporte de passageiros, zero quilômetro,  cam convidados os interes-
sados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 22/10/2021 às 14h00, no Setor 
de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde 
ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.
salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no 
contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos 
somente através do e-mail: licitacao@salesoliveira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 07 de outubro de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal

A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro comunica a todos os interessados que 
se encontra aberto na Supervisão de Licitação o seguinte processo:

PROCESSO Nº 062/2021/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021. Objeto: Con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia 
visando a “Reforma da Escola Municipal Elisabeth Frias Pares, localizada na Rua Ca-
pitão Barduino, Aparecidinha, Município de Socorro/SP”, com fornecimento de mate-
riais, através de recursos próprios, conforme especificações contidas no Anexo III do 
edital – Memorial Descritivo. Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. Encerramento para a 
entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação, Nº 02 – Proposta Comercial, até às 9h 30 
min do dia 09/11/2021, e reunião de Licitação às 10h. Período de Disponibilização do 
Edital: 08/10/2021 à 03/11/2021. Período de Cadastramento: 08/10/2021 à 04/11/2021. 
Socorro, 06 de outubro de 2021.

O Edital completo, memoriais descritivos, cronogramas, planilhas orçamentárias, 
e plantas necessárias serão disponibilizados no site www.socorro.sp.gov.br e maio-
res informações poderão ser obtidas junto à Supervisão de Licitação do Município de 
Socorro, pessoalmente, das 8:30 as 17:00 horas, na Avenida José Maria de Faria, 
71, salto, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário comercial, 
exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. 

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe de Supervisão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO

Av. José Maria de Faria, 71 - CEP 13960-000 - Socorro - SP
www.socorro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3855-9610 - e-mail: licitacao@socorro.sp.gov.br
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 A Em depoimento à CPI da 
Covid, o paciente Tadeu Fre-
derico de Andrade afirmou 
que a Prevent Senior realizava 
prática de tratamento paliati-
vo para vítima de Covid, o tra-
tamento era usado sem crité-
rios médicos e era uma forma 
de ‘’eliminar’’ os pacientes de 
alto custo.

“Era a prática da Prevent 
Senior para eliminar pacien-
tes de alto custo”, afirmou.

“Sou testemunha viva da 
política criminosa dessa cor-
poração e seus dirigentes”, 
completou.

Andrade afirmou que a 
maior parte dos médicos da 
operadora são comprometi-
dos em dar as melhores con-
dições e curar os pacientes. 
No entanto, afirma que dire-
tores e alguns profissionais 
eram ligados a uma “trama 
macabra”.

“Tive uma maravilhosa 
chance por ter sobrevivido e 
por isso não posso me omi-
tir. Tenho que denunciar os 
gravíssimos fatos que eu e A empresa de planos de saúde Prevent Senior está sendo investigada na CPI da Covid-19

ADRIANO VIZONI/FOLHAPRESS

Paciente afirma que Prevent 
‘eliminava’ enfermos da covid

PANDEMIA. Tratamento paliativo era usado para matar pacientes de alto custo na Prevent Senior

minha família vivenciamos, 
assim como inúmeras outras 
famílias que são invisíveis e 
não apareceram”, afirmou.

Ele acrescenta que vai até 
o fim para “responsabilizar e 
punir exemplarmente todos 
os responsáveis por esse hor-
ror” e fazer justiça.

“Não se pode permitir que 
o lucro se sobreponha à ética 
médica, à moral ou à vida”, 
afirmou.

“Por fim, espero que to-
dos nós honremos todas as 
vítimas dessa trama maca-
bra pois morreram sem que 
fossem dada qualquer chan-
ce de defesa”.

O advogado e paciente da 
Prevent Senior Tadeu Frede-
rico Andrade afirma que sua 
família desconfiou dos proce-
dimentos da operadora e con-
tratou um médico particular 
para fiscalizar os procedimen-
tos adotados.

Os médicos receitaram 
tratamento paliativo, pois 
afirmaram que seu caso não 
havia solução. (FP)

Bolsonaro 
veta 
absorvente 
gratuito

 A O Presidente Jair Bolsona-
ro vetou o projeto de lei que 
previa a distribuição gratuita 
de absorvente, a proposta foi 
aprovada no Congresso em se-
tembro.

A proposta institui o Pro-
grama de Proteção e Promo-
ção da Saúde Menstrual. Todos 
os artigos que previam a dis-
ponibilização de graça do pro-
duto de higiene, seu principal 
foco, foram vetados.

Bolsonaro manteve apenas 
trecho que institui a criação 
do programa como “estraté-
gia para a promoção da saúde 
e atenção à higiene”, com o ob-
jetivo de “combater a precarie-
dade menstrual”. O presidente 
também manteve a determi-
nação de campanha informati-
va sobre saúde menstrual.

O projeto de lei previa 
como beneficiárias do progra-
ma estudantes de baixa renda 
matriculadas em escola públi-
ca, mulheres em situação de 
rua ou de vulnerabilidade so-
cial extrema, mulheres  pre-
sidiárias; e mulheres interna-
das em unidades de medida 
socioeducativa. (FP)

SAÚDE MENSTRUAL

 A O estado do Rio de Janeiro e 
São Paulo estão em discussões 
sobre a flexibilização do uso 
de máscaras, mas a medida 
é vista com ressalvas por De-
nise Garrett, epidemiologista 
e vice-presidente do Instituto 
Sabin (EUA).

O governador de São Pau-
lo, João Doria, afirmou nesta 
quinta-feira (6) que a decisão 
sobre a obrigatoriedade do 
uso de máscaras deve ocor-
rer nesta quinta (7) durante 
uma reunião com membros 
do PEI (Programa Estadual de 
Imunização), do Comitê Cien-
tífico e o secretário municipal 
de Saúde de São Paulo, Edson 

Epidemiologista fala sobre 
uso de máscara opcional 

Capitais de São Paulo e Rio discutem flexibilizar uso de máscara já 
nos próximos dias; medida é alvo de discussão entre especialistas  

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

Aparecido.
“Não sou contra a flexibili-

zação, desde que seja feita da 
maneira correta, usando os in-
dicadores corretos e na hora 
correta”, diz Garrett. Ela indica 
que, em algumas ocasiões, o 
uso da máscara não é necessá-
rio, como em lugares abertos 
em que não há interação com 
outras pessoas.

Porém, ela diz, é preciso 
bom senso. Caso a pessoa es-
teja ao ar livre, porém, aglo-
merando de alguma forma, a 
máscara é essencial.

Ela cita como exemplo a 
rua 25 de Março. Lá, apesar de o 
comércio ser em espaço aber-

‘Não sou contra a flexibilização, desde que esta seja feita 
da maneira correta’, afirma a epidemiologista Denise Garret

to, há um fluxo intenso de co-
merciantes e compradores. A 
mesma recomendação vale 
para lugares fechados.

“Chega em um ponto da 
pandemia em que temos que 
focar naquilo que é essencial”, 
afirma a médica, que ava-
lia que o fundamental, neste 
momento, é evitar comparti-
lhar o ar.

A possível flexibilização do 
uso de máscaras acontece em 
meio à queda no número de 
óbitos por Covid-19 e ao avan-
ço na vacinação. Nesta quarta-
-feira (6), o estado de São Paulo 
superou os Estados Unidos e a 
Europa ao chegar a 60% da po-

pulação totalmente vacinada 
contra a covid.

Garrett diz, no entanto, que 
é errado avaliar apenas a taxa 
de cobertura vacinal para dis-
cutir o fim da obrigatoriedade 
no uso das máscaras. Segundo 
ela, o indicador principal para 

essa tomada de decisão deve 
ser a circulação viral, ou seja, 
o número que resulta em no-
vos casos e, consequentemen-
te, em novos óbitos.

“De certa forma, a taxa de 
cobertura vacinal influencia 
na circulação, mas, com as no-

vas variantes, nada é garantia”, 
explica Garrett que cita a situa-
ção de Singapura.

O pequeno país, localizado 
no sudeste asiático, até há pou-
co era referência no contro-
le de pandemia, com mais de 
80% da população totalmente 
vacinada. A ilha, porém, pas-
sou a registrar uma alta de no-
vos casos no final de setembro.

No caso de Singapura, ela 
analisa que há um problema 
de controle em decorrência 
da variante delta. “Trata-se 
de uma variante muito trans-
missível”, relembra a especia-
lista, que afirma que é preciso 
analisar a taxa de cobertura 
vacinal de outra forma.

“Lá, ainda há 20% da po-
pulação que não está vaci-
nada. Quando a variante en-
contra esses 20% é a mesma 
coisa que colocar fogo em 
uma floresta seca. A varian-
te não vai ‘parar de queimar 
esse galho seco’ até que haja 
uma medida de prevenção”,  
exemplifica. (FP)

 A A Câmara aprovou nesta 
quarta-feira um projeto de lei 
que prevê a volta de gestan-
tes ao trabalho presencial após 
elas se imunizarem contra a 
covid-19. O texto altera a Lei 
14.151/21, que garantiu o afasta-
mento da gestante do trabalho 
presencial com remuneração 
integral durante a pandemia, 
e segue para análise do Senado.

O projeto aprovado é um 
substitutivo da relatora, depu-
tada Paula Belmonte (Cidada-
nia-DF) e garante o afastamen-
to apenas se a gestante não 
tiver sido totalmente imuni-
zada, ou seja, tenha se passa-
do um prazo de 15 dias após 
a segunda dose. Atualmente 
não há este critério. O empre-
gador também tem a opção de 
manter a trabalhadora em te-
letrabalho com remuneração 
integral.

Se a opção for pelo retor-

Câmara aprova retorno  
de gestantes ao trabalho

no ao presencial, a emprega-
da gestante deverá retornar 
ao trabalho nas hipóteses de 
encerramento do estado de 
emergência; após sua imuni-
zação completa; se ela se recu-
sar a se vacinar contra o novo 
coronavírus, assinado um ter-
mo de responsabilidade; ou 
se houver aborto espontâneo 
com recebimento da salário-

-maternidade nas duas sema-
nas de afastamento garantidas 
pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).

Para a relatora, o texto ga-
rante o afastamento enquanto 
não há a proteção da imuniza-
ção e resolve o problema do se-
tor produtivo. “Hoje, 100% está 
sendo pago pelo setor produti-
vo e, muitas vezes, o microem-
presário não tem condições 
de fazer esse pagamento. Vá-
rias mulheres querem retor-
nar ao trabalho, pois muitas 
vezes elas têm uma perda sa-
larial porque ganham comis-
são, hora extra”, disse Paula 
Belmonte.

Se a gestante não puder 
exercer sua ocupação  a dis-
tância, mesmo com alteração 
de sua função, a situação será 
considerada como gravidez 
de risco até ela completar a  
imunização. (AB)

Texto substitui 
Lei 14.151/21 
que garantiu 
afastamento de 
gestantes com 
remuneração 
no auge da 
pandemia

 A Uma organização crimi-
nosa especializada na fabrica-
ção, comercialização e distri-
buição de cédulas falsas, além 
de lavagem de dinheiro, foi 
desarticulada pela Operação 
J029, da Polícia Federal nesta 
quinta-feira (7).

Na ação, foram cumpridos 
seis mandados de prisão e 18 
de busca, nos estados do Rio 
Grande do Sul e Santa Catari-
na. Também foram apreen-
didos veículos e executado o 
bloqueio de contas bancárias 
dos envolvidos.

“A investigação apurou 
que a organização atua des-
de 2012. Nesse período, foram 
apreendidas 75 mil cédulas 
produzidas pelo grupo, tota-
lizando R$ 6,7 milhões falsos 
colocados em circulação. Nos 
últimos anos, o grupo se utili-
zava da compra de mercado-
rias, principalmente celulares 

PF desarticula quadrilha  
que distribui notas falsas

Polícia Federal (PF) desarticulou nesta quinta-feira uma quadrilha 
especializada em distribuir cédulas falsas na operação J029 

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA FEDERAL

e eletrônicos, em plataformas 
de negociação de produtos 
usados, para repassar o di-
nheiro falso”, detalhou a PF.

O líder da organização, 
que não teve a identidade 

revelada, é considerado um 
dos principais falsificadores 
de moeda do Brasil, estava fo-
ragido desde 2016 e foi preso 
no final de julho pela Polícia 
Federal. (FP)
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DNA South America Genética Animal S/A
C.N.P.J. nº 33.774.306/0001-54 - NIRE 3530053677-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14/05/2021
Aos 14/05/2021, às 10 hs., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Ana Paula Franco de Oliveira, Secretário: Maurizio Gibram 
das Chagas. Deliberações Unânimes: Alteração da redação do item XIV da Cláusula 20 do Estatuto Social, que passará a vigorar 
com a seguinte e nova redação: “Cláusula 20 - (...) XIV - Movimentação de contas bancárias, assunção de obrigações, assinatura e 
execução de contratos (que contraem obrigações para a Sociedade), cheques ou ordens de pagamentos envolvendo valores que superem 
R$1.000.000,00. b) Ratificação de todos os atos praticados pelos Diretores da Sociedade, que ultrapassaram o valor de R$ 100.000,00 e 
que foram assinados individualmente até a presente data, ou seja, 14/05/2021. c) A presidente deu ciência aos acionistas sobre a Carta 
de Renúncia ao cargo de Conselheiro, datada de 22/02/2021, apresentada pelo sr. Gustavo Laureano Dias Freitas, RG nº MG12882579 
SSP/MG e CPF nº 071.915.166-07, conforme anexo a essa Ata, a qual foi aceita por todos os presentes. d)Foi eleito sr. Douglas Cazzolato 
Morgonni, RG SSP/SP nº 25193668-5, CPF nº 269.134.008-29, para Conselheiro da Sociedade. d) Foram reeleitos, os membros do Con-
selho de Administração, srs. Thomas Bierhals, Fábio Luiz Rocha, Ana Paula Franco de Oliveira, Maurizio Gibram das Chagas e Henrique 
Lamas Gonçalves. Os membros do Conselho de Administração terão mandado de 02 anos, iniciando-se em 14/05/2021 e encerrando 
em 14/05/2023. Os conselheiros terão remuneração compatível com as atividades exercidas. O Conselho de Administração ficará assim 
composto: Conselheiros: (i) Douglas Cazzolato Morgonni, RG SSP/SP nº 25193668-5, CPF nº 269.134.008-29; (ii) Thomas Bierhals, RG 
SSP/SC nº 4624188, CPF nº 058.625.429-30; (iii) Fábio Luiz Rocha, RG SSP/MG nºM8347212, CPF nº 034.305.176-13; (iv) Ana Paula 
Franco de Oliveira, CRC nº 1SP180.237-O, RG nº 22231019 SSP/SP e CPF nº 107.973.338-86; (v) Maurizio Gibram das Chagas, RG nº 
16425363 SSP/SP e CPF nº 107.972.988-78; e (vi) Henrique Lamas Gonçalves, RG nº MG10908900 SSP/MG e CPF nº 049.310.576-08. 
Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração, ora eleitos, tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos 
Termos de Posse anexos à presente Ata. Nada mais. Jucesp nº 351.639/21-4 em 20/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DNA South America Genética Animal S/A
C.N.P.J.  nº 33.774.306/0001-54 - NIRE 3530053677-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/05/2021
Aos 13/05/21, às 10 hs., na sede, com totalidade. Mesa: Presidente: Ana Paula Franco de Oliveira, e Secretário: Maurizio Gibram das 
Chagas. Deliberações Unânimes: A abertura de uma filial da sociedade, que terá endereço no Núcleo Rural PAD DF Área B, Módulo 
24, Área Rural do Paranoá, Brasília, Distrito Federal, CEP 71589-899 e exercerá as seguintes atividades: (i) criação de suínos (CNAE 
0154-7/00); (ii) comércio atacadista de animais vivos (CNAE 4623-1/01); (iii) outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não 
especificadas anteriormente (CNAE 7490-1/99) e (iv) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
interestadual e internacional (CNAE 4930-2/02). Em pauta o item “b)” da ordem do dia, a Cláusula 2ª do Estatuto Social passará a vigorar 
com a seguinte e nova redação: “Cláusula 2ª - A Sociedade terá a sua sede na Rua José Paulino nº 229, sala 1405, Vila Lídia, na cidade 
de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13026-515, podendo manter filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do País 
ou do exterior, por ato da Diretoria, após deliberação da Assembleia Geral. Parágrafo Único - A sociedade possui uma filial localizada no 
Núcleo Rural PAD DF Área B, Módulo 24, Área Rural do Paranoá, Brasília, Distrito Federal, CEP 71589-899 e que exercerá as seguintes 
atividades: (i) criação de suínos (CNAE 0154-7/00); (ii) comércio atacadista de animais vivos (CNAE 4623-1/01); (iii) outras atividades 
profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente (CNAE 7490-1/99) e (iv) transporte rodoviário de carga, exceto 
produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 4930-2/02).” Nada mais. Jucesp nº 294.416/21-3 
em 21/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DNA South America Genética Animal S/A
C.N.P.J.  33.774.306/0001-54 - NIRE 3530053677-1

Ata da Reunião do Conselho de administração em 14/05/2021.
Aos 14/05/2021, às 16 hs., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Ana Paula Franco de Oliveira e Secretário: Maurizio Gibram das 
Chagas. Deliberações Unânimes: a) Os membros do Conselho de Administração, reelegem, os diretores da sociedade, sendo reeleitos 
com mandato de 02 anos, iniciando-se em 14/05/2021 e encerrando em 14/05/2023 e remuneração compatível com o mercado. Dessa 
forma, a diretoria da DNA South America Genética Animal S/A ficará assim composta: Diretor Técnico: Thomas Bierhals, RG SSP/SC nº 
4624188, CPF nº 058.625.429-30 e Diretor Comercial: Fábio Luiz Rocha, RG SSP/MG nºM8347212, CPF nº 034.305.176-13. Nada mais. 
Jucesp nº 351.640/21-6 em 20/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Fairpet Comércio de Alimentos  para Animais S/A
C.N.P.J. sob nº 35.775.341/0001-13 - NIRE 3530054631-8

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11/05/2020
Aos 11/05/20, às 10 hs., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Marcos Garcia de Oliveira, e secretária: Ana Paula Franco de 
Oliveira. Deliberações Unânimes: (a) alteração da denominação social da sociedade para Wetco Indústria e Comércio de Alimentos 
para Animais S/A; (b) alteração da redação da Cláusula 1ª do Estatuto Social com a seguinte e nova redação: “Cláusula 1ª - Sob a 
denominação de “Wetco Indústria e Comércio de Alimentos para Animais S/A”, a sociedade é uma S.A. de capital fechado, que se 
regerá pelo presente Estatuto, nos termos da Lei n° 6404/76 e demais leis aplicáveis.”; (c) adequação do objeto social da Com-
panhia, com a inclusão da atividade de: (i) fabricação de alimentos para animais (CNAE 1066-0/00); (d) alteração da redação da 
Cláusula 3ª do Estatuto Social, com a seguinte e nova redação: “Cláusula 3ª - A sociedade tem como objeto social: (i) o comércio 
atacadista de alimentos para animais; (ii) comércio varejista de artigos e alimentos para animais de estimação e (iii) fabricação 
de alimentos para animais.”. Nada mais. Jucesp nº 284.169/20-1 em 03/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

HOMOLOGAÇÃO/LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021 

PROCESSO Nº 8360/2021.
Vistos, etc...
ADJUDICO o objeto, com proposta no valor global de R$ 409.863,11 
(quatrocentos e nove mil e oitocentos e setenta e três reais e onze 
centavos), a empresa licitante TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA – CNPJ: 00.437.218/0001-08. Em consequência HOMOLOGO, para 
que produza seus efeitos, o julgamento procedido pela COPEL (Comissão 
Permanente de Licitações) e parecer jurídico da TP nº 010/2021. Capão 
Bonito, 06 de Outubro de 2021. Gilberto Tobias Domingues - Secretário 
Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

TOMADA DE PREÇOS  Nº 011/2021
PROCESSO ADM. Nº 36.803/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO TELHA-
DO DO BANCO DE ALIMENTOS, A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE REPASSE Nº 
905259/2020, NESTA CIDADE DE BOTUCATU/SP.
DATA DE RETIRADA / ENCERRAMENTO E ABERTURA:
PRAZO  DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E 02 – DOCUMENTAÇÃO / PROPOSTA
DIA 27 DE OUTUBRO 2021 – ATÉ ÀS 08:30 HORAS-PROTOCOLO, ABERTURA MESMA DATA 
ÀS 09:00 HORAS 
LOCAL ABERTURA: Sala de reuniões da COPEL no prédio da Prefeitura Municipal de Botucatu 
sito à Praça Prof. Pedro Torres, nº 100 centro Botucatu/SP.
O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO site: www.botucatu.sp.gov.br. e maiores esclareci-
mentos poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitações – COPEL, pelo tel. (14) 
3811-1442 nos horários das  08:00 às às 16:30 horas, ou por e-mail: andrea.amaral@botucatu.
sp.gov.br.

SOLANGE APARECIDA DE AGUIAR – CHEFE DA SEÇÃO DE LICITAÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMUNICADO I
PREGÃO ELETRÔNICO PE/CAISM Nº 00611/2021
PROCESSO Nº 27P 1825/2018
OFERTA DE COMPRA Nº: 102203100592021OC00220
OBJETO: Registro de preços de Sistema de Vídeo Cirurgia
Convocamos os licitantes participantes do PE CAISM 00611/2021 para retomada da Sessão Pública no dia: 
19/10/2021 às 09:30 horas. Faz-se necessário a retomada da sessão pública para que seja refeita a análise da 
proposta da empresa Confiance Medical Produtos Médicos Ltda.
Pregoeiro: Ahamed Yanes A. Chami

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

HOSPITAL DA MULHER PROF. DR. JOSÉ A. PINOTTI
CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

GRAZIELLE DOS SANTOS RAMOS SILVA-TRANSPORTES | CNPJ/MF 23.632.846/0001-40 | NIRE 35.130.484.252 | ATO Nº 01 DE 15 
DE SETEMBRO DE 2021: O Procurador - MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS torna público o memorial descritivo de armazém 
geral, regulamento interno e tarifa remuneratória em ANEXO. MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS | MEMORIAL DESCRITIVO 
DE ARMAZÉM GERAL: Declarações do Artigo 1º Decreto Lei 1.102/1903: Rua Francisco Vilela, nº 385, Jardim Ponte Grande, 
Mogi das Cruzes-SP, CEP 08770-450. CAPITAL SOCIAL: R$10.000,00 (Dez mil reais). CAPACIDADE: Área coberta destinada 
para armazenagem em geral é de 450,00m², a área administrativa é de 28,00m² e a capacidade de Armazenagem coberta é 
de 1.350,00 toneladas. COMODIDADE: A unidade armazenadora apresenta condições satisfatórias no que se refere à estabili-
dade estrutural e funcional, com condições de uso imediato, segundo o laudo técnico aprovado pelo profissional competente. 
SEGURANÇA: De acordo com as normas técnicas do armazém, consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem 
como com os serviços propostos no regulamento interno e aprovados pelo profissional no laudo técnico de vistoria. NATUREZA E 
DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS: O Armazém Geral se destina à guarda de mercadorias gerais e secas, nacionais e/ou na-
cionalizadas, inclusive medicamentos e mercadorias perigosas, inflamáveis ou que necessitem de precaução especial, ficando 
a sociedade responsável pela obtenção das licenças necessárias, excluem-se as mercadorias de natureza agropecuária. EQUI-
PAMENTOS: 1 empilhadeira Yale com capacidade para 2 toneladas, 1 Empilhadeira Toyota com capacidade para 2 toneladas e 
2 paleteiras com capacidade para 1.5 toneladas. SERVIÇOS: Armazenagem, movimentação de entrada e saída de mercadorias, 
paletização de mercadorias, embalagem e reembalagem de mercadorias, lonamento e deslonamento de veículos, conferência 
de mercadorias, emissão de conhecimento de depósito e warrants. REGULAMENTO INTERNO: 1. DAS MERCADORIAS: 1.1. O 
Armazém Geral se destina à guarda de mercadorias gerais e secas, nacionais e/ou nacionalizadas, inclusive medicamentos e 
mercadorias perigosas, inflamáveis ou que necessitem de precaução especial, ficando a sociedade responsável pela obtenção 
das licenças necessárias, excluem-se as mercadorias de natureza agropecuária. 1.2. Os depósitos poderão ser recusados se a 
mercadoria não for tolerada pelo regulamento interno, se não houver espaço para a sua acomodação e/ou se, em virtude das 
condições em que ela se achar, puder danificar as já depositadas. 2. OPERAÇÕES E SERVIÇOS: 2.1. Procedimento: 2.1.1. No 
recebimento a empresa fará contar e pesar a mercadoria, registrando em documento específico a sua quantidade e peso, bem 
como os serviços a serem efetuados para seu perfeito armazenamento. 2.1.2 A empresa emitirá recibo de depósito, especifi-
cando os dados do depositante e da mercadoria depositada, bem como a quantidade e peso. 2.1.3 As saídas ou devoluções de 
mercadorias somente serão efetuadas quando for reconhecido o pedido de liberação pelo armazém. 2.1.4 Quando solicitado 
pelo depositante a empresa emitirá dois títulos unidos, mas separáveis à vontade, denominamos conhecimento de depósito 
e warrant, em que constarão as designações, para sua validade, e identificações nos termos da legislação vigente, devendo, 
ambos, serem assinados por um fiel depositário do armazém e por sócio da empresa depositária, podendo este último ser repre-
sentado por procurador. 2.2. Prazo: 2.2.1 O prazo de depósito será de 6 (seis) meses a contar da data da entrada da mercadoria 
no armazém, podendo ser prorrogado livremente por acordo entre as partes. 2.2.2. Vencido o prazo de depósito, a mercadoria 
reputar-se-á abandonada e o armazém geral dará aviso ao depositante, marcando o prazo de 8 (oito) dias improrrogáveis para 
a retirada da mercadoria contra a entrega do recibo ou dos títulos emitidos. 2.2.3 Findo este prazo, que correrá do dia em que 
o aviso for registrado no correio, o armazém geral mandará vender a mercadoria por corretor ou leiloeiro, em leilão público, 
anunciado com antecedência de três dias pelo menos, observando-se as disposições do art. 28, §§ 3º, 4º, 6º e 7º do decreto lei 
1.102 de 1.903. 2.3. Seguro: 2.3.1. O Armazém fará em seu nome seguro das mercadorias depositadas, e em caso de sinistro 
será indenizado pelo valor declarado na apólice, tendo que ressarcir o depositante conforme preço de mercado na data de si-
nistro. 2.4. Restrições Legais: 2.4.1. O Armazém não pode estabelecer preferência entre os depositantes a respeito de qualquer 
serviço. 2.4.2. O Armazém não pode emprestar ou fazer, por conta própria ou alheia, qualquer negociação sobre os títulos que 
emitir. 2.5. Horário de funcionamento: 2.5.1. As mercadorias deverão ser manuseadas em dias úteis no horário comercial 
das 8h00m às 17h00m. 2.6. Responsabilidade: 2.6.1.  O Armazém é responsável pela mercadoria depositada, obrigando-se 
ao ressarcimento indenizatório caso ocorram danos inerentes à má conservação, manipulação e sinistro ocorrido durante a 
vigência do contrato de armazenagem. 2.6.2. O direito de indenização prescreve em 3 (três) meses, contados do dia em que a 
mercadoria foi ou devia ser entregue. 2.7. Inadimplência: 2.7.1. O Armazém tem o direito de retenção para garantia do paga-
mento das armazenagens e despesas com a conservação e com as operações, benefícios e serviços prestados às mercadorias, 
a pedido do dono; dos adiantamentos feitos com fretes e seguro, e das comissões e juros, quando as mercadorias lhes tenham 
sido remetidas em consignação. 2.7.2. O Inadimplemento do pagamento da armazenagem ou serviços acarretará o vencimento 
antecipado do prazo de depósito e se adotarão os procedimentos previstos nos itens 2.2.2. e 2.2.3. 3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 3.1. 
Os seguros e emissões, circulação e extinção dos títulos emitidos pela empresa, bem como os casos omissos neste regulamento, 
serão regidos pelas disposições do Decreto Federal 1.102 de 21/11/1903. TARIFA REMUNERATÓRIA

Serviço Descrição Base de cálculo Tarifa R$

Armazenagem Armazenagem por período de 30 dias ou fração. 
Tonelada 54,60

M² 49,14
Seguro Seguro contra danos às mercadorias (período de 15 dias) “Ad valorem” 0,20%

Movimentação 
Mercadoria paletizada Tonelada 35,15

Mercadoria não paletizada
M³ 75,92

Tonelada 70,13

Paletização Paletização de mercadorias
M³ 13,50

Tonelada 30,00

Outros serviços 
Embalagem ou reebalagem Por milheiro 780,00
Lonamento e deslonamento de veículos Por milheiro 115,00

Valores extraordinários a serem cobrados para operações realizadas fora do 
expediente de funcionamento (08h00m às 17h00m de segunda a sexta feira)

Conferência Conferência de mercadorias Hora 23,20
Movimentação Operação de empilhadeira Hora 25,40

JUCESP: 475.720/21-0, Secretária Geral Gisela Simiema Ceschin, em 04/10/2021.

Tomada de Preços DRF/SJC nº 01/2021
OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa 
jurídica especializada na execução de serviços de engenharia para a reforma 
do prédio sede da Inspetoria da Receita Federal do Brasil em São Sebastião.
EDITAL: a partir de 08/10/2021 na Av. Nove de Julho, 332 – São José 
dos Campos-SP – CEP 12243-001 ou nos sítios www.gov.br/compras ou 
www.receita.economia.gov.br; UASG 170262.
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até dia 27/10/2021 às 9h30min, conforme 
indicado no edital.

AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL 
DO BRASIL EM SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021

Acha-se aberta, com instrumento convocatório para ser retirado ou consultado 
na Seção de Licitações, do prédio sede da Prefeitura Municipal de Taiaçu, situado 
na Rua Raul Maçone, 306, telefone (016) 3275-1101, no horário das 08h ás 17h, 
pelo site: www.pmtaiacu.sp.gov.br, ou nos e-mails: licitacao@taiacu.sp.gov.br 
e auxiliarlicitacao@taiacu.sp.gov.br, a seguinte licitação pública: Tomada de 
Preços nº 02/2021 Processo nº 36/2021 - Objeto: Obras de Cobertura de Quadra 
Poliesportiva. Data de abertura: 27/10/2021 às 09h. Taiaçu, 07 de outubro de 2021. 

MAURICIO LOFRANO GERALDO - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021
Acha-se aberta, com instrumento convocatório para ser retirado ou consultado 
na Seção de Licitações, do prédio sede da Prefeitura Municipal de Taiaçu, situado 
na Rua Raul Maçone, 306, telefone (016) 3275-1101, no horário das 08h ás 17h, 
pelo site: www.pmtaiacu.sp.gov.br, ou nos e-mails: licitacao@taiacu.sp.gov.br 
e auxiliarlicitacao@taiacu.sp.gov.br, a seguinte licitação pública: Tomada de 
Preços nº 03/2021 Processo nº 37/2021 - Objeto: Reforma e Ampliação do Centro 
de Convivência do Idoso - CCI. Data de abertura: 27/10/2021 às 15h. Taiaçu, 07 de 
outubro de 2021. MAURICIO LOFRANO GERALDO - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2021 - PROCESSO Nº 190/2021 - EDITAL Nº 110/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de pneus a serem utilizados em veículos, vans, ônibus, 
caminhões tratores e máquinas pertencentes a frota municipal, pelo período de 12 meses. Data/
Horário 14:00 horas (Horário de Brasília) do dia 25 de outubro de 2021, no site www.bll.
org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de 
Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço 
Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. 
Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 07 de outubro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2021 - PROCESSO Nº 191/2021 - EDITAL Nº 111/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de construção para atender as secretarias 
municipais deste município pelo período de 12 meses. Data/Horário 14:00 horas (Horário 
de Brasília) do dia 26 de outubro de 2021, no site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e 
Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no 
site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo 
de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores informações 
poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 07 de outubro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2021 - PROCESSO Nº 192/2021 - EDITAL Nº 112/2021
Objeto: Aquisição de ares condicionados para Secretaria Municipal da Educação conforme 
Termo de Compromisso PAR nº 201801720-5. Data/Horário 09:00 horas (Horário de Brasília) 
do dia 27 de outubro de 2021, no site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital 
estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura 
www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida 
Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores informações poderão ser 
obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 07 de outubro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N º 29/2021
Objeto: Registro de preços para Contratação de Empresa para Publicação de Ex-
tratos, Editais e Afi ns Em Jornal de Grande Circulação. Á vista dos elementos infor-
mativos constantes do presente processo, e em especial, a decisão do pregoeiro e 
equipe de apoio encarregada de julgar e processar o Pregão Presencial nº 29/2021, 
homologo e adjudico a licitação, promovida para Registro de Preços Para Publica-
ção de Extratos, Editais e Afi ns em Jornal de Grande Circulação.  

Cajuru/SP 07 de outubro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS N º 33/2021

Objeto: Registro de preços para aquisição de Empresa para Prestação de Serviços 
de Borracharia na Frota Municipal. Á vista dos elementos informativos constantes do 
presente processo, e em especial, a decisão do pregoeiro e equipe de apoio encarre-
gada de julgar e processar o Pregão nº 33/2021, homologo e adjudico a licitação, 
promovida para Registro de Preços para Contratação de Empresa para Prestação 
de Serviços de Borracharia.

Cajuru/SP 07 de outubro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

EDITAL RETIFICADO PROCESSO Nº 083/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA 
MUNICIPAL”.
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obedecer às 
especifi cações deste instrumento convocatório. O recebimento das propostas de 
preços será até o dia 25/10/2021 e o início da sessão para disputa de preços será 
dia 25/10/2021 às 09h00m.
• Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao 
http://189.56.99.34:5656/comprasedital/. 
• Site para realização do pregão: http://189.56.99.34:5656/comprasedital/.
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário ofi cial de Brasília.
Informações pelo telefone (18) 3371-9500.

Maracaí – SP, em 07 de outubro de 2021.
Paulo Eduardo da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

PREGÃO ELETRÔNICO CPAM-9 N.° 223/0018/21
PROCESSO CPAM-9 N.° 2021223092 - OFERTA DE COMPRA N° 18022300002021OC00387

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA METROPOLITANA NOVE, o Pregão Eletrônico nº CPAM9- 
223/0018/21, destinado a contratação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA POR MEIO DE 
OUTOSING, para a sede do COMANDO DE POLICIAMENTO METROPOLITANO NOVE e UNIDADES SUBORDINADAS, 
sob o regime de empreitada por preço unitário. A realização da sessão pública dar-se-á em 26 de outubro de 2021, às 
09h00min, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica de Compras), sendo que o edital estará disponível na íntegra às 
empresas interessadas na aba w.w.w.e-negociospublicos.com.br, observando em especifico o Termo de Referência.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA METROPOLITANA NOVE-  UGE 180223

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº. 008/2021. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cândido 

Mota. Contratado: RHS CONTROLS – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda. Objeto: Contrata-
ção de empresa para execução do projeto de combate a perdas de água, através da implantação 
dos setores 4, 5 e 9, com substituição de hidrômetros do município de Cândido Mota-SP e forne-
cimento de materiais e mão de obra. Assinatura: 21/09/2021. Valor:  R$ R$ 241.992,29 (duzentos 
e quarenta e um mil novecentos e noventa e dois reais e vinte nove centavos), Vigência: 180 
(cento e oitenta) dias. 
 
Contrato nº. 005/2021. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cândido Mota. Con-
tratado: TRM Engenharia Civil Eireli - EPP. Objeto: Contratação de empresa especializada para 
execução de obra de implantação de 780 (setecentos e oitenta) metros de rede adutora de distri-
buição de agua, DN250 mm em PEAD e travessia não destrutiva, contemplando o fornecimento 
de materiais e de serviços de mão de obra Assinatura: 30/09/2021. Valor: R$ 732.516,66 (sete-
centos e trinta e dois mil quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos). Vigência: 90 
(noventa) dias.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Senhor Renan Matta Menão, Secretario do SAAE de Cândido Mota, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento no inciso VI, do art. 43 da Lei 8666/93, HOMOLOGOU, o 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº. 002/2021, cujo objeto é a aquisição 
de combustíveis (Etanol-Gasolina-Óleo Diesel S500 e Óleo Diesel S10) e ADJUDICOU o objeto 
licitado em favor da empresa Auto Posto Sakita Ltda., em 06 de outubro de 2021, no valor total de 
R$ 87.145,00 (oitenta e sete mil cento e quarenta e cinco reais) Cândido Mota 07 de outubro de 
2021. Renan Matta Menão – Secretário do SAAE.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 004/2021

Acha-se aberta, no município de LUIZ ANTÔNIO / SP, a CONCORRÊNCIA Nº. 004 / 2021 – Processo n°. 3431 
/ 2021, do tipo MELHOR PROPOSTA, visando a DOAÇÃO DE IMÓVEL MUNICIPAL, COM ENCARGOS, 
EM FAVOR DE EMPRESAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS PARA SE INSTALAREM NO MUNICÍPIO 
DE LUIZ ANTÔNIO, sendo que esta licitação será regida pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pela 
Lei Orgânica deste Município, Lei Complementar Municipal nº. 259 de 12 de dezembro de 2019, Decreto Lei 
nº. 271/67 e Decreto Municipal nº. 1.987 de 23 de janeiro de 2020, e pelas demais legislações pertinentes à 
matéria e pelas condições estabelecidas no respectivo Edital e seus anexos. ENCERRAMENTO E ABERTURA 
DOS ENVELOPES: 29 (vinte e nove) DE NOVEMBRO DE 2021 (dois mil e vinte e um), ÀS 09h00min 
(nove horas). 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, 7/10/2021. (a) Rodrigo Mello Marques - Prefeito Municipal.

USUCAPIÃO ORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Registro de 
Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que realizou a NOTIFICAÇÃO de ARTHUR PORTO FILHO, na qualidade de titular de domí-
nio do imóvel usucapiendo, MARCOS AURÉLIO ALFARO OTERO e ANADEGE ALFARO OTERO, 
na qualidade de cedentes de direitos hereditários do imóvel usucapiendo objetivado na transcrição 
nº 75.041 do 9º RI, CARLOS JOSÉ BUSO, na qualidade de confinante do imóvel do lado direito 
matriculado sob nº 153.620 do 9º RI, EDNA SUELI TIUSSO GEROLIN, herdeira de IRINEU TIUSSO, 
na qualidade de confinante do lado esquerdo transcrição sob nº 105.381 do 9º RI, de que se proces-
sa nesta Serventia Imobiliária o pedido de reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel 
consistente em UM PRÉDIO E SEU TERRENO, situada na Rua João Vieira Prioste, nº 1886, lote 
36 da quadra 99 da Vila Aricanduva, no 27º Subdistrito do TATUAPÉ, tem início no ponto “P-1” da 
Rua João Vieira Prioste, e segue a distância de 7,00m de frente de quem da rua olha, com azimute de 
120º30’03”, até o ponto “P-2”; Do ponto “P-2”, segue a distância de 40,00m, com azimute 179º61’00”, 
confrontando com o lote 19, da Rua João Vieira Prioste, transcrição sob nº 105.381, contribuinte nº 
116.099.0019-6, de propriedade de José Luiz Tiussu e outro, até o ponto “P-3”; Do ponto “P-3”, segue 
a distância de 7,00m, com azimute 300º35’07”, confrontando com o lote nº 07, transcrição sob nº 
68.329 do 9ºRI, de propriedade de Claudete Abel Ginez e outro, contribuinte nº 116.099.0006-4; até o 
ponto “P-4”; Do ponto “P-4”, segue a distância de 40,00m, com azimute 30º39’48”, confrontando com 
o lote 36, matriculado sob nº 156.620 do 9ºRI, de propriedade de Amelia Akemi Yamasaki Buso e ou-
tro, contribuinte nº 116.099.0036-6 até atingir o ponto “P-1”, onde deu início a este memorial descritivo 
e encerrando assim uma área analítica de 280,00m²; cujo pedido foi iniciado através do requerimento 
de 26 de julho de 2019, prenotado sob nº 622.323, em 03 de setembro de 2019, instruído com a Ata 
Notarial lavrada no dia 01 de julho de 2019, no Livro 2059, fls.123/132, pelo Oficial de Registro Civil 
das Pessoas Naturais e Tabeliã de Notas do 22º Subdistrito de Tucuruvi, transcrição sob nº 75.041 do 
9ºRI, de titularidade dominial de ARTHUR PORTO FILHO, e demais documentos exigidos pelo Art. 
216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através do qual KEILA REGINA SILVA, 
professora, RG nº 35.270.994-7-SSP/SP, CPF/MF nº 311.592.758-40, casada com RAFAEL ENOCK 
DOS SANTOS, vigilante, RG nº 43.408.763-4-SSP/SP, CPF/MF nº 332.605.688-59, brasileiros, re-
sidentes e domiciliados nesta Capital, à Rua João Vieira Prioste, nº 1886, Vila Carrão, e GERSON 
CARLOS DA SILVA, mecânico, RG nº 19.689.829-8-SSP/SP, CPF/MF nº 130.071.528-60, casado 
com DAIANE DOS SANTOS MOTA SILVA, administradora de empresas, RG nº 22.233.615-8-SSP/
SP, CPF/MF nº 245.551.708-06, brasileiros, residentes e domiciliados nesta Capital, à Rua Carimã, 
nº 72, casa 02, Vila Carrão, solicitam o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com fundamento 
no artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando exercerem posse mansa e pacífica, exclusiva e 
ininterrupta, sem qualquer constrangimento, impugnação, contestação, turbação ou moléstia, são 
possuidores com “animus domini” por prazo superior a 15 (quinze) anos, sobre o referido imóvel. 
Considerando a certificação de que o notificando se encontrava em lugar incerto e não sabido, 
cumpre, com fundamento no §13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 136.12, 
do Capitulo XX, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 
do Provimento CNJ 65/2017, NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço Registral, de segun-
da a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido de procuração com 
firma reconhecida, a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da usucapião extrajudicial 
que se processa nesta Serventia, podendo impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no 
prazo legal de até 15 (quinze) dias, contado da data da última publicação deste edital, restando 
advertido que, nos termos do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio do notificando será 
interpretado como sua concordância com o pedido de reconhecimento extrajudicial de usuca-
pião. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.
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APAS – ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SUPERMERCADOS 
CNPJ/MF sob. nº. 47.409.669/0001-03 

Com o atual estatuto social registrado sob nº. 672868, em 29/05/18, no 
4ª RTD de São Paulo (SP) – pessoa jurídica 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
C O N V O C A Ç Ã O 

 
Na forma do artigo 25 do Estatuto Social, ficam os senhores associados 
supermercadistas da APAS - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SUPERMERCADOS 
convocados para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada em sua 
sede, situada à Rua Pio XI, 1200, Alto da Lapa, São Paulo, SP, no dia 22 DE 
OUTUBRO DE 2021, em primeira convocação às 13h30 horas e, em segunda, às 
14h00 horas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Alteração do 
estatuto para ampliação das atividades sociais previstas no artigo 2º. Conforme artigo 
23 do Estatuto Social, nas deliberações da Assembleia Geral o voto somente poderá 
ser exercido pelo titular da empresa associada, conforme contrato social, ou por sócio-
gerente ou procurador constituídos através de instrumento público. Conforme artigo 8º 
do Estatuto Social para participação de prepostos, estes deverão ser credenciados na 
sede na APA, Rua Pio XI, 1200, Alto da Lapa, São Paulo, até 48 horas antes da 
Assembléia. São Paulo, 05 de outubro de 2021. Ronaldo dos Santos – Presidente da 
Diretoria Executiva. 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL POR INICIATIVA  PARTICULAR Processo: 1015019-93.2017.8.26.0564 7ª Vara Cível de São 
Bernardo do Campo/SP. Exequente: RESIDENCIAL BULGÁRIA Executado: TOPCIU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 
DESCRIÇÃO DO BEM: Apartamento de matrícula nº 147.916 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo/SP, de nº 
151, situado no 15º andar do bloco A, do empreendimento denominado RESIDENCIAL BULGÁRIA, com acesso pelo nº 422 da Avenida 
Getúlio Vargas, composto de sala de estar e jantar com terraço dotado de churrasqueira, três dormitórios do tipo suíte com sacada, sendo um 
com closet, hall, lavabo, cozinha, e lavanderia/terraço; com área privativa de 135,00m², área comum de 69,85m², totalizando a área 
construída de 204,85m², equivalente a uma fração ideal de 1,1809% na construção, no terreno e nas demais partes de propriedades e uso 
comum do condomínio. A unidade confronta, no sentido de quem do hall social olha para a sua porta de entrada, pela frente com o hall social, 
poço do elevador, hall de serviço e vazio da caixa das escadas, pelo lado direito com espaço aéreo de recuo dos blocos A e B, pelo lado 
esquerdo com espaço aéreo de recuo lateral do bloco A, e pelos fundos com espaço aéreo de recuo do edifício em relação à avenida. O 
empreendimento encontra-se construído em terreno com a área de 1.703,00m², constituído de parte do lote 09 e lotes 10 a 13, todos da 
quadra 20, da Vila Baeta Neves. Este apartamento possui vaga de garagem dupla nº 81 A/B, matriculada sob o nº 148.032 do 1º Oficial de 
Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo/SP, situada no 1º subsolo do empreendimento denominado RESIDENCIAL BULGÁRIA, 
com acesso pelo nº 422 da Avenida Getúlio Vargas, com capacidade para guarda e estacionamento de dois veículos de passeio de 
pequeno porte, no padrão nacional; com a área privativa de 23,4498m², área comum de 12,13m², totalizando a área construída de 35,58m², 
equivalente a uma fração ideal de 0,2051% na construção, no terreno e nas demais partes de propriedade e uso comum do condomínio. 
Este apartamento possui vaga de garagem simples nº 49, matriculada sob o nº 148.000 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São 
Bernardo do Campo/SP, situada no 1º subsolo do empreendimento denominado RESIDENCIAL BULGÁRIA, com acesso pelo nº 422 da 
Avenida Getúlio Vargas, com capacidade para guarda e estacionamento de um veículo de passeio de pequeno porte, no padrão nacional; 
com a área privativa de 12,5000m², área comum de 6,47m², totalizando a área construída de 18,97m², equivalente a uma fração ideal de 
0,1093% na construção, no terreno e nas demais partes de propriedade e uso comum do condomínio. OBSERVAÇÕES: 1) Valor total do 
débito no presente processo judicial, atualizado até a data de 01 de junho de 2021: R$ 124.912,38 (cento e vinte e quatro mil e novecentos e 
doze reais e trinta e oito centavos); 2) Imóvel objeto de PENHORA no processo de nº 1028867-16.2018.8.26.0564, em trâmite na 1ª Vara 
Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP; 3) Imóvel, vaga de garagem simples nº 49, e vaga de garagem dupla nº 81 A/B, objetos 
de INDISPONIBILIDADE e PENHORA, no processo n° 1022580-08.2016.8.26.0564, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de São 
Bernardo do Campo/SP; AVALIAÇÃO: R$ 539.325,00 (quinhentos e trinta e nove mil e trezentos e vinte e cinco reais). PREÇO MÍNIMO: R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais). DA OFERTA: Prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da publicação do edital para impugnações ou 
propostas a serem direcionadas diretamente a este juízo em melhores condições que a anteriormente apresentada, qual seja: 30% (trinta por 
cento) de entrada no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e o saldo de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) pagos 
em 30 (trinta) parcelas no valor de R$ 11.666,66 (onze mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), perfazendo o 
total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Em caso de igualdade no valor ofertado terá preferência a proposta que contemple pagamento 
à vista ou em menor número de parcelas. A fim de garantir  o sigilo das propostas, estas serão juntadas aos autos apenas após o término do 
prazo descrito. CONDIÇÕES DE VENDA: A apresentação de proposta vincula o proponente. Caso este descumpra as formalidades 
previstas, os autos serão conclusos para análise da segunda maior proposta apresentada. A aquisição de bem imóvel em processo judicial é 
originária, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade do adquirente pelos débitos tributários que recaiam sobre ele até a 
aceitação do juízo da melhor proposta, especialmente os de natureza propter rem, aí incluídas eventuais despesas condominiais e IPTU. 
Assim, os eventuais débitos tributários ou despesas de condomínio constituídas até a aceitação da proposta pelo juízo e incidentes sobre os 
bens se sub-rogam no preço oferecido, observada a ordem de preferência. Inteligência do parágrafo único do artigo 130, do CTN, e do § 1º 
do artigo 908, do CPC. Caberá ao adquirente tomar as providências e arcar com os custos da desocupação do bem caso o mesmo esteja 
ocupado. Caberá ao adquirente tomar todas as providências e arcar com todos os custos para a transferência do bem junto aos órgãos 
competentes, todos os tributos eventualmente incidentes sobre a arrematação e transferência do bem, inclusive, mas não somente, ITBI e 
demais taxas de transferência, dentre outros. O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo 
ônus dos interessados verificarem suas condições. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS." 
Do que dou fé. São Bernardo do Campo, 4 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004904-37.2013.8.26.0278. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1ª Vara Cível, do Foro de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, Dr(a). Antenor da Silva Cápua, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao 
executado JONAILTON FERNANDES SALES, Brasileiro, CPF 716.730.323-20, com endereço à Avenida São Francisco, 471, Centro, 
CEP 63740-000, Novo Oriente - CE, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de LEO MADEIRAS , MAQUINAS E 
FERRAGENS LTDA, e pelo presente edital o CITA E INTIMA para no prazo de 15 (quinze) dias úteis efetuar o pagamento do débito no 
valor de R$ 5.821,70 (cinco mil oitocentos e vinte e um reais e setenta centavos) ficando advertido de que, não sendo efetuado o pagamento 
voluntário no prazo assinado, será acrescido ao débito 10% (dez por cento) a título de multa, mais 10% (dez por cento) a título de honorários 
advocatícios. Efetuado o pagamento parcial no prazo estabelecido, a multa e os honorários incidirão sobre o restante; e não efetuado 
tempestivamente o pagamento voluntário será expedido desde logo mandado de penhora e avaliação. Fica advertido também que, caso 
não constitua advogado ser-lhe-á nomeado Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itaquaquecetuba, aos 31 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1023191-81.2019.8.26.0005. A MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do 
Foro Regional V - São Miguel Paulista/SP, Dra. Lucilia Alcione Prata, na forma da Lei, etc. Faz Saber a JOAO CLAUDIO DE SOUZA, 
CPF. 312.100.058-67, sito à Rua Serra do Norte, 41, Jardim Paineira, Itaquaquecetuba - SP, que lhe foi proposta ação de Execução de 
Título Extrajudicial por Hospital Independência Zona Leste Ltda, alegando cobrança de R$ 2.197,66 representado pelo serviço medico 
hospitalar (fls.13). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e 
para o pagamento integral do débito no prazo de 03 dias ou no prazo de 15 dias oferecer embargos à execução podendo no mesmo prazo 
firmar pedido de parcelamento do débito mediante reconhecimento da dívida e depósito judicial de 30% do valor da execução, incidente 
também sobre custas e honorários e pagamento do saldo de 70% em 6 parcelas mensais, corrigidas monetariamente e acrescida de juros 
de mora de 1% ao mês (art. 916, CPC), bem como sua Intimação sobre o bloqueio realizado as fls. 90/92 no valor de R$ 3.814,43 através 
do Sistema SisbaJud. Não havendo manifestação nos autos, o executado será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial.Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da Lei. Nada Mais.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,13/09/2021 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1016577-77.2016.8.26.0001. O MMº Juíz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro 
Regional I – Santana/SP, Dr. Marco Antonio Barbosa de Freitas, na forma da Lei, etc. Faz Saber a ROSELI MORAIS DOS SANTOS, RG 
115524824, CPF 003.414.278-96, que lhe foi proposta ação de Execução de Título por Assaad Ahmad Serhan, objetivando a cobrança de 
R$ 17.730,22 (Dezembro/2017), referente ao Contrato de Locação de imóvel sito na Rua Jaupaci, nº 752, Casa 02 Tremembé/SP, onde a 
executada deixou de pagar os aluguéis vencidos a partir de 24/04/2016, conforme documentos anexados nos autos. Estando o réu em 
lugar ignorado, foi determinada a Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 dias pague dívida, 
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação (Em caso de pagamento integral no 
prazo integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo ofereça Embargos á 
Execução, em 15 dias, podendo, ainda, recolher o debito com deposito de 30% do valor e requer o parcelamento em até 6 parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (art.745-A do CPC), sob pena de penhora de bens e sua avaliação, que 
fluirá após 20 dias supra caso em que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 inciso IV do NCPC), presumindo-se 
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art.344 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
São Paulo, 23/08/2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1018584-86.2015.8.26.0224. O Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, MMº 
Juíz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP. Faz Saber a EVELLY DA SILVA VIEIRA SANTOS, CPF.425.793.548-08, 
que PRO-FAC ENSINO SUPERIOR LTDA – ME, ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 989,75 
(Junho/2015), onde a executada deixou de pagar (03) Notas Promissórias vencidas em 30/03/14, 30/04/14 e 30/05/14, referente 
mensalidades escolares, conforme documentos anexados nos autos. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que 
em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em 
caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, ofereça 
Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (Art. 257 inciso IV 
do NCPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. Nada Mais. Cidade de Guarulhos, aos 28 de setembro de 2021. 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO
(COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITEM EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 294/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00045178-68 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - 
Objeto: Registro de Preços de ovo integral pasteurizado desidratado - 
Recebimento das Propostas dos itens 01 e 02: das 08h do dia 04/11/21 às 08h 
do dia 05/11/21 - Abertura das Propostas dos itens 01 e 02: a partir das 08h do 
dia 05/11/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 09h30min do dia 05/11/21 
- Disponibilidade do Edital: a partir de 14/10/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro João 
Fernandes Filho pelo telefone (19) 2116-8464.

Campinas, 07 de outubro de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS






 



                

                     
 





EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1046901-
68.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RICARDO CUNHA DE PAULA, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de Regime de 
Bens movida por Peter Paul Lorenço Estermann e Maria Regina de Oliveira Rezende Estermann, 
por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento. O 
presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC, alterando o regime da comunhão 
universal para o regime da separação total de bens. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de 
setembro de 2021. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 08 E 09/10/2021 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000207-40.2021.8.26.0068 A MM. Juíza de Direito da 
2ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dra. DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a GEOVANNI PINHO DE FARIAS, RG 15.589.758, CPF 06822747800, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte do Espólio de William Gerson Rolim de Camargo e Espólio de Maria Vellego 
Rolim de Camargo, representados pelos seus herdeiros e sucessores, ADRIANA ROLIM DE CAMARGO e OUTROS, a 
fim de notificar o compromissário comprador para que purgue a mora no valor de R$ 88.920,50 (setembro/2019) que 
deverá ser atualizado na data do efetivo pagamento na Rua Líbero Badaró nº 293 16º andar Conjunto 16-C São Paulo, 
referente às parcelas vencidas do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado em 21/3/1996, do 
terreno urbano, designado por lote 30B da quadra nº 26, com a área de 209,60 m2, objeto da Matrícula nº 33.316 CRI/ 
Barueri. Estando Geovanni Pinho de Farias, em lugar ignorado, foi deferida a notificação por edital para que no prazo de 
30 dias a contar da data da publicação deste edital, purgue a mora, cientificando-o de que, após o cumprimento, pagas as 
custas e observadas as formalidades legais, os autos serão extintos e arquivados (artigo 729 do CPC), ficando ciente de 
que será nomeado curador especial em caso de revelia (inciso IV do artigo 257 do CCP). Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 30 de agosto de 
2021 

Edital de Citação. Processo Digital nº: 0019587-25.2021.8.26.0114. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença  Espécies de Contratos Exe 
quente: Banco Bradesco S.A. Executado: Pinturas Viana Ltda Me e outro. Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0019587-25.2021. 
8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Fernandes Cruz Humberto, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Pinturas Viana Ltda-ME (CNPJ 13.197.362/0001-66) e a Wolf Aparecido Viana da Silva (CPF 342.584.64 
8-56) que lhe foi proposta uma ação de Cobrança de nº 1029083-37.2016.8.26.0114, por parte de Banco Bradesco S.A., que se encontra em 
fase de cumprimento de sentença sob o nº 0019587-25.2021.8.26.0114. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem a quan 
tia de R$233.512,81 (08/2021),acrescida de juros e correção monetária. Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, ficam advertidos de 
que se inicia o prazo de 15dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem impugnação. Ficam cientes também 
que não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 
honorários advocatícios de dez por cento. Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o 
presente edital, que será publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 17 de 
setembro de 2021. Eu, Adriana Machado de Faria, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. Eu, Miriam Rodrigues Sanches Serra, coordenadora, 
conferi e subscrevi. 
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DNA South America Genética Animal S/A
C.N.P.J. nº 33.774.306/0001-54 - NIRE 3530053677-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14/05/2021
Aos 14/05/2021, às 10 hs., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Ana Paula Franco de Oliveira, Secretário: Maurizio Gibram 
das Chagas. Deliberações Unânimes: Alteração da redação do item XIV da Cláusula 20 do Estatuto Social, que passará a vigorar 
com a seguinte e nova redação: “Cláusula 20 - (...) XIV - Movimentação de contas bancárias, assunção de obrigações, assinatura e 
execução de contratos (que contraem obrigações para a Sociedade), cheques ou ordens de pagamentos envolvendo valores que superem 
R$1.000.000,00. b) Ratificação de todos os atos praticados pelos Diretores da Sociedade, que ultrapassaram o valor de R$ 100.000,00 e 
que foram assinados individualmente até a presente data, ou seja, 14/05/2021. c) A presidente deu ciência aos acionistas sobre a Carta 
de Renúncia ao cargo de Conselheiro, datada de 22/02/2021, apresentada pelo sr. Gustavo Laureano Dias Freitas, RG nº MG12882579 
SSP/MG e CPF nº 071.915.166-07, conforme anexo a essa Ata, a qual foi aceita por todos os presentes. d)Foi eleito sr. Douglas Cazzolato 
Morgonni, RG SSP/SP nº 25193668-5, CPF nº 269.134.008-29, para Conselheiro da Sociedade. d) Foram reeleitos, os membros do Con-
selho de Administração, srs. Thomas Bierhals, Fábio Luiz Rocha, Ana Paula Franco de Oliveira, Maurizio Gibram das Chagas e Henrique 
Lamas Gonçalves. Os membros do Conselho de Administração terão mandado de 02 anos, iniciando-se em 14/05/2021 e encerrando 
em 14/05/2023. Os conselheiros terão remuneração compatível com as atividades exercidas. O Conselho de Administração ficará assim 
composto: Conselheiros: (i) Douglas Cazzolato Morgonni, RG SSP/SP nº 25193668-5, CPF nº 269.134.008-29; (ii) Thomas Bierhals, RG 
SSP/SC nº 4624188, CPF nº 058.625.429-30; (iii) Fábio Luiz Rocha, RG SSP/MG nºM8347212, CPF nº 034.305.176-13; (iv) Ana Paula 
Franco de Oliveira, CRC nº 1SP180.237-O, RG nº 22231019 SSP/SP e CPF nº 107.973.338-86; (v) Maurizio Gibram das Chagas, RG nº 
16425363 SSP/SP e CPF nº 107.972.988-78; e (vi) Henrique Lamas Gonçalves, RG nº MG10908900 SSP/MG e CPF nº 049.310.576-08. 
Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração, ora eleitos, tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos 
Termos de Posse anexos à presente Ata. Nada mais. Jucesp nº 351.639/21-4 em 20/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DNA South America Genética Animal S/A
C.N.P.J.  nº 33.774.306/0001-54 - NIRE 3530053677-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/05/2021
Aos 13/05/21, às 10 hs., na sede, com totalidade. Mesa: Presidente: Ana Paula Franco de Oliveira, e Secretário: Maurizio Gibram das 
Chagas. Deliberações Unânimes: A abertura de uma filial da sociedade, que terá endereço no Núcleo Rural PAD DF Área B, Módulo 
24, Área Rural do Paranoá, Brasília, Distrito Federal, CEP 71589-899 e exercerá as seguintes atividades: (i) criação de suínos (CNAE 
0154-7/00); (ii) comércio atacadista de animais vivos (CNAE 4623-1/01); (iii) outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não 
especificadas anteriormente (CNAE 7490-1/99) e (iv) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
interestadual e internacional (CNAE 4930-2/02). Em pauta o item “b)” da ordem do dia, a Cláusula 2ª do Estatuto Social passará a vigorar 
com a seguinte e nova redação: “Cláusula 2ª - A Sociedade terá a sua sede na Rua José Paulino nº 229, sala 1405, Vila Lídia, na cidade 
de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13026-515, podendo manter filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do País 
ou do exterior, por ato da Diretoria, após deliberação da Assembleia Geral. Parágrafo Único - A sociedade possui uma filial localizada no 
Núcleo Rural PAD DF Área B, Módulo 24, Área Rural do Paranoá, Brasília, Distrito Federal, CEP 71589-899 e que exercerá as seguintes 
atividades: (i) criação de suínos (CNAE 0154-7/00); (ii) comércio atacadista de animais vivos (CNAE 4623-1/01); (iii) outras atividades 
profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente (CNAE 7490-1/99) e (iv) transporte rodoviário de carga, exceto 
produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 4930-2/02).” Nada mais. Jucesp nº 294.416/21-3 
em 21/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DNA South America Genética Animal S/A
C.N.P.J.  33.774.306/0001-54 - NIRE 3530053677-1

Ata da Reunião do Conselho de administração em 14/05/2021.
Aos 14/05/2021, às 16 hs., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Ana Paula Franco de Oliveira e Secretário: Maurizio Gibram das 
Chagas. Deliberações Unânimes: a) Os membros do Conselho de Administração, reelegem, os diretores da sociedade, sendo reeleitos 
com mandato de 02 anos, iniciando-se em 14/05/2021 e encerrando em 14/05/2023 e remuneração compatível com o mercado. Dessa 
forma, a diretoria da DNA South America Genética Animal S/A ficará assim composta: Diretor Técnico: Thomas Bierhals, RG SSP/SC nº 
4624188, CPF nº 058.625.429-30 e Diretor Comercial: Fábio Luiz Rocha, RG SSP/MG nºM8347212, CPF nº 034.305.176-13. Nada mais. 
Jucesp nº 351.640/21-6 em 20/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Fairpet Comércio de Alimentos  para Animais S/A
C.N.P.J. sob nº 35.775.341/0001-13 - NIRE 3530054631-8

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11/05/2020
Aos 11/05/20, às 10 hs., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Marcos Garcia de Oliveira, e secretária: Ana Paula Franco de 
Oliveira. Deliberações Unânimes: (a) alteração da denominação social da sociedade para Wetco Indústria e Comércio de Alimentos 
para Animais S/A; (b) alteração da redação da Cláusula 1ª do Estatuto Social com a seguinte e nova redação: “Cláusula 1ª - Sob a 
denominação de “Wetco Indústria e Comércio de Alimentos para Animais S/A”, a sociedade é uma S.A. de capital fechado, que se 
regerá pelo presente Estatuto, nos termos da Lei n° 6404/76 e demais leis aplicáveis.”; (c) adequação do objeto social da Com-
panhia, com a inclusão da atividade de: (i) fabricação de alimentos para animais (CNAE 1066-0/00); (d) alteração da redação da 
Cláusula 3ª do Estatuto Social, com a seguinte e nova redação: “Cláusula 3ª - A sociedade tem como objeto social: (i) o comércio 
atacadista de alimentos para animais; (ii) comércio varejista de artigos e alimentos para animais de estimação e (iii) fabricação 
de alimentos para animais.”. Nada mais. Jucesp nº 284.169/20-1 em 03/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

HOMOLOGAÇÃO/LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021 

PROCESSO Nº 8360/2021.
Vistos, etc...
ADJUDICO o objeto, com proposta no valor global de R$ 409.863,11 
(quatrocentos e nove mil e oitocentos e setenta e três reais e onze 
centavos), a empresa licitante TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA – CNPJ: 00.437.218/0001-08. Em consequência HOMOLOGO, para 
que produza seus efeitos, o julgamento procedido pela COPEL (Comissão 
Permanente de Licitações) e parecer jurídico da TP nº 010/2021. Capão 
Bonito, 06 de Outubro de 2021. Gilberto Tobias Domingues - Secretário 
Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

TOMADA DE PREÇOS  Nº 011/2021
PROCESSO ADM. Nº 36.803/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO TELHA-
DO DO BANCO DE ALIMENTOS, A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE REPASSE Nº 
905259/2020, NESTA CIDADE DE BOTUCATU/SP.
DATA DE RETIRADA / ENCERRAMENTO E ABERTURA:
PRAZO  DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E 02 – DOCUMENTAÇÃO / PROPOSTA
DIA 27 DE OUTUBRO 2021 – ATÉ ÀS 08:30 HORAS-PROTOCOLO, ABERTURA MESMA DATA 
ÀS 09:00 HORAS 
LOCAL ABERTURA: Sala de reuniões da COPEL no prédio da Prefeitura Municipal de Botucatu 
sito à Praça Prof. Pedro Torres, nº 100 centro Botucatu/SP.
O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO site: www.botucatu.sp.gov.br. e maiores esclareci-
mentos poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitações – COPEL, pelo tel. (14) 
3811-1442 nos horários das  08:00 às às 16:30 horas, ou por e-mail: andrea.amaral@botucatu.
sp.gov.br.

SOLANGE APARECIDA DE AGUIAR – CHEFE DA SEÇÃO DE LICITAÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMUNICADO I
PREGÃO ELETRÔNICO PE/CAISM Nº 00611/2021
PROCESSO Nº 27P 1825/2018
OFERTA DE COMPRA Nº: 102203100592021OC00220
OBJETO: Registro de preços de Sistema de Vídeo Cirurgia
Convocamos os licitantes participantes do PE CAISM 00611/2021 para retomada da Sessão Pública no dia: 
19/10/2021 às 09:30 horas. Faz-se necessário a retomada da sessão pública para que seja refeita a análise da 
proposta da empresa Confiance Medical Produtos Médicos Ltda.
Pregoeiro: Ahamed Yanes A. Chami

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

HOSPITAL DA MULHER PROF. DR. JOSÉ A. PINOTTI
CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - CAISM

GRAZIELLE DOS SANTOS RAMOS SILVA-TRANSPORTES | CNPJ/MF 23.632.846/0001-40 | NIRE 35.130.484.252 | ATO Nº 01 DE 15 
DE SETEMBRO DE 2021: O Procurador - MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS torna público o memorial descritivo de armazém 
geral, regulamento interno e tarifa remuneratória em ANEXO. MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS | MEMORIAL DESCRITIVO 
DE ARMAZÉM GERAL: Declarações do Artigo 1º Decreto Lei 1.102/1903: Rua Francisco Vilela, nº 385, Jardim Ponte Grande, 
Mogi das Cruzes-SP, CEP 08770-450. CAPITAL SOCIAL: R$10.000,00 (Dez mil reais). CAPACIDADE: Área coberta destinada 
para armazenagem em geral é de 450,00m², a área administrativa é de 28,00m² e a capacidade de Armazenagem coberta é 
de 1.350,00 toneladas. COMODIDADE: A unidade armazenadora apresenta condições satisfatórias no que se refere à estabili-
dade estrutural e funcional, com condições de uso imediato, segundo o laudo técnico aprovado pelo profissional competente. 
SEGURANÇA: De acordo com as normas técnicas do armazém, consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem 
como com os serviços propostos no regulamento interno e aprovados pelo profissional no laudo técnico de vistoria. NATUREZA E 
DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS: O Armazém Geral se destina à guarda de mercadorias gerais e secas, nacionais e/ou na-
cionalizadas, inclusive medicamentos e mercadorias perigosas, inflamáveis ou que necessitem de precaução especial, ficando 
a sociedade responsável pela obtenção das licenças necessárias, excluem-se as mercadorias de natureza agropecuária. EQUI-
PAMENTOS: 1 empilhadeira Yale com capacidade para 2 toneladas, 1 Empilhadeira Toyota com capacidade para 2 toneladas e 
2 paleteiras com capacidade para 1.5 toneladas. SERVIÇOS: Armazenagem, movimentação de entrada e saída de mercadorias, 
paletização de mercadorias, embalagem e reembalagem de mercadorias, lonamento e deslonamento de veículos, conferência 
de mercadorias, emissão de conhecimento de depósito e warrants. REGULAMENTO INTERNO: 1. DAS MERCADORIAS: 1.1. O 
Armazém Geral se destina à guarda de mercadorias gerais e secas, nacionais e/ou nacionalizadas, inclusive medicamentos e 
mercadorias perigosas, inflamáveis ou que necessitem de precaução especial, ficando a sociedade responsável pela obtenção 
das licenças necessárias, excluem-se as mercadorias de natureza agropecuária. 1.2. Os depósitos poderão ser recusados se a 
mercadoria não for tolerada pelo regulamento interno, se não houver espaço para a sua acomodação e/ou se, em virtude das 
condições em que ela se achar, puder danificar as já depositadas. 2. OPERAÇÕES E SERVIÇOS: 2.1. Procedimento: 2.1.1. No 
recebimento a empresa fará contar e pesar a mercadoria, registrando em documento específico a sua quantidade e peso, bem 
como os serviços a serem efetuados para seu perfeito armazenamento. 2.1.2 A empresa emitirá recibo de depósito, especifi-
cando os dados do depositante e da mercadoria depositada, bem como a quantidade e peso. 2.1.3 As saídas ou devoluções de 
mercadorias somente serão efetuadas quando for reconhecido o pedido de liberação pelo armazém. 2.1.4 Quando solicitado 
pelo depositante a empresa emitirá dois títulos unidos, mas separáveis à vontade, denominamos conhecimento de depósito 
e warrant, em que constarão as designações, para sua validade, e identificações nos termos da legislação vigente, devendo, 
ambos, serem assinados por um fiel depositário do armazém e por sócio da empresa depositária, podendo este último ser repre-
sentado por procurador. 2.2. Prazo: 2.2.1 O prazo de depósito será de 6 (seis) meses a contar da data da entrada da mercadoria 
no armazém, podendo ser prorrogado livremente por acordo entre as partes. 2.2.2. Vencido o prazo de depósito, a mercadoria 
reputar-se-á abandonada e o armazém geral dará aviso ao depositante, marcando o prazo de 8 (oito) dias improrrogáveis para 
a retirada da mercadoria contra a entrega do recibo ou dos títulos emitidos. 2.2.3 Findo este prazo, que correrá do dia em que 
o aviso for registrado no correio, o armazém geral mandará vender a mercadoria por corretor ou leiloeiro, em leilão público, 
anunciado com antecedência de três dias pelo menos, observando-se as disposições do art. 28, §§ 3º, 4º, 6º e 7º do decreto lei 
1.102 de 1.903. 2.3. Seguro: 2.3.1. O Armazém fará em seu nome seguro das mercadorias depositadas, e em caso de sinistro 
será indenizado pelo valor declarado na apólice, tendo que ressarcir o depositante conforme preço de mercado na data de si-
nistro. 2.4. Restrições Legais: 2.4.1. O Armazém não pode estabelecer preferência entre os depositantes a respeito de qualquer 
serviço. 2.4.2. O Armazém não pode emprestar ou fazer, por conta própria ou alheia, qualquer negociação sobre os títulos que 
emitir. 2.5. Horário de funcionamento: 2.5.1. As mercadorias deverão ser manuseadas em dias úteis no horário comercial 
das 8h00m às 17h00m. 2.6. Responsabilidade: 2.6.1.  O Armazém é responsável pela mercadoria depositada, obrigando-se 
ao ressarcimento indenizatório caso ocorram danos inerentes à má conservação, manipulação e sinistro ocorrido durante a 
vigência do contrato de armazenagem. 2.6.2. O direito de indenização prescreve em 3 (três) meses, contados do dia em que a 
mercadoria foi ou devia ser entregue. 2.7. Inadimplência: 2.7.1. O Armazém tem o direito de retenção para garantia do paga-
mento das armazenagens e despesas com a conservação e com as operações, benefícios e serviços prestados às mercadorias, 
a pedido do dono; dos adiantamentos feitos com fretes e seguro, e das comissões e juros, quando as mercadorias lhes tenham 
sido remetidas em consignação. 2.7.2. O Inadimplemento do pagamento da armazenagem ou serviços acarretará o vencimento 
antecipado do prazo de depósito e se adotarão os procedimentos previstos nos itens 2.2.2. e 2.2.3. 3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 3.1. 
Os seguros e emissões, circulação e extinção dos títulos emitidos pela empresa, bem como os casos omissos neste regulamento, 
serão regidos pelas disposições do Decreto Federal 1.102 de 21/11/1903. TARIFA REMUNERATÓRIA

Serviço Descrição Base de cálculo Tarifa R$

Armazenagem Armazenagem por período de 30 dias ou fração. 
Tonelada 54,60

M² 49,14
Seguro Seguro contra danos às mercadorias (período de 15 dias) “Ad valorem” 0,20%

Movimentação 
Mercadoria paletizada Tonelada 35,15

Mercadoria não paletizada
M³ 75,92

Tonelada 70,13

Paletização Paletização de mercadorias
M³ 13,50

Tonelada 30,00

Outros serviços 
Embalagem ou reebalagem Por milheiro 780,00
Lonamento e deslonamento de veículos Por milheiro 115,00

Valores extraordinários a serem cobrados para operações realizadas fora do 
expediente de funcionamento (08h00m às 17h00m de segunda a sexta feira)

Conferência Conferência de mercadorias Hora 23,20
Movimentação Operação de empilhadeira Hora 25,40

JUCESP: 475.720/21-0, Secretária Geral Gisela Simiema Ceschin, em 04/10/2021.

Tomada de Preços DRF/SJC nº 01/2021
OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa 
jurídica especializada na execução de serviços de engenharia para a reforma 
do prédio sede da Inspetoria da Receita Federal do Brasil em São Sebastião.
EDITAL: a partir de 08/10/2021 na Av. Nove de Julho, 332 – São José 
dos Campos-SP – CEP 12243-001 ou nos sítios www.gov.br/compras ou 
www.receita.economia.gov.br; UASG 170262.
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até dia 27/10/2021 às 9h30min, conforme 
indicado no edital.

AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL 
DO BRASIL EM SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021

Acha-se aberta, com instrumento convocatório para ser retirado ou consultado 
na Seção de Licitações, do prédio sede da Prefeitura Municipal de Taiaçu, situado 
na Rua Raul Maçone, 306, telefone (016) 3275-1101, no horário das 08h ás 17h, 
pelo site: www.pmtaiacu.sp.gov.br, ou nos e-mails: licitacao@taiacu.sp.gov.br 
e auxiliarlicitacao@taiacu.sp.gov.br, a seguinte licitação pública: Tomada de 
Preços nº 02/2021 Processo nº 36/2021 - Objeto: Obras de Cobertura de Quadra 
Poliesportiva. Data de abertura: 27/10/2021 às 09h. Taiaçu, 07 de outubro de 2021. 

MAURICIO LOFRANO GERALDO - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021
Acha-se aberta, com instrumento convocatório para ser retirado ou consultado 
na Seção de Licitações, do prédio sede da Prefeitura Municipal de Taiaçu, situado 
na Rua Raul Maçone, 306, telefone (016) 3275-1101, no horário das 08h ás 17h, 
pelo site: www.pmtaiacu.sp.gov.br, ou nos e-mails: licitacao@taiacu.sp.gov.br 
e auxiliarlicitacao@taiacu.sp.gov.br, a seguinte licitação pública: Tomada de 
Preços nº 03/2021 Processo nº 37/2021 - Objeto: Reforma e Ampliação do Centro 
de Convivência do Idoso - CCI. Data de abertura: 27/10/2021 às 15h. Taiaçu, 07 de 
outubro de 2021. MAURICIO LOFRANO GERALDO - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2021 - PROCESSO Nº 190/2021 - EDITAL Nº 110/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de pneus a serem utilizados em veículos, vans, ônibus, 
caminhões tratores e máquinas pertencentes a frota municipal, pelo período de 12 meses. Data/
Horário 14:00 horas (Horário de Brasília) do dia 25 de outubro de 2021, no site www.bll.
org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de 
Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço 
Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. 
Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 07 de outubro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2021 - PROCESSO Nº 191/2021 - EDITAL Nº 111/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de construção para atender as secretarias 
municipais deste município pelo período de 12 meses. Data/Horário 14:00 horas (Horário 
de Brasília) do dia 26 de outubro de 2021, no site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e 
Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no 
site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo 
de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores informações 
poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 07 de outubro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2021 - PROCESSO Nº 192/2021 - EDITAL Nº 112/2021
Objeto: Aquisição de ares condicionados para Secretaria Municipal da Educação conforme 
Termo de Compromisso PAR nº 201801720-5. Data/Horário 09:00 horas (Horário de Brasília) 
do dia 27 de outubro de 2021, no site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital 
estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura 
www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida 
Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores informações poderão ser 
obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 07 de outubro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N º 29/2021
Objeto: Registro de preços para Contratação de Empresa para Publicação de Ex-
tratos, Editais e Afi ns Em Jornal de Grande Circulação. Á vista dos elementos infor-
mativos constantes do presente processo, e em especial, a decisão do pregoeiro e 
equipe de apoio encarregada de julgar e processar o Pregão Presencial nº 29/2021, 
homologo e adjudico a licitação, promovida para Registro de Preços Para Publica-
ção de Extratos, Editais e Afi ns em Jornal de Grande Circulação.  

Cajuru/SP 07 de outubro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS N º 33/2021

Objeto: Registro de preços para aquisição de Empresa para Prestação de Serviços 
de Borracharia na Frota Municipal. Á vista dos elementos informativos constantes do 
presente processo, e em especial, a decisão do pregoeiro e equipe de apoio encarre-
gada de julgar e processar o Pregão nº 33/2021, homologo e adjudico a licitação, 
promovida para Registro de Preços para Contratação de Empresa para Prestação 
de Serviços de Borracharia.

Cajuru/SP 07 de outubro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

EDITAL RETIFICADO PROCESSO Nº 083/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA 
MUNICIPAL”.
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obedecer às 
especifi cações deste instrumento convocatório. O recebimento das propostas de 
preços será até o dia 25/10/2021 e o início da sessão para disputa de preços será 
dia 25/10/2021 às 09h00m.
• Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao 
http://189.56.99.34:5656/comprasedital/. 
• Site para realização do pregão: http://189.56.99.34:5656/comprasedital/.
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário ofi cial de Brasília.
Informações pelo telefone (18) 3371-9500.

Maracaí – SP, em 07 de outubro de 2021.
Paulo Eduardo da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

PREGÃO ELETRÔNICO CPAM-9 N.° 223/0018/21
PROCESSO CPAM-9 N.° 2021223092 - OFERTA DE COMPRA N° 18022300002021OC00387

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA METROPOLITANA NOVE, o Pregão Eletrônico nº CPAM9- 
223/0018/21, destinado a contratação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA POR MEIO DE 
OUTOSING, para a sede do COMANDO DE POLICIAMENTO METROPOLITANO NOVE e UNIDADES SUBORDINADAS, 
sob o regime de empreitada por preço unitário. A realização da sessão pública dar-se-á em 26 de outubro de 2021, às 
09h00min, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica de Compras), sendo que o edital estará disponível na íntegra às 
empresas interessadas na aba w.w.w.e-negociospublicos.com.br, observando em especifico o Termo de Referência.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA METROPOLITANA NOVE-  UGE 180223

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº. 008/2021. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cândido 

Mota. Contratado: RHS CONTROLS – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda. Objeto: Contrata-
ção de empresa para execução do projeto de combate a perdas de água, através da implantação 
dos setores 4, 5 e 9, com substituição de hidrômetros do município de Cândido Mota-SP e forne-
cimento de materiais e mão de obra. Assinatura: 21/09/2021. Valor:  R$ R$ 241.992,29 (duzentos 
e quarenta e um mil novecentos e noventa e dois reais e vinte nove centavos), Vigência: 180 
(cento e oitenta) dias. 
 
Contrato nº. 005/2021. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cândido Mota. Con-
tratado: TRM Engenharia Civil Eireli - EPP. Objeto: Contratação de empresa especializada para 
execução de obra de implantação de 780 (setecentos e oitenta) metros de rede adutora de distri-
buição de agua, DN250 mm em PEAD e travessia não destrutiva, contemplando o fornecimento 
de materiais e de serviços de mão de obra Assinatura: 30/09/2021. Valor: R$ 732.516,66 (sete-
centos e trinta e dois mil quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos). Vigência: 90 
(noventa) dias.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Senhor Renan Matta Menão, Secretario do SAAE de Cândido Mota, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento no inciso VI, do art. 43 da Lei 8666/93, HOMOLOGOU, o 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº. 002/2021, cujo objeto é a aquisição 
de combustíveis (Etanol-Gasolina-Óleo Diesel S500 e Óleo Diesel S10) e ADJUDICOU o objeto 
licitado em favor da empresa Auto Posto Sakita Ltda., em 06 de outubro de 2021, no valor total de 
R$ 87.145,00 (oitenta e sete mil cento e quarenta e cinco reais) Cândido Mota 07 de outubro de 
2021. Renan Matta Menão – Secretário do SAAE.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 004/2021

Acha-se aberta, no município de LUIZ ANTÔNIO / SP, a CONCORRÊNCIA Nº. 004 / 2021 – Processo n°. 3431 
/ 2021, do tipo MELHOR PROPOSTA, visando a DOAÇÃO DE IMÓVEL MUNICIPAL, COM ENCARGOS, 
EM FAVOR DE EMPRESAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS PARA SE INSTALAREM NO MUNICÍPIO 
DE LUIZ ANTÔNIO, sendo que esta licitação será regida pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pela 
Lei Orgânica deste Município, Lei Complementar Municipal nº. 259 de 12 de dezembro de 2019, Decreto Lei 
nº. 271/67 e Decreto Municipal nº. 1.987 de 23 de janeiro de 2020, e pelas demais legislações pertinentes à 
matéria e pelas condições estabelecidas no respectivo Edital e seus anexos. ENCERRAMENTO E ABERTURA 
DOS ENVELOPES: 29 (vinte e nove) DE NOVEMBRO DE 2021 (dois mil e vinte e um), ÀS 09h00min 
(nove horas). 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, 7/10/2021. (a) Rodrigo Mello Marques - Prefeito Municipal.

USUCAPIÃO ORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Registro de 
Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que realizou a NOTIFICAÇÃO de ARTHUR PORTO FILHO, na qualidade de titular de domí-
nio do imóvel usucapiendo, MARCOS AURÉLIO ALFARO OTERO e ANADEGE ALFARO OTERO, 
na qualidade de cedentes de direitos hereditários do imóvel usucapiendo objetivado na transcrição 
nº 75.041 do 9º RI, CARLOS JOSÉ BUSO, na qualidade de confinante do imóvel do lado direito 
matriculado sob nº 153.620 do 9º RI, EDNA SUELI TIUSSO GEROLIN, herdeira de IRINEU TIUSSO, 
na qualidade de confinante do lado esquerdo transcrição sob nº 105.381 do 9º RI, de que se proces-
sa nesta Serventia Imobiliária o pedido de reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel 
consistente em UM PRÉDIO E SEU TERRENO, situada na Rua João Vieira Prioste, nº 1886, lote 
36 da quadra 99 da Vila Aricanduva, no 27º Subdistrito do TATUAPÉ, tem início no ponto “P-1” da 
Rua João Vieira Prioste, e segue a distância de 7,00m de frente de quem da rua olha, com azimute de 
120º30’03”, até o ponto “P-2”; Do ponto “P-2”, segue a distância de 40,00m, com azimute 179º61’00”, 
confrontando com o lote 19, da Rua João Vieira Prioste, transcrição sob nº 105.381, contribuinte nº 
116.099.0019-6, de propriedade de José Luiz Tiussu e outro, até o ponto “P-3”; Do ponto “P-3”, segue 
a distância de 7,00m, com azimute 300º35’07”, confrontando com o lote nº 07, transcrição sob nº 
68.329 do 9ºRI, de propriedade de Claudete Abel Ginez e outro, contribuinte nº 116.099.0006-4; até o 
ponto “P-4”; Do ponto “P-4”, segue a distância de 40,00m, com azimute 30º39’48”, confrontando com 
o lote 36, matriculado sob nº 156.620 do 9ºRI, de propriedade de Amelia Akemi Yamasaki Buso e ou-
tro, contribuinte nº 116.099.0036-6 até atingir o ponto “P-1”, onde deu início a este memorial descritivo 
e encerrando assim uma área analítica de 280,00m²; cujo pedido foi iniciado através do requerimento 
de 26 de julho de 2019, prenotado sob nº 622.323, em 03 de setembro de 2019, instruído com a Ata 
Notarial lavrada no dia 01 de julho de 2019, no Livro 2059, fls.123/132, pelo Oficial de Registro Civil 
das Pessoas Naturais e Tabeliã de Notas do 22º Subdistrito de Tucuruvi, transcrição sob nº 75.041 do 
9ºRI, de titularidade dominial de ARTHUR PORTO FILHO, e demais documentos exigidos pelo Art. 
216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através do qual KEILA REGINA SILVA, 
professora, RG nº 35.270.994-7-SSP/SP, CPF/MF nº 311.592.758-40, casada com RAFAEL ENOCK 
DOS SANTOS, vigilante, RG nº 43.408.763-4-SSP/SP, CPF/MF nº 332.605.688-59, brasileiros, re-
sidentes e domiciliados nesta Capital, à Rua João Vieira Prioste, nº 1886, Vila Carrão, e GERSON 
CARLOS DA SILVA, mecânico, RG nº 19.689.829-8-SSP/SP, CPF/MF nº 130.071.528-60, casado 
com DAIANE DOS SANTOS MOTA SILVA, administradora de empresas, RG nº 22.233.615-8-SSP/
SP, CPF/MF nº 245.551.708-06, brasileiros, residentes e domiciliados nesta Capital, à Rua Carimã, 
nº 72, casa 02, Vila Carrão, solicitam o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com fundamento 
no artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando exercerem posse mansa e pacífica, exclusiva e 
ininterrupta, sem qualquer constrangimento, impugnação, contestação, turbação ou moléstia, são 
possuidores com “animus domini” por prazo superior a 15 (quinze) anos, sobre o referido imóvel. 
Considerando a certificação de que o notificando se encontrava em lugar incerto e não sabido, 
cumpre, com fundamento no §13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 136.12, 
do Capitulo XX, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 
do Provimento CNJ 65/2017, NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço Registral, de segun-
da a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido de procuração com 
firma reconhecida, a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da usucapião extrajudicial 
que se processa nesta Serventia, podendo impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no 
prazo legal de até 15 (quinze) dias, contado da data da última publicação deste edital, restando 
advertido que, nos termos do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio do notificando será 
interpretado como sua concordância com o pedido de reconhecimento extrajudicial de usuca-
pião. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.
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APAS – ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SUPERMERCADOS 
CNPJ/MF sob. nº. 47.409.669/0001-03 

Com o atual estatuto social registrado sob nº. 672868, em 29/05/18, no 
4ª RTD de São Paulo (SP) – pessoa jurídica 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
C O N V O C A Ç Ã O 

 
Na forma do artigo 25 do Estatuto Social, ficam os senhores associados 
supermercadistas da APAS - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SUPERMERCADOS 
convocados para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada em sua 
sede, situada à Rua Pio XI, 1200, Alto da Lapa, São Paulo, SP, no dia 22 DE 
OUTUBRO DE 2021, em primeira convocação às 13h30 horas e, em segunda, às 
14h00 horas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Alteração do 
estatuto para ampliação das atividades sociais previstas no artigo 2º. Conforme artigo 
23 do Estatuto Social, nas deliberações da Assembleia Geral o voto somente poderá 
ser exercido pelo titular da empresa associada, conforme contrato social, ou por sócio-
gerente ou procurador constituídos através de instrumento público. Conforme artigo 8º 
do Estatuto Social para participação de prepostos, estes deverão ser credenciados na 
sede na APA, Rua Pio XI, 1200, Alto da Lapa, São Paulo, até 48 horas antes da 
Assembléia. São Paulo, 05 de outubro de 2021. Ronaldo dos Santos – Presidente da 
Diretoria Executiva. 

EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL POR INICIATIVA  PARTICULAR Processo: 1015019-93.2017.8.26.0564 7ª Vara Cível de São 
Bernardo do Campo/SP. Exequente: RESIDENCIAL BULGÁRIA Executado: TOPCIU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 
DESCRIÇÃO DO BEM: Apartamento de matrícula nº 147.916 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo/SP, de nº 
151, situado no 15º andar do bloco A, do empreendimento denominado RESIDENCIAL BULGÁRIA, com acesso pelo nº 422 da Avenida 
Getúlio Vargas, composto de sala de estar e jantar com terraço dotado de churrasqueira, três dormitórios do tipo suíte com sacada, sendo um 
com closet, hall, lavabo, cozinha, e lavanderia/terraço; com área privativa de 135,00m², área comum de 69,85m², totalizando a área 
construída de 204,85m², equivalente a uma fração ideal de 1,1809% na construção, no terreno e nas demais partes de propriedades e uso 
comum do condomínio. A unidade confronta, no sentido de quem do hall social olha para a sua porta de entrada, pela frente com o hall social, 
poço do elevador, hall de serviço e vazio da caixa das escadas, pelo lado direito com espaço aéreo de recuo dos blocos A e B, pelo lado 
esquerdo com espaço aéreo de recuo lateral do bloco A, e pelos fundos com espaço aéreo de recuo do edifício em relação à avenida. O 
empreendimento encontra-se construído em terreno com a área de 1.703,00m², constituído de parte do lote 09 e lotes 10 a 13, todos da 
quadra 20, da Vila Baeta Neves. Este apartamento possui vaga de garagem dupla nº 81 A/B, matriculada sob o nº 148.032 do 1º Oficial de 
Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo/SP, situada no 1º subsolo do empreendimento denominado RESIDENCIAL BULGÁRIA, 
com acesso pelo nº 422 da Avenida Getúlio Vargas, com capacidade para guarda e estacionamento de dois veículos de passeio de 
pequeno porte, no padrão nacional; com a área privativa de 23,4498m², área comum de 12,13m², totalizando a área construída de 35,58m², 
equivalente a uma fração ideal de 0,2051% na construção, no terreno e nas demais partes de propriedade e uso comum do condomínio. 
Este apartamento possui vaga de garagem simples nº 49, matriculada sob o nº 148.000 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São 
Bernardo do Campo/SP, situada no 1º subsolo do empreendimento denominado RESIDENCIAL BULGÁRIA, com acesso pelo nº 422 da 
Avenida Getúlio Vargas, com capacidade para guarda e estacionamento de um veículo de passeio de pequeno porte, no padrão nacional; 
com a área privativa de 12,5000m², área comum de 6,47m², totalizando a área construída de 18,97m², equivalente a uma fração ideal de 
0,1093% na construção, no terreno e nas demais partes de propriedade e uso comum do condomínio. OBSERVAÇÕES: 1) Valor total do 
débito no presente processo judicial, atualizado até a data de 01 de junho de 2021: R$ 124.912,38 (cento e vinte e quatro mil e novecentos e 
doze reais e trinta e oito centavos); 2) Imóvel objeto de PENHORA no processo de nº 1028867-16.2018.8.26.0564, em trâmite na 1ª Vara 
Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP; 3) Imóvel, vaga de garagem simples nº 49, e vaga de garagem dupla nº 81 A/B, objetos 
de INDISPONIBILIDADE e PENHORA, no processo n° 1022580-08.2016.8.26.0564, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de São 
Bernardo do Campo/SP; AVALIAÇÃO: R$ 539.325,00 (quinhentos e trinta e nove mil e trezentos e vinte e cinco reais). PREÇO MÍNIMO: R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais). DA OFERTA: Prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da publicação do edital para impugnações ou 
propostas a serem direcionadas diretamente a este juízo em melhores condições que a anteriormente apresentada, qual seja: 30% (trinta por 
cento) de entrada no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e o saldo de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) pagos 
em 30 (trinta) parcelas no valor de R$ 11.666,66 (onze mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), perfazendo o 
total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Em caso de igualdade no valor ofertado terá preferência a proposta que contemple pagamento 
à vista ou em menor número de parcelas. A fim de garantir  o sigilo das propostas, estas serão juntadas aos autos apenas após o término do 
prazo descrito. CONDIÇÕES DE VENDA: A apresentação de proposta vincula o proponente. Caso este descumpra as formalidades 
previstas, os autos serão conclusos para análise da segunda maior proposta apresentada. A aquisição de bem imóvel em processo judicial é 
originária, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade do adquirente pelos débitos tributários que recaiam sobre ele até a 
aceitação do juízo da melhor proposta, especialmente os de natureza propter rem, aí incluídas eventuais despesas condominiais e IPTU. 
Assim, os eventuais débitos tributários ou despesas de condomínio constituídas até a aceitação da proposta pelo juízo e incidentes sobre os 
bens se sub-rogam no preço oferecido, observada a ordem de preferência. Inteligência do parágrafo único do artigo 130, do CTN, e do § 1º 
do artigo 908, do CPC. Caberá ao adquirente tomar as providências e arcar com os custos da desocupação do bem caso o mesmo esteja 
ocupado. Caberá ao adquirente tomar todas as providências e arcar com todos os custos para a transferência do bem junto aos órgãos 
competentes, todos os tributos eventualmente incidentes sobre a arrematação e transferência do bem, inclusive, mas não somente, ITBI e 
demais taxas de transferência, dentre outros. O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo 
ônus dos interessados verificarem suas condições. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS." 
Do que dou fé. São Bernardo do Campo, 4 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004904-37.2013.8.26.0278. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1ª Vara Cível, do Foro de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, Dr(a). Antenor da Silva Cápua, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao 
executado JONAILTON FERNANDES SALES, Brasileiro, CPF 716.730.323-20, com endereço à Avenida São Francisco, 471, Centro, 
CEP 63740-000, Novo Oriente - CE, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de LEO MADEIRAS , MAQUINAS E 
FERRAGENS LTDA, e pelo presente edital o CITA E INTIMA para no prazo de 15 (quinze) dias úteis efetuar o pagamento do débito no 
valor de R$ 5.821,70 (cinco mil oitocentos e vinte e um reais e setenta centavos) ficando advertido de que, não sendo efetuado o pagamento 
voluntário no prazo assinado, será acrescido ao débito 10% (dez por cento) a título de multa, mais 10% (dez por cento) a título de honorários 
advocatícios. Efetuado o pagamento parcial no prazo estabelecido, a multa e os honorários incidirão sobre o restante; e não efetuado 
tempestivamente o pagamento voluntário será expedido desde logo mandado de penhora e avaliação. Fica advertido também que, caso 
não constitua advogado ser-lhe-á nomeado Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itaquaquecetuba, aos 31 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1023191-81.2019.8.26.0005. A MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do 
Foro Regional V - São Miguel Paulista/SP, Dra. Lucilia Alcione Prata, na forma da Lei, etc. Faz Saber a JOAO CLAUDIO DE SOUZA, 
CPF. 312.100.058-67, sito à Rua Serra do Norte, 41, Jardim Paineira, Itaquaquecetuba - SP, que lhe foi proposta ação de Execução de 
Título Extrajudicial por Hospital Independência Zona Leste Ltda, alegando cobrança de R$ 2.197,66 representado pelo serviço medico 
hospitalar (fls.13). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e 
para o pagamento integral do débito no prazo de 03 dias ou no prazo de 15 dias oferecer embargos à execução podendo no mesmo prazo 
firmar pedido de parcelamento do débito mediante reconhecimento da dívida e depósito judicial de 30% do valor da execução, incidente 
também sobre custas e honorários e pagamento do saldo de 70% em 6 parcelas mensais, corrigidas monetariamente e acrescida de juros 
de mora de 1% ao mês (art. 916, CPC), bem como sua Intimação sobre o bloqueio realizado as fls. 90/92 no valor de R$ 3.814,43 através 
do Sistema SisbaJud. Não havendo manifestação nos autos, o executado será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial.Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da Lei. Nada Mais.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,13/09/2021 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1016577-77.2016.8.26.0001. O MMº Juíz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro 
Regional I – Santana/SP, Dr. Marco Antonio Barbosa de Freitas, na forma da Lei, etc. Faz Saber a ROSELI MORAIS DOS SANTOS, RG 
115524824, CPF 003.414.278-96, que lhe foi proposta ação de Execução de Título por Assaad Ahmad Serhan, objetivando a cobrança de 
R$ 17.730,22 (Dezembro/2017), referente ao Contrato de Locação de imóvel sito na Rua Jaupaci, nº 752, Casa 02 Tremembé/SP, onde a 
executada deixou de pagar os aluguéis vencidos a partir de 24/04/2016, conforme documentos anexados nos autos. Estando o réu em 
lugar ignorado, foi determinada a Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 dias pague dívida, 
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação (Em caso de pagamento integral no 
prazo integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo ofereça Embargos á 
Execução, em 15 dias, podendo, ainda, recolher o debito com deposito de 30% do valor e requer o parcelamento em até 6 parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (art.745-A do CPC), sob pena de penhora de bens e sua avaliação, que 
fluirá após 20 dias supra caso em que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 inciso IV do NCPC), presumindo-se 
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art.344 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
São Paulo, 23/08/2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1018584-86.2015.8.26.0224. O Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, MMº 
Juíz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP. Faz Saber a EVELLY DA SILVA VIEIRA SANTOS, CPF.425.793.548-08, 
que PRO-FAC ENSINO SUPERIOR LTDA – ME, ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 989,75 
(Junho/2015), onde a executada deixou de pagar (03) Notas Promissórias vencidas em 30/03/14, 30/04/14 e 30/05/14, referente 
mensalidades escolares, conforme documentos anexados nos autos. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que 
em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em 
caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, ofereça 
Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (Art. 257 inciso IV 
do NCPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. Nada Mais. Cidade de Guarulhos, aos 28 de setembro de 2021. 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO
(COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITEM EXCLUSIVO PARA 

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 294/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00045178-68 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - 
Objeto: Registro de Preços de ovo integral pasteurizado desidratado - 
Recebimento das Propostas dos itens 01 e 02: das 08h do dia 04/11/21 às 08h 
do dia 05/11/21 - Abertura das Propostas dos itens 01 e 02: a partir das 08h do 
dia 05/11/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 09h30min do dia 05/11/21 
- Disponibilidade do Edital: a partir de 14/10/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro João 
Fernandes Filho pelo telefone (19) 2116-8464.

Campinas, 07 de outubro de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS






 



                

                     
 





EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1046901-
68.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). RICARDO CUNHA DE PAULA, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de Regime de 
Bens movida por Peter Paul Lorenço Estermann e Maria Regina de Oliveira Rezende Estermann, 
por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento. O 
presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC, alterando o regime da comunhão 
universal para o regime da separação total de bens. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de 
setembro de 2021. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 08 E 09/10/2021 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000207-40.2021.8.26.0068 A MM. Juíza de Direito da 
2ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dra. DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a GEOVANNI PINHO DE FARIAS, RG 15.589.758, CPF 06822747800, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte do Espólio de William Gerson Rolim de Camargo e Espólio de Maria Vellego 
Rolim de Camargo, representados pelos seus herdeiros e sucessores, ADRIANA ROLIM DE CAMARGO e OUTROS, a 
fim de notificar o compromissário comprador para que purgue a mora no valor de R$ 88.920,50 (setembro/2019) que 
deverá ser atualizado na data do efetivo pagamento na Rua Líbero Badaró nº 293 16º andar Conjunto 16-C São Paulo, 
referente às parcelas vencidas do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado em 21/3/1996, do 
terreno urbano, designado por lote 30B da quadra nº 26, com a área de 209,60 m2, objeto da Matrícula nº 33.316 CRI/ 
Barueri. Estando Geovanni Pinho de Farias, em lugar ignorado, foi deferida a notificação por edital para que no prazo de 
30 dias a contar da data da publicação deste edital, purgue a mora, cientificando-o de que, após o cumprimento, pagas as 
custas e observadas as formalidades legais, os autos serão extintos e arquivados (artigo 729 do CPC), ficando ciente de 
que será nomeado curador especial em caso de revelia (inciso IV do artigo 257 do CCP). Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 30 de agosto de 
2021 

Edital de Citação. Processo Digital nº: 0019587-25.2021.8.26.0114. Classe: Assunto: Cumprimento de sentença  Espécies de Contratos Exe 
quente: Banco Bradesco S.A. Executado: Pinturas Viana Ltda Me e outro. Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0019587-25.2021. 
8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Fernandes Cruz Humberto, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Pinturas Viana Ltda-ME (CNPJ 13.197.362/0001-66) e a Wolf Aparecido Viana da Silva (CPF 342.584.64 
8-56) que lhe foi proposta uma ação de Cobrança de nº 1029083-37.2016.8.26.0114, por parte de Banco Bradesco S.A., que se encontra em 
fase de cumprimento de sentença sob o nº 0019587-25.2021.8.26.0114. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem a quan 
tia de R$233.512,81 (08/2021),acrescida de juros e correção monetária. Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, ficam advertidos de 
que se inicia o prazo de 15dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem impugnação. Ficam cientes também 
que não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 
honorários advocatícios de dez por cento. Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o 
presente edital, que será publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 17 de 
setembro de 2021. Eu, Adriana Machado de Faria, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. Eu, Miriam Rodrigues Sanches Serra, coordenadora, 
conferi e subscrevi. 

A7gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2021 

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 384/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PU-
BLICAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Ale-
xandridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juiz de Direito MARCELO MACHADO DA SILVA 
da 04ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE GUARUJÁ/SP, nos autos do cumprimento de 
sentença Processo nº 4005892-75.2013.8.26.0223, partes CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PATRÍCIA 
E CHRISTINE contra HELENITA RODRIGUES ARAÚJO, leva a público leilão o BEM IMÓVEL: 
APARTAMENTO Nº 13, localizado no 1º andar do EDIFÍCIO PATRÍCIA E CHRISTINE, situado a 
Rua 19 nº 70, no Parque Enseada, nesta cidade, município e comarca de Guarujá, com área útil de 
82,50ms2, a área comum proporcional de 6,50ms², a área comum não proporcional de 34,00 ms2, 
a área total de 133,00ms², com fração ideal no terreno e coisas comuns de 3,5260%, confrontando 
pela frente com o poço dos elevadores e hall social, pelos lados com os apartamentos de finais 1 
e 5 e nos fundos com área livre do condomínio. Matrícula do Imóvel nº 38.108, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Guarujá. AVALIAÇÃO: R$ 297.114,05 (duzentos e noventa e sete mil 
cento e quatorze reais e cinco centavos) – válido para agosto/2021 – DATAS DAS PRAÇAS: 1ª 
Praça com início no dia 19 de outubro de 2.021, às 15h, e com término no dia 22 de outubro de 
2021, às 15h – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 297.114,05 (100% do valor da avaliação que será 
atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª Praça com início 
no dia 22 de outubro de 2021, às 15h, e com término no dia 25 de novembro de 2021, às 15h 
– Lance mínimo 2ª Praça R$ 178.268,43 (50% do valor de avaliação que será atualizado pelos 
índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento). Ficam, HELENITA RODRIGUES ARAÚ-
JO – CPF/MF: 156.560.278-13, BANCO SANTANDER – BANCO ABN AMRO REAL S/A – CNPJ 
n° 33.066.408/0001- 15, M.D.M. SANTISTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ n° 
00.454.283/0001-79, HOME FOMENTO MERCANTIL LTDA. – de CNPJ desconhecido, GRUPO AU-
XILIAR DE EXECUÇÕES E PESQUISA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO/SP – GAEPP, bem como 
EVENTUAIS OCUPANTES bem como a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ/SP e eventuais 
interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem como das designações de 
expropriação supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação 
deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não 
consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A realização do leilão, a consulta 
do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem como para o cadastro, ha-
bilitação para participação do leilão, oferta de lances e acompanhamento do praceamento se dará 
através do site www.alexandridisleiloes.com.br.

Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 449/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLI-
CAÇÃO Art. 887, §3°, CPC -  EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexandri-
dis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juíza de Direito CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX 
da 07ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO DA COMARCA DE SÃO PAULO, 
nos autos do cumprimento de sentença Processo nº 1024380-45.2015.8.26.0002/01, partes 4D AU-
TOMOTIVO LTDA - ME contra TECNOTRIX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, leva a 
público leilão o BEM IMÓVEL: A VAGA DE GARAGEM coberta pequena, nº 178, localizada no pri-
meiro subsolo do conjunto denominado “RESIDENCIAL TRIANON”, situado na Rua Grumixamas, nº 
327, na Rua Guacuris, nº 34, e na Rua das Seringueiras, nº(s) 210, 256 e 290, no 42º Subdistrito do 
Jabaquara, possuindo a área real privativa de 10,000m² e a área real comum de 6,006m², perfazendo 
uma área construída de 16,006m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,0464% no terreno e nas 
coisas de uso comum. O referido conjunto acha-se construído em terreno perfeitamente descrito e 
caracterizado na matrícula nº 62.986, deste Cartório. Inscrito no Cadastro de Contribuintes da Prefei-
tura Municipal sob nº 091.025.0819-2. Matrícula nº 86.946 do 08º Cartório do Registro de Imóveis 
de São Paulo. AVALIAÇÃO: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – válido para maio/2018 – DATAS DAS 
PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 19 de outubro de 2.021, às 13h, e com término no dia 22 
de outubro de 2021, às 13h – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 30.000,00 (100% do valor da ava-
liação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª 
Praça com início no dia 22 de outubro de 2021, às 13h, e com término no dia 30 de novembro 
de 2021, às 13h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 30.000,00 (100% do valor de avaliação que será 
atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento). Ficam, TECNOTRIX 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA – CNPJ nº 04.036.540/0001-86, MARCIA HELENA CAR-
DOSO DE SANTANA – CPF nº 205.366.638-23, NILSON EDSON MILITÃO DE SANTANA – CPF 
nº 085.143.518-18, PASCOAL MILITÃO DE SANTANA – CPF nº 528.606.128-15, MARIA ANA DE 
SANTANA – CPF nº 300.027.588-65, FERNANDO RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 055.386.828- 
46, ERNESTO NARCISO DE AMORIM – CPF desconhecido, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TRIA-
NON – CNPJ nº 57.351.264/0001-07, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, EVENTUAIS 
OCUPANTES e interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem como das 
designações de expropriação supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo 
que a publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 
patronos. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A realização do 
leilão, a consulta do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem como para 
o cadastro, habilitação para participação do leilão, oferta de lances e acompanhamento do pracea-
mento se dará através do site www.alexandridisleiloes.com.br.

Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

25ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE 
PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 25ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL 
DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 1028436-84.2016.8.26.0100. Executados: requerido(s) CARLA 
NADJA BELTRAN D'ABREU AMARAL. Apartamento c/ a área útil de 170,77m2 no Jardim Paulista/SP. Alameda 
Lorena, nº 1.179, São Paulo/SP - Contribuinte nº 014.029.0359.6. Descrição completa na Matrícula nº 45.204 do 
13º CRI de São Paulo/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 2.238.333,33 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
1.790.666,66 (80% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
05/11/2021 às 14h20min, e termina em 10/11/2021 às 14h20min; 2ª Praça começa em 10/11/2021 às 14h21min, 
e termina em 30/11/2021 às 14h20min. Ficam os requerido(s) CARLA NADJA BELTRAN D'ABREU AMARAL, 
bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), credor tributário MUNICIPIO DE SÃO PAULO; e demais interes-
sados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem 
como da Penhora realizada em 02/03/2021 - Fls. 280. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

EDITAL DE LEILÃO DE MATERIAIS – SESI-SENAI/SP
CONDIÇÕES GERAIS DO EDITAL DE VENDA LEILÃO PLENO TIPO DE LICITAÇÃO: MAIOR LANCE *Os horários aqui considerados são sempre os horários de Brasília/DF SESI-SP E SENAI-SP por inter-
médio da GSCF – Supervisão Patrimônio, observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, bem como pela Legislação Estadual pertinente e, por fim as 
Condições Gerais do Leilão comunica aos interessados que realizará LEILÃO no dia 25 de Outubro de 2021 a partir das 09h00, através da LEILOEIRA OFICIAL ANGÉLICA MIEKO INOUE DANTAS - JUCESP 
747, com lances online através do portal www.lancetotal.com.br. DA VISITAÇÃO: Os lotes estarão disponíveis para visitação mediante agendamento prévio  pelo email: lancetotal@lancetotal.com.br. ,  Data: 
Dia 21/10/2021 – Horário: Das 10h às 15h - Local: Rua Geraldo Nucci, 330 - Jardim Santa Maria, Campinas - SP, 13055-610. 1 - CONDIÇÕES GERAIS DO LEILÃO 1.1 - O leilão será cometido a LEILOEIRA 
PÚBLICA OFICIAL acima descrito, em conformidade com o que dispõe o artigo 53, da Lei 8.666/1993 e suas modificações posteriores.1.2 - Será disponibilizado através do PORTAL DO LEILÃO www.lance-
total.com.br o acesso ao leilão para visitação virtual e oferta de lances.1.3 - Para estar apto a ofertar lances para a aquisição dos bens expostos no PORTAL, o interessado deverá ser capacitado para contra-
tar, nos termos da legislação em vigor. Menores de 18 (dezoito) anos não serão admitidos a participar do leilão.1.4 - Os interessados em participar do leilão deverão estar com seu CPF/CNPJ em situação 
regular junto à Receita Federal, bem como com seu endereço atualizado ou em processo de atualização na Receita Federal e no SINTEGRA - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interesta-
duais com Mercadorias e Serviços.1.5 – Estarão impedidos de participar do leilão:a) os menores de 18 anos (excetuando-se os emancipados);b) aqueles para os quais a capacidade cessou, na forma do art. 
5º, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002);c) todas as pessoas físicas, bem como funcionários dessa instituição ou Órgão. Ou seja, todos que tenham administra-
ção direta ou indiretas;2 - DO OBJETO DO LEILÃO2.1 - O presente leilão tem por objeto a alienação dos bens inservíveis constantes do ANEXO I deste edital e serão vendidos NO ESTADO DE CONSER-
VAÇÃO em que se encontram e SEM GARANTIA, reservando-se ao SESI-SP / SENAI-SP o direito de liberá-los, ou não, a quem maior lance oferecer, bem como retirar, desdobrar ou reunir os bens em lotes, 
de acordo com o seu critério ou necessidade.2.2 – As fotos divulgadas no PORTAL são meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar o estado dos bens ou influenciar a decisão de 
oferta de lances para arrematação de bens.2.3 – Os interessados declaram ter pleno conhecimento do presente Edital, SENDO DE SUA RESPONSABILIDADE A VISTORIA PRÉVIA DOS BENS/LOTES, 
isentando o SESI-SP / SENAI-SP, o PORTAL e A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL por eventuais vícios existentes no(s) bem(ns) ou lote(s) adquirido(s).2.4 – Os bens constantes em cada lote serão apregoados 
em quantidades aproximadas, sendo possível margem de até 30% (trinta por cento) para mais ou para menos na quantidade dos referidos bens, sem que seja devido qualquer pagamento adicional e/ou 
reembolso do valor pago.2.5 – Lotes de veículos, máquinas e equipamentos poderão apresentar falta de peças e componentes, ferrugem e corrosão, inclusive na numeração de chassis, eventualmente ne-
cessitando sua remarcação, sem que seja devido qualquer pagamento adicional e/ou reembolso do valor pago, ou ainda motivo de cancelamento do lote arrematado, uma vez que é de responsabilidade do 
interessado a vistoria prévia dos bens.2.6 – Faculta-se aos interessados vistoriar os bens a serem apregoados conforme item 1.1. Para tanto os interessados deverão entrar em contato com o ESCRITÓRIO 
DE LEILÕES-SP para agendamento. RETIRADA 2.7 –  Os bens serão entregues SOMENTE no  dia 04/11/2021 - Horário: Das 10h às 15h – Local: Rua Geraldo Nucci, 330 - Jardim Santa Maria, Campinas 
- SP, 13055-610. 2.8 – A retirada dos bens apregoados, bem como o transporte dos mesmos, ocorrerá por conta do arrematante. Cabe ao comprador observar todos os EPIS necessários para retirada dos 
lotes, bem como mão de obra para tal.2.9 – Os lotes a serem apregoados estão devidamente descritos e caracterizados no ANEXO I do presente Edital.3 - DO CREDENCIAMENTO DOS PARTICIPANTES 
3.1 – Poderão oferecer lances pessoas físicas e pessoas jurídicas, inscritas respectivamente no Cadastro de Pessoa Física - CPF e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, do Ministério da Fazen-
da.3.2 - Para estar apto a ofertar lances para a aquisição do bem exposto no PORTAL, o interessado deverá ser capacitado para contratar, nos termos da legislação em vigor.3.3 - Os menores de 18 (dezoito) 
anos (com exceção dos emancipados), funcionários do SESI-SP / SENAI-SP e empregados ou proprietários dos depósitos onde se encontram armazenados os bens/lotes apregoados não serão admitidos a 
participar deste leilão.3.4 - Os interessados em participar do leilão deverão estar com seu CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita Federal, bem como com seu endereço atualizado ou em processo de 
atualização na Receita Federal e no SINTEGRA - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços.3.5 - Cada pessoa física ou jurídica apresentar-se-á com 
apenas um representante que, devidamente munido de documentos de identificação, será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, por todos os efeitos, sua repre-
sentação. Nenhuma pessoa, ainda que credenciada, poderá representar mais de um participante.3.6 - No prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização do leilão, os interessados que pretendam 
participar do leilão através da rede internet (www.lancetotal.com.br) deverão preencher o CADASTRO do PORTAL atendendo a todas as exigências dispostas no mencionado portal (participação não presen-
cial - formato eletrônico), sob pena de nulidade do lance.4 - DOS LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS4.1 - Os lances poderão ser ofertados através do PORTAL DO LEILOEIRO, mediante o cre-
denciamento prévio.4.2 - Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS. O Usuário é responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados 
e/ou cancelados em nenhuma hipótese.4.3 - O Usuário poderá ofertar mais de um lance para um mesmo bem, prevalecendo sempre o maior lance ofertado.4.4 - O PORTAL permite o recebimento de lances 
virtuais simultaneamente e em tempo real.4.5 - Todos os lances têm igualdade de condições.4.6 - A partir do horário previsto neste edital, terá início a sessão pública do Leilão, com a divulgação dos lances 
prévios, eventualmente recebidos, passando A LEILOEIRA a aceitar lances a partir do preço mínimo ou do maior valor ofertado, conforme o caso.Aberta a etapa competitiva, os ofertantes que darão lances 
via Internet deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances.Os lances verbais serão tempestivamente inseridos na Internet para conhecimento de todos os participantes, mantendo 
a interatividade com os lances efetuados eletronicamente na web.Será considerado vencedor o ARREMATANTE que oferecer o maior lance, desde que igual ou superior ao preço mínimo.A cada lance ofer-
tado, via Internet ou verbalmente, o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo valor.Só serão aceitos lances cujo valor seja superior ao do último lance que tenha sido ante-
riormente ofertado, observado o incremento mínimo fixado para o lote. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmos valores, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.Duran-
te o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do lance. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.A LEILOEIRA encerrará a 
sessão mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances. Findo o prazo dado, será encerrada a recepção de lances.O acompanhamento do evento pode ser feito no local em que 
ocorrerá a sessão pública, sendo projetados em tela a descrição do lote e os respectivos lances recebidos, ou ainda pela Internet.4.7 - O LEILOEIRO OFICIAL encarregado do Leilão poderá, no interesse do 
SESI-SP / SENAI-SP, conciliar (sincronizar) o horário previsto para o encerramento de lotes com características iguais ou semelhantes, com observância da regra prevista no parágrafo anterior.4.8 - PREÇO 
MÍNIMO DE VENDA DO BEM - É o valor mínimo estipulado pelo SESI-SP / SENAI-SP para a venda do bem.4.9 - LANCES CONDICIONAIS - Quando o maior lance ofertado não atingir o preço mínimo e a 
critério da LEILOEIRA Oficial, poderão ser aceitos lances condicionais, os quais ficarão sujeitos a posterior aprovação do SESI-SP / SENAI-SP.4.10 - Os lances condicionais serão válidos pelo prazo de até 
10 (Dez) dias úteis após a data do leilão. Aprovado o lance pelo SESI-SP / SENAI-SP dentro desse prazo, o arrematante estará obrigado ao pagamento do preço do bem arrematado, da complementação da 
caução e dos demais valores devidos nos 03 (três) dias úteis subsequentes. Caso o SESI-SP / SENAI-SP não aprove o valor ofertado, o lance será desconsiderado, não sendo devido qualquer valor pelo 
proponente. 4.11 – LANCE PROGRAMADO: No modo de LANCE PROGRAMADO, é possível informar ao sistema um valor para que ele dispute, incrementando automaticamente quando o lance for coberto. 
Para facilitar a oferta de lances, é possível programar um valor no campo “LANCE PROGRAMADO”. O sistema cobrirá qualquer oferta que for efetuada por outro arrematante automaticamente até o valor 
inserido no campo.  Caso sua oferta de Lance Programado seja coberta por outro usuário, você poderá inserir um novo valor. Ou seja, ao programar o Lance Programado, ele está na condição de subir so-
mente se o lote estiver em disputa, o Lote não estando em disputa você pagará o Lance de menor valor. Observação aos Usuários: Ao ofertar Lances Programados, você terá uma reserva de valores até o 
crédito estipulado e que somente será alcançado se houver lances de outros usuários, não havendo disputa, o lote será arrematado pelo lance inicial ou pelo valor da última disputa. Se atentar de que pode-
rá o usuário programar, por exemplo, (R$ 1.000,00) e o lote ter outro usuário como vencedor pelo mesmo valor (R$ 1.000,00). O resultado dependerá do valor do incremento acrescentado e de quem alcançar 
o valor similar primeiro, seja via lance programado ou via lance manual. Nosso portal conforme padrão de site de leilões é projetado a não repetir valores. 4.12 – Após o encerramento do leilão, O LEILOEIRO 
OFICIAL encarregado do mesmo será responsável pela sua homologação e adjudicação, nos termos do inciso VI, e § 4º do art. 43, da Lei nº 8.666/93.4.13 – Até a entrega do bem arrematado o SESI-SP / 
SENAI-SP poderá, por interesse público, quer de ofício, quer mediante provocação de terceiros, revogar parcial ou totalmente o presente leilão, devendo, no caso de ilegalidade, anulá-lo no todo, mediante 
despacho fundamentado, assegurando o contraditório e a ampla defesa.5 - DO PAGAMENTO, RETIRADA E TRANSFÊNCIA DE TITULARIDADE DOS BENS.5.1 – Os bens serão vendidos somente à vista, 
a quem oferecer maior lance (por lote).5.2 - O preço do bem arrematado, À VISTA, e demais encargos devidos deverão ser pagos através de rede bancária, no prazo de até 24 horas a contar do encerramen-
to do leilão/data da liberação do lance condicional.5.3 - O preço do bem arrematado deverá ser pago através de TED (Transferência Eletrônica Disponível) em nome da LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL ANGE-
LICA MIEKO INOUE DANTAS, inscrito no CPF/MF sob o nº 162.979.988-25, (Banco Itaú 341, Agência 5290, Conta Corrente 20370-1) no prazo de até 24 horas a contar do encerramento do leilão ou da data 
da liberação do lance condicional, e o comprovante deverá ser enviado por e-mail para lancetotal@lancetotal.com.br;5.4 - COMISSÃO DA LEILOEIRA - Os arrematantes deverão pagar a LEILOEIRA PÚBLI-
CA OFICIAL comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação através de TED (Transferência Eletrônica Disponível) em nome da LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL ANGELICA MIEKO INOUE 
DANTAS, inscrito no CPF/MF sob o nº 162.979.988-25, (Banco Itaú 341, Agência 5290, Conta Corrente 20370-1) no prazo de até 24 horas a contar do encerramento do leilão ou da data da liberação do 
lance condicional, e o comprovante deverá ser enviado por e-mail para lancetotal@lancetotal.com.br;5.4.1 - Será devida ainda as Despesas de Organização e Depósito de Bens (DODB) adicionalmente, os 
arrematantes deverão pagar as despesas, conforme tabela a seguir:Valor de Arrematação Despesas de Organização e Depósito de Bens (DODB) Até R$ 199,00 • R$ 20,00 De R$ 200,00 a R$ 499,99 • R$ 
75,00 De R$ 500,00 a R$ 999,99 • R$ 150,00 De R$ 1.000,00 a R$ 4.999,99 • R$ 230,00 De R$ 5.000,00 a R$ 9.999,99 • R$ 370,00 De R$ 10.000,00 a R$ 19.999,99 • R$ 450,00 De R$ 20.000,00 a R$ 
29.999,99 • R$ 700,00 De R$ 30.000,00 a R$ 39.999,99 • R$ 800,00 De R$ 40.000,00 a R$ 49.999,99 • R$ 1.000,00 De R$ 50.000,00 a R$ 59.999,99 • R$ 1.200,00 De R$ 60.000,00 a R$ 69.999,99 • R$ 
1.400,00 De R$ 70.000,00 a R$ 79.999,99 • R$ 1.600,00 De R$ 80.000,00 a R$ 89.999,99 • R$ 1.800,00 De R$ 90.000,00 a R$ 99.999,99 • R$ 2.050,00 De R$ 100.000,00 a R$ 109.999,99 • R$ 2.300,00 De 
R$ 110.000,00 a R$ 119.999,99 • R$ 2.800,00 A partir de R$ 120.000,00 • R$ 3.000,00 Obs.: A Comissão devida a LEILOEIRA e Despesas de organização e depósito de bens não estão incluídas no valor do 
lance. Eventuais impostos e despesas correrão por conta do arrematante.5.4.2 - Os Compradores/Arrematantes presenciais (viva voz) que for ofertante do maior lance deverão emitir dois cheques, um no 
valor da comissão da LEILOEIRA e outro no valor da arrematação. Somente serão aceitos cheques de emissão do próprio arrematante.5.4.3 – Ressalta-se que a comissão de 5% (cinco por cento) devida a 
LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL não inclusa no valor do lance ofertado no PORTAL, devendo ser acrescida posteriormente sobre o valor da arrematação.5.5 - Caso o pagamento do preço do bem arrematado 
e da comissão da LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL não sejam efetuados no prazo acima estipulado, haverá incidência MULTA de 5% (cinco por cento) valor da comissão devida ao LEILOEIRA, (DODB) das 
Despesas de Organização e Depósito de Bens e o do valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance efetuado, destinado ao reembolso das despesas incorridas e juros de 1% (um por cento) ao mês 
e correção monetária, até a data do efetivo pagamento.5.6 - Entende-se por “completa transmissão de propriedade e posse do(s) lote(s) arrematado(s)” o seguinte:a. A retirada de todos os itens 
que compõem o(s) lote(s) arrematado(s), incluindo, mas não restritos à, aqueles descritos no(s) lote(s) e/ou apresentados na(s) fotografia(s), e;b. No caso de lote(s) de veículo(s), além da retirada do(s) 
mesmo(s), a transferência de propriedade no DETRAN em conformidade com o previsto neste edital; (O SESI/SP e SENAI/SP entregará a documentação para transferência de propriedade dos veículos ar-
rematados em até 40 dias após a data de realização do leilão.)5.6.1 - O arrematante deve, portanto, tempestivamente, respeitando os prazos previstos no presente edital, tomar posse e propriedade de seu(s) 
lote(s) arrematado(s), sob pena das sanções, multas, custos e despesas aqui previstas.5.7 - A comprovação da “retirada da integralidade do(s) lote(s) arrematado(s)” dar-se-á através do Protocolo de Retira-
da do Lote (PRL), assinado no momento da retirada, no caso de veículo(s), também de cópia digitalizada do documento do(s) mesmo(s) em nome do arrematante, e comprovante do atendimento aos proce-
dimentos previstos neste edital.5.8 - A emissão do documento de Ordem de Retirada está condicionada a comprovação inequívoca de pagamento de todas as obrigações e encargos deste leilão.5.9 - O ar-
rematante que sustar seu pagamento ou através de qualquer artifício frustrar seu recebimento, terá sua dívida cobrada judicialmente além de responder na forma do art. 171 do Código Penal.5.10 - Correrão 
por conta do arrematante as despesas ou custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e impostos incidentes sobre os bens arrematados.5.10.1 - O PORTAL e A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL não 
têm qualquer responsabilidade pela transferência do(s) bem(s) arrematado(s) ao(s) arrematante(s).5.11 - Após a efetivação do pagamento (crédito/compensação de remessa em conta corrente) do valor do 
lance ofertado e da comissão da LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL, o(s) bem(ns) será(ão) disponibilizado(s) pelo SESI-SP / SENAI-SP para ser(em) regularizado(s) e transferidos pelo(s) arrematante(s)/procu-
rador(es), mediante agendamento junto ao SESI-SP / SENAI-SP, apresentação do comprovante de pagamento do bem arrematado e entrega de Procuração com firma reconhecida, se o caso.5.12 - A nota e/
ou Recibo de arrematação em leilão só será emitida em nome do arrematante após a confirmação do pagamento em conta corrente do LEILOEIRA. A nota e/ou recibo de arrematação em leilão deverá ser 
retirada pelo próprio arrematante mediante apresentação de RG e CPF ou procurador munido de autorização reconhecida em cartório na(s) data(s) constante(s) no item 2.7 (data e horário para a retirada dos 
bens).5.13 - Serão de responsabilidade dos arrematantes todas as providências e despesas necessárias à retirada e transferência dos bens arrematados, devendo ainda, no ato da retirada conferir o(s) refe-
rido(s) lote(s) (natureza, quantidade, estado ou condições em que o(s) mesmo(s) estiver (em). Sendo constatada qualquer divergência e/ou irregularidade, o fato deverá ser imediatamente informado, por 
escrito, ao SESI-SP / SENAI-SP / LEILOEIRA OFICIAL ficando a retirada suspensa até que estejam solucionadas as eventuais dúvidas existentes. Não poderá o arrematante alegar qualquer irregularidade e/
ou divergência após a remoção do(s) bem (ns).5.14 - O arrematante deverá descaracterizar toda e qualquer identificação do SESI-SP / SENAI-SP constante do(s) bem(ns) arrematado(s).5.15 - Na retirada 
do(s) bem (ns) arrematado(s), o arrematante deverá respeitar e cumprir todas as normas internas de segurança estabelecidas pelo SESI-SP / SENAI-SP / LEILOEIRA OFICIAL no que se refere à utilização 
de veículo apropriado, pessoal devidamente identificado e portando todos os equipamentos obrigatórios de segurança estabelecidos pela legislação em vigor, não cabendo ao SESI-SP / SENAI-SP / LEILOEI-
RA OFICIAL qualquer responsabilidade por acidentes que venham a ocorrer durante e em função das operações de carregamento e retirada.5.16 - Se o(s) bem (ns) arrematado(s) não for (em) retirado(s) no 
prazo estipulado neste Edital (Data de retirada), será cobrada pela guarda do(s) mesmo(s) uma taxa de 1% (um por cento) /dia, calculada sobre o valor da arrematação, ou o mínimo de R$ 50,00 (cinquenta 
reais) por dia, prevalecendo o maior valor. Decorrido o período de 30 (trinta) dias a contar da data do leilão sem que o(s) bem (ns) tenha(m) sido retirado(s), o(s) mesmo(s) poderá (ão) ser vendido(s) para 
terceiros, perdendo o arrematante, neste caso, a integralidade dos valores pagos.5.17 - VEÍCULOS - Será de responsabilidade do arrematante o pagamento das taxas e despesas relativas à transferência de 
propriedade dos veículos, cabendo ao SESI-SP / SENAI-SP a entrega dos veículos sem ônus ou o pagamento dos débitos de eventuais multas de trânsito e IPVA relativos ao(s) veículo(s) apregoado(s), 
ainda que anteriores à data do leilão.5.17.2 - Para efetuar a retirada do(s) bem (ns) arrematado(s), o arrematante deverá apresentar RG e CPF ou procurador munido de autorização reconhecida em cartório 
na(s) data(s) constante(s) no item 2.7.5.17.3 - Se o(s) veículo(s) arrematado(s) não for (em) retirado(s) no prazo estipulado neste Edital (Data de retirada), serão cobradas pela guarda do(s) mesmo(s) as 
seguintes taxas: R$ 50,00 (cinquenta reais) /dia por motocicleta (ou veículo similar) arrematada, R$ 75,00 (setenta e cinco reais) /dia por automóvel (ou veículo similar) arrematado e R$ 100,00 (cem reais) /
dia por veículo pesado, caminhão ou ônibus (ou veículo similar) arrematado. Decorrido o período de 30 (trinta) dias úteis a contar da data de liberação de retirada sem que o(s) veículo(s) tenha(m) sido reti-
rado(s), o(s) mesmo(s) poderá(ão) ser vendido(s) para terceiros, perdendo o arrematante, neste caso, a integralidade dos valores pagos.5.17.4 - Deverá o arrematante transferir o(s) veículo(s) arrematado(s) 
para o seu nome nos 30 (trinta) dias subsequentes à data de assinatura de venda no DUT – Documento Único de Transferência pelo Município.Independentemente dessa providência, a Gerência de Contro-
le de Patrimônio do SESI-SP / SENAI-SP cientificará o DETRAN da(s) venda(s) ocorrida(s) através do envio de cópia do Documento Único de Transferência - DUT do(s) veículo(s) arrematado(s). Não sendo 
realizada a transferência do veículo no prazo acima estipulado, o SESI-SP / SENAI-SP poderá solicitar o bloqueio do mesmo junto ao órgão responsável.5.17.4.1 - O arrematante não poderá circular com o 
veículo ou aliená-lo a terceiros sem antes transferi-lo para o seu nome.5.17.5 - Correrão por conta dos arrematantes todas as despesas de transferência do(s) veículo(s) para o seu nome, inclusive despesas 
com serviços de terceiros, despachantes, taxas, vistorias e quaisquer outras necessárias.5.17.6 - Eventuais despesas adicionais, tais como emissão de segunda via de documentos, decorrentes da indispo-
nibilidade, perda ou extravio do DUT do veículo, correrão por conta SESI-SP / SENAI-SP.5.17.7 - No caso de veículos vendidos como sucatas correrão por conta do SESI-SP / SENAI-SP todas as despesas 
com o recorte do registro/número de chassis do veículo, bem como a baixa do mesmo no DETRAN, e entregue ao Arrematante sem nenhum direito a documentação.5.17.8 - O PORTAL e A LEILOEIRA PÚ-
BLICA OFICIAL não tem qualquer responsabilidade pela entrega do(s) veículo(s) arrematado(s) e respectiva documentação ao(s) arrematante(s).5.18 - No ato da retirada do(s) bem (ns) arrematado(s) o ar-
rematante assinará um Protocolo de Retirada de Lotes (PRL), isentando o SESI-SP / SENAI-SP, o PORTAL e A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL, de quaisquer responsabilidades sobre o(s) bem (ns) arrema-
tado(s), assumindo, a partir da data de retirada, as responsabilidades civil e penal, e demais encargos, multas, taxas, impostos e/ou tributos decorrentes do bem entregue.5.19 - É proibido ao arrematante 
negociar, ceder, permutar, vender ou negociar, sob qualquer forma, o(s) bem(ns) arrematado(s) antes da sua retirada, bem como sua transferência, ou seja, antes da “retirada da integralidade do(s) lote(s) 
arrematado(s)”, conforme neste edital exposto, sob pena de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da arrematação e cancelamento da arrematação.6 - DAS PENALIDADES6.1 – O inadimplemento de 
quaisquer obrigações previstas neste edital sujeita o licitante às seguintes penalidades, indicadas na Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993:6.1.1 - Suspensão temporária de participação em Licitação e impe-
dimento de contratar com o SESI-SP / SENAI-SP por prazo não superior a 02 (dois) anos;6.1.2 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SESI-SP / SENAI-SP enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;6.1.3 - As sanções previstas nos subitens 6.2 e 6.3 são aplicáveis também 
às licitantes que se envolvam na prática de atos ilícitos, nocivos ao Leilão.6.2 - MULTA – Caso não seja realizada a efetiva e completa transmissão de propriedade e posse do(s) lote(s) arrematado(s), será 
cobrada uma multa no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do lance ofertado, ainda que as quantidades aproximadas de cada lote informadas estejam fora da margem de erro prevista neste edital.6.2.1 
– Caso eventuais multas, taxas, e quaisquer outros valores, tenham que vir a ser cobradas judicialmente, serão acrescidas de juros, correção monetária e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da dívida.6.3 –INADIMPLÊNCIA – O não pagamento do preço do bem arrematado, da comissão da LEILOEIRA e Despesas de Organização e Depósito de Bens (DODB), no prazo de 03 (três) 
dias úteis a contar do encerramento do leilão, configurará desistência ou arrependimento por parte do arrematante, ficando este obrigado a pagar MULTA, constituída por 5% (cinco por cento) do valor da 
arrematação, a título de comissão devida a LEILOEIRA, mais o valor das Despesas de Organização e Depósito de Bens (DODB), além do valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance efetuado, 
destinado ao reembolso das despesas incorridas e juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, até a data do efetivo pagamento.  6.3.1 - O arrematante inadimplente não será admitido a parti-
cipar de qualquer outro leilão divulgado no PORTAL, pelo que seu cadastro ficará bloqueado. Caso sejam identificados cadastros vinculados a este cadastro bloqueado, os mesmos serão igualmente bloquea-
dos.6.3.2 – Em caso de inadimplemento da MULTA acima descrita, poderá A LEILOEIRA emitir TÍTULO DE CRÉDITO para cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto por falta de pagamento. 6.3.3 
– Em caso de cobrança judicial, além dos valores inadimplidos, deverão ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios, sem prejuízo das atualizações, correções monetárias e juros de 
1% ao mês.7 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS- 7.1 - É proibido ao arrematante vencedor, ceder, permutar, vender ou de alguma forma negociar o(s) seu(s) Lote(s) o(s) Bens(s) que dele(s) faz(em) parte antes 
do pagamento e da extração da Ordem de Retirada.7.2 - Correrão por conta e risco total do arrematante, despesas relacionadas com a remoção, carga, transporte e outras despesas relativas ao bem arre-
matado, ficando a Administração isenta de qualquer responsabilidade sobre o objeto arrematado a partir da arrematação.7.3 - Após a realização do leilão, que será irrevogável e irretratável, acatando todas 
as disposições deste Edital, o qual é tido como do conhecimento de todos, não cabendo, como motivo para eventual descumprimento das obrigações dele decorrentes a alegação do seu desconhecimento, 
não caberá ao arrematante qualquer tipo de recusa ou reclamação de redução de preço ou solicitação de qualquer vantagem não prevista no Edital.7.4 - CAMPO DE ATUAÇÃO - O PORTAL e A LEILOEIRA 
PÚBLICA OFICIAL não se responsabilizam por prejuízos ou quaisquer tipos de danos advindos das transações efetuadas entre os arrematantes e o SESI-SP / SENAI-SP atuando sempre e tão somente como 
provedor de espaço virtual para divulgação online dos leilões oficiais, limitando-se a veicular os dados relativos aos bens (descrição, informações, apresentação e publicidade), fornecidos pelo SESI-SP / 
SENAI-SP, através do PORTAL. Cabe ao SESI-SP / SENAI-SP responder, perante os arrematantes, pela veracidade das informações veiculadas, pela transação de venda e compra, assim como pela quali-
dade, origem e legitimidade dos bens ofertados.7.5 - SISTEMA - O interessado responderá civil e criminalmente pelo uso de equipamento, programa ou procedimento que possa interferir no funcionamento 
do PORTAL.7.6 - O PORTAL e/ou A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL, a seu exclusivo critério, poderá cancelar qualquer lance, sempre que não for possível autenticar a identidade do interessado, ou caso este 
venha a descumprir as regras estabelecidas neste Edital.7.7 - O PORTAL e A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL não serão responsáveis por qualquer prejuízo eventualmente acarretado aos interessados por 
dificuldades técnicas ou falhas no sistema da Internet.7.8 - O PORTAL e A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL não garantem o acesso contínuo de seus serviços, uma vez que a operação do PORTAL poderá 
sofrer interferências acarretadas por diversos fatores fora do seu controle.7.9 - MODIFICAÇÃO - O PORTAL e A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL poderão, a qualquer momento e a seu livre arbítrio, acrescen-
tar, extinguir ou alterar alguns ou todos os serviços disponíveis no PORTAL.7.10 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - Eventual impugnação ao Edital deverá ser protocolada junto ao PORTAL, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a realização do leilão.7.11 - Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas por representante não habilitado legalmente 
ou não identificado no processo para responder pelo licitante.7.12 - Qualquer esclarecimento será prestado pela LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL, SRA. ANGELICA MIEKO INOUE DANTAS, através do e-mail 
lancetotal@lancetotal.com.br ou por telefone através do nº (11) 3868-2910.7.13 - SESI-SP / SENAI-SP e A LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL aconselham aos interessados que vistoriem o material pessoalmen-
te, pois o mesmo será vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores.7.14 - O SESI-SP / SENAI-SP, através de seu representante, se reserva no direito de revogar, adiar ou 
anular o presente leilão, total ou parcialmente, desde que haja a devolução dos recursos comprovadamente empregados na arrematação do lote.7.15 - A participação do licitante implica em aceitação de todos 
os termos do presente Edital.7.16 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo SESI-SP / SENAI-SP, através de seus representantes e procuradoria, com base na legislação em vigor. Descrição:  
LT. 1: 01 BEBEDOURO E 14 NOBREAK, LM. R$ 70,00, LT. 2: 08 CONTRA PONTA GIRATÓRIA, LM. R$ 30,00, LT. 3: 08 PLACAS UNIVERSAL, LM. R$ 30,00, “LT. 4: 02 NOTEBOOK’S DELL SEM GARANTIA 
DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 100,00, “ “LT. 5: 03 NOTEBOOK’S DELL SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 120,00, “ LT. 6: 01 CARRO HIDRAULICO TRUCKFORT, LM. R$ 30,00, LT. 7: 01 
PRENSA HIDRAULICA (DESMONTADA), LM. R$ 50,00, LT. 8: 09 MORSAS SOMAR FIXA, LM. R$ 50,00, LT. 9: 03 BLOCOS DE FERRO FUNDIDO PARA BANCADA, LM. R$ 30,00, LT. 10: 01 PEDESTAL 
DE FERRO FUNDIDO, LM. R$ 30,00, LT. 11: 01 PAINEL ELÉTRICO, LM. R$ 50,00, LT. 12: 01 NOBREAK, 01 IMPRESSORA, 01 DVD, 01 SWCHIT, 01 TERROMETRO DIGITAL (QUEBRADO) E 01 CADEIRA 
GIRATÓRIA (DESMONTADA), LM. R$ 30,00, LT. 13: 01 MEDIDOR DE PH, LM. R$ 30,00, LT. 14: 01 MEDIDOR DE PH, LM. R$ 30,00, LT. 15: 01 ESTEIRA MOVEMENT, LM. R$ 200,00, “LT. 16: 01 TV PANA-
SONIC 42 POLEGADAS DANIFICADA SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 70,00, “ LT. 17: APROXIMADAMENTE 14 BEBEDOUROS, LM. R$ 70,00, LT. 18: 01 SOPRADOR SKIL E 02 FURA-
DEIRAS, LM. R$ 30,00, LT. 19: 01 TERMOMETRO MIMIPA, LM. R$ 20,00, LT. 20: 01 SECADORA DE ROUPAS (DANIFICADA) ELETROLUX, 01 MICROONDAS PANASONIC E 01 MICROONDAS LG COM 
VIDRO QUEBRADO, LM. R$ 50,00, LT. 21: 01 COMPRESSOR DE AR, LM. R$ 70,00, LT. 22: APROXIMADAMENTE 06 VENTILADORES E 01 MEGAFONE DELTA, LM. R$ 30,00, LT. 23: 01 REFRIGERADOR 
INDUSTRIAL SORINOX, LM. R$ 100,00, LT. 24: 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL SORINOX, LM. R$ 100,00, LT. 25: 02 TABUA DE PASSAR ROUPA (SEM O FERRO) INZAGO E 01 SOLDADOR DE GAS, 
LM. R$ 30,00, “LT. 26: 02 NOTEBOOKS CCE E 01 NOTEBOOK ITAUTEC SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 120,00, “ LT. 27: 01 PROJETOR OPTOMA (PRETO) E 01 PROJETOR SAMSUNG 
(PRETO) COM 02 BOLSAS, LM. R$ 50,00, LT. 28: 03 PROJETORES OPTOMA (PRETO) COM 01 BOLSA, LM. R$ 50,00, LT. 29: 03 PROJETORES OPTOMA (PRETO) COM 01 BOLSA, LM. R$ 50,00, LT. 
30: 02 PROJETORES OPTOMA (PRETO) 01 PROJETOR ESPON (BRANCO) COM 01 BOLSA, LM. R$ 50,00, LT. 31: 03 PROJETORES EPSON (BRANCO) COM 01 BOLSA, LM. R$ 50,00, LT. 32: 03 PRO-
JETORES OPTOMA (PRETO) COM 01 BOLSA, LM. R$ 50,00, LT. 33: 01 PROJETOR SONY, 01 PROJETOR NEC E 01 PROJETOR SANYO (BRANCO), LM. R$ 50,00, LT. 34: 01 PROJETOR LG, 01 PRO-
JETOR EPSON E 02 BOLSAS (PRATA), LM. R$ 50,00, “LT. 35: 06 MONITORES SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 100,00, “ “LT. 36: 06 MONITORES SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, 
LM. R$ 100,00, “ “LT. 37: 06 MONITORES SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 100,00, “ “LT. 38: 05 CPU’S E 01 CPU (CARCAÇA) SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 100,00, “ 
“LT. 39: 05 CPU’S E 01 CPU (CARCAÇA) SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 100,00, “ LT. 40: 01 PROCESSADOR DE AUDIO, 02 EQUILIZADORES E 01 POTÊNCIA (DANIFICADA), LM. R$ 
30,00, LT. 41: 01 DESFIBRILADOR EXTERNO, LM. R$ 30,00, LT. 42: 02 CAIXAS AMPLIFICADORA, LM. R$ 50,00, LT. 43: 02 CAIXAS ACÚSTICA, LM. R$ 50,00, LT. 44: 02 CAIXAS ACÚSTICA WATSOM, 
LM. R$ 50,00, LT. 45: 02 CAIXAS ACÚSTICA ISABEAT, LM. R$ 50,00, LT. 46: 02 CAIXAS ACÚSTICA , LM. R$ 50,00, LT. 47: 02 CAIXAS ACÚSTICA WATSOM, LM. R$ 50,00, LT. 48: 01 ADIPÔMETRO SANNY, 
LM. R$ 30,00, LT. 49: 01 FILMADORA SONY, LM. R$ 30,00, LT. 50: APROXIMADAMENTE 07 MICROFONES SEM FIO, LM. R$ 30,00, LT. 51: APROXIMADAMENTE 12 RÁDIOS DIVERSOS, LM. R$ 30,00, 
LT. 52: 02 NOBREAK , 01 GAVETA PARA VALORES, 11 IMPRESSORAS, 01 SCANNER, 01 FAX E 01 RELÓGIO DE PONTO, LM. R$ 50,00, LT. 53: DIVERSOS CABOS , LM. R$ 30,00, LT. 54: APROXIMA-
DAMENTE 26 RÁDIOS INTERCOMUNICADOR E 16 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, LM. R$ 50,00, “LT. 55: APROXIMADAMENTE 15 DVD’S E 01 APARELHO DE WIFI SEM GARANTIA DE FUNCIO-
NAMENTO, LM. R$ 30,00, “ LT. 56: 07 SWITCH, LM. R$ 30,00, LT. 57: 01 LAVADORA DE LOUÇAS PROFISSIONAL INOX ECOMAX E 01 MESA DE ALUMINIO, LM. R$ 100,00, LT. 58: 02 CARRINHOS DE 
LIMPEZA, LM. R$ 20,00, LT. 59: 02 CAIXAS ACÚSTICA ISABEAT, 01 CAIXA ACÚSTICA MONTAG E 01 MÁQUINA DE FUMAÇA BMX, LM. R$ 50,00, LT. 60: 01 MINI COMPRESSOR REXON, LM. R$ 30,00, 
LT. 61: 01 MINI COMPRESSOR REXON, LM. R$ 30,00, LT. 62: 01 MINI COMPRESSOR REXON, LM. R$ 30,00, LT. 63: 01 LAVA JATO JACTOCLEAN COM MANGUEIRA, LM. R$ 30,00, LT. 64: 01 LAVA JATO 
JACTOCLEAN COM MANGUEIRA, LM. R$ 30,00, LT. 65: 01 CORTADOR DE FRIOS, LM. R$ 50,00, LT. 66: 01 DERRETEIRA ELÉTRICA DE CHOCOLATE INOX E 01 EXTRATOR DE LARANJA, LM. R$ 
30,00, LT. 67: 06 PEDESTAL PARA MICROFONE E 06 TRIPE DE MESA, LM. R$ 30,00, LT. 68: 01 LAVA JATO KARCHER, LM. R$ 30,00, LT. 69: 02 TECLADOS MUSICAL YAMAHA E 01 VIOLÃO (DANIFI-
CADO), LM. R$ 50,00, LT. 70: 02 CADEIRAS FIXA, LM. R$ 20,00, LT. 71: 13 CADEIRAS GIRATÓRIA, LM. R$ 50,00, LT. 72: 13 CADEIRAS GIRATÓRIA, LM. R$ 50,00, LT. 73: 13 CADEIRAS GIRATÓRIA, 
LM. R$ 50,00, LT. 74: 13 CADEIRAS GIRATÓRIA, LM. R$ 50,00, LT. 75: 12 CADEIRAS GIRATÓRIA E 02 CADEIRAS FIXA, LM. R$ 50,00, LT. 76: 02 LOUSAS INTERATIVA BRANCA E 03 TELAS DE PRO-
JEÇÃO, LM. R$ 30,00, LT. 77: 06 BANQUETAS, LM. R$ 30,00, LT. 78: 06 BANQUETAS, LM. R$ 30,00, LT. 79: 06 BANQUETAS, LM. R$ 30,00, LT. 80: 10 BANQUETAS, LM. R$ 40,00, LT. 81: 06 BANQUETAS, 
LM. R$ 30,00, LT. 82: 06 BANQUETAS, LM. R$ 30,00, LT. 83: 06 BANQUETAS, LM. R$ 30,00, LT. 84: 06 BANQUETAS, LM. R$ 30,00, LT. 85: 08 BANQUETAS, LM. R$ 40,00, LT. 86: 01 BICICLETA ERGO-
METRICA BM 2700 MOVIMENT, LM. R$ 100,00, LT. 87: 01 BANCO SUPINO, LM. R$ 10,00, LT. 88: APROXIMADAMENTE 23 BANCADAS, LM. R$ 50,00, LT. 89: 01 BALCAO REFRIGERADO EM INOX, LM. 
R$ 100,00, LT. 90: 01 BALCAO TÉRMICO INOX, LM. R$ 100,00, LT. 91: 04 MESAS DE JOGOS DIVERSOS, LM. R$ 30,00, LT. 92: 10 SUPORTES KIT DE BARRA, LM. R$ 70,00, LT. 93: APROXIMADAMEN-
TE 10 CADEIRAS COM RODIZIO E 05 BANCOS DE JARDIM, LM. R$ 50,00, LT. 94: APROXIMADAMENTE 30 ARMÁRIOS DE AÇO, LM. R$ 70,00, LT. 95: APROXIMADAMENTE 04 ARMÁRIOS DE MADEI-
RA, 06 MESAS DE MADEIRA, 01 LOUSA E 01 CADEIRA DOBRAVEL, LM. R$ 50,00, LT. 96: 03 BANQUETAS, LM. R$ 20,00, LT. 97: 18 CADEIRAS FIXA, LM. R$ 30,00, LT. 98: APROXIMADAMENTE 28 
MESAS DE REFEITÓRIO, LM. R$ 50,00, LT. 99: APROXIMADAMENTE 28 MESAS DE REFEITÓRIO, LM. R$ 50,00, LT. 100: APROXIMADAMENTE 35 CADEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 70,00, LT. 101: 
APROXIMADAMENTE 10 CADEIRAS DIVERSAS, LM. R$ 30,00, LT. 102: 17 MESAS PARA COMPUTADOR, LM. R$ 70,00, LT. 103: 01 FOGÃO DE COZINHA E 01 FOGÃO PORTÁTIL, LM. R$ 50,00, LT. 
104: 01 SOPRADOR DE FOLHAS GARTHEN, LM. R$ 20,00, LT. 105: 01 LAVA JATO JACTO CLEAN 17000 E 01 LAVA JATO (DANIFICADO), LM. R$ 30,00, LT. 106: 02 ENCERADEIRAS INDUSTRIAL E 01 
ASPIRADOR DE PÓ (DANIFICADO), LM. R$ 30,00, LT. 107: 01 MÁQUINA DE SOLDA BOXER E 01 LIXADEIRA BOX, LM. R$ 40,00, LT. 108: APROXIMADAMENTE 19 CADEIRAS ESCOLARES , LM. R$ 
50,00, LT. 109: APROXIMADAMENTE 11 BEBEDOUROS, 01 AR CONDICONADO (DANIFICADO) E CONDENSADORA (DANIFICADO), LM. R$ 50,00, LT. 110: APROXIMADAMENTE 22 IMPRESSORAS, 
01 SERVIDOR E 04 NOBREAK’S, LM. R$ 50,00, “LT. 111: 04 MONITORES SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 50,00, “ “LT. 112: 05 MONITORES SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. 
R$ 80,00, “ “LT. 113: 03 MONITORES SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 50,00, “ “LT. 114: 03 NOTEBOOK’S ITAUTEC SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 120,00, “ “LT. 115: 03 
NOTEBOOK’S ITAUTEC SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 120,00, “ “LT. 116: 03 NOTEBOOK’S POSITIVO SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 120,00, “ “LT. 117: 03 NOTE-
BOOK’S ITAUTEC SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 120,00, “ “LT. 118: 01 NOTEBOOK INFORWAY E 01 NOTEBOOK LENOVO SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 100,00, “ 
“LT. 119: 04 MONITORES SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 50,00, “ “LT. 120: 04 MONITORES SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 50,00, “ “LT. 121: 04 MONITORES SEM 
GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 50,00, “ “LT. 122: 04 MONITORES SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 50,00, “ “LT. 123: 04 MONITORES SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, 
LM. R$ 50,00, “ “LT. 124: 04 MONITORES SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 50,00, “ “LT. 125: 04 MONITORES SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 50,00, “ “LT. 126: 04 MONI-
TORES SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 50,00, “ “LT. 127: 04 MONITORES SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 50,00, “ “LT. 128: 05 MONITORES SEM GARANTIA DE FUN-
CIONAMENTO, LM. R$ 50,00, “ “LT. 129: 05 CPU’S SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 100,00, “ “LT. 130: 05 MONITORES E 02 APARELHOS DE WIFI SEM GARANTIA DE FUNCIONAMEN-
TO, LM. R$ 50,00, “ LT. 131: 06 MALAS PARA NOTEBOOK, LM. R$ 30,00, “LT. 132: 05 CPU’S SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 100,00, “ “LT. 133: 04 CPU’S E 01 CPU (CARCAÇA) SEM 
GARANTIA DE FUNCIONAMENTO , LM. R$ 100,00, “ “LT. 134: 01 ALL IN ONE THINKCENTER SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 100,00, “ “LT. 135: 01 COMPUTADOR ALL IN ONE THINK-
CENTER SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 100,00, “ “LT. 136: 04 MONITORES SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 40,00, “ “LT. 137: 02 MONITORES SEM GARANTIA DE 
FUNCIONAMENTO, LM. R$ 30,00, “ “LT. 138: 02 CPU’S SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 50,00, “ “LT. 139: 05 CPU’S SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 100,00, “ “LT. 140: 04 
CPU’S E 01 CPU (CARCAÇA) SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO , LM. R$ 100,00, “ “LT. 141: 05 CPU’S SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 100,00, “ “LT. 142: 05 CPU’S SEM GARANTIA 
DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 100,00, “ “LT. 143: 05 CPU’S SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 100,00, “ LT. 144: 05 CPU’S SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 100,00, LT. 145: 
04 CPU SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 100,00, LT. 146: 05 CPU’S SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 100,00, “LT. 147: 01 TV SAMSUNG 52 POLEGADAS (COM AVARIA) 
SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, LM. R$ 30,00, “ LT. 148: DIVERSOS CABOS E TECLADOS, LM. R$ 20,00, LT. 149: DIVERSOS CABOS E TECLADOS, LM. R$ 20,00, LT. 150: 04 CHUVEIROS 
ITAWS AVELIS, LM. R$ 30,00, LT. 151: APROXIMADAMENTE 30 CADEIRAS GIRATÓRIAS, LM. R$ 100,00, LT. 152: APROXIMADAMENTE 50 CADEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 200,00, LT. 153: APROXI-
MADAMENTE 50 CADEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 200,00, LT. 154: APROXIMADAMENTE 50 CADEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 200,00, LT. 155: APROXIMADAMENTE 50 CADEIRAS ESCOLARES, LM. 
R$ 200,00, LT. 156: APROXIMADAMENTE 50 CADEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 200,00, LT. 157: APROXIMADAMENTE 50 CADEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 200,00, LT. 158: APROXIMADAMENTE 50 
CADEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 200,00, LT. 159: APROXIMADAMENTE 50 CADEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 200,00, LT. 160: APROXIMADAMENTE 50 CADEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 200,00, LT. 161: 
APROXIMADAMENTE 50 CADEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 200,00, LT. 162: APROXIMADAMENTE 50 CADEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 200,00, LT. 163: APROXIMADAMENTE 60 CADEIRAS ESCOLA-
RES, LM. R$ 250,00, LT. 164: APROXIMADAMENTE 50 CARTEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 200,00, LT. 165: APROXIMADAMENTE 50 CARTEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 200,00, LT. 166: APROXIMADA-
MENTE 50 CARTEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 200,00, LT. 167: APROXIMADAMENTE 50 CARTEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 200,00, LT. 168: APROXIMADAMENTE 50 CARTEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 
200,00, LT. 169: APROXIMADAMENTE 50 CARTEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 200,00, LT. 170: APROXIMADAMENTE 50 CARTEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 200,00, LT. 171: APROXIMADAMENTE 50 
CARTEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 200,00, LT. 172: APROXIMADAMENTE 50 CARTEIRAS ESCOLARES, LM. R$ 200,00.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014063-82.2018.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabre�, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)JOÃO 
GUMERCINDO MARTANI JUNIOR, Brasileiro, Empresário, RG 11294332, CPF 088.512.258-50, com endereço à Rua Fonseca 
Galvao, 160, Jardim da Gloria, CEP 01547-130, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de 
Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de CONDOM�NIO FIT BOS�UE ITA�UERA, alegando em síntese: 
reembolso dos valores adimplidos sem contraprestação, que importam em R$30.469,00, bem como no pagamento da 
multa contratual R$ 3.985,00 (atualizado em Set/2014). 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 21 de setembro de 2021.     P-07e08/10

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0014311-86.2011.8.26.0009. � Dra. Fabiana Pereira Ragazzi, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do 
Foro da Vila Prudente, na forma da lei, etc. Faz saber a Fábrica de Estopas São Judas Taddeu Ltda., CNPJ nº 61.193.306/0001-
04, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A ajuizou Ação de Cobrança obje�vando a condenação ao 
pagamento de R$ 5.336,26 (Jun/2011) ante o inadimplemento das faturas de energia elétrica e demais cominações do 
imóvel sito à Av. Vila Ema 5335, Vila Ema, São Paulo/SP, CEP 03281-001. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital 
para que conteste e requeira provas cabíveis em 15 dias decorrido o prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, 
implicará revelia e presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. 
Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da 
lei. SP, 26.08.2021.           P-07e08/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0032427-12.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VJ 
FUNDIÇÃO LTDA., CNPJ 09.305.545/0001-80, com endereço à Rua Doutor Oscar Monteiro de Barros, 569, Apto. 22, Vila 
Suzana, CEP 05641-010, São Paulo – SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do 
ar�go 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 quan�a de R$ 56.289,88 (julho/2021), devidamente atualizada, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advoca�cios de 10% (ar�go 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do ar�go 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 in�mação, 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 03 de setembro de 2021.     P-07e08/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001479-80.2020.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª 
Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Bassi de Melo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) JR FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 21.727.894/0001-96, Jardim Paulistano, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo 
S.A., alegando em síntese: Cobrança do valor de R$.23.318,12, em decorrência da inadimplência das faturas de 
energia elétrica de 05/08/2019, 04/09/2019, 04/10/2019 e 04/10/2019, do imóvel sito à Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, 1267, São Paulo-SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de setembro de 2021.   P-07e08/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004560-17.2018.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira França, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o)Antônio Ferreira de Oliveira Neto, CPF nº 112.272.888-32, que M. Prod. Produções Foto e Vídeo Digitais Ltda. ajuizou 
Ação Monitória para recebimento de R$ 2.093,23(Abr/18) decorrente da não compensação dos cheques nº 850027, 
850028, 850035, 850036 dados em pagamento pelo requerido. Estando o requerido em lugar ignorado e não sabido, 
expede-se edital para que, no prazo de 15 dias, decorrido o prazo do presente edital, pague o débito atualizado, bem como 
honorários advoca�cios correspondentes à 5% do valor da causa. A fluir após os 20 supra, poderá apresentar embargos ao 
mandado monitório nos termos do art. 701 do CPC em até15 dias. Ficando adver�do de que no caso de revelia será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de setembro de 2021.     P-07e08/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014494-76.2019.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 

Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). ANELISE SOARES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) G5 

CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 01.579.178/0001-00, que lhe foi proposta 

uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Elias de Campos Silveira Bueno e outros. 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 Barueri, aos 29 de setembro de 2021.         P-07e08/10

Processo nº: 1042815-88.2020.8.26.0100 Classe – Assunto: Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos Requerente: 
Condomínio Residencial Innova Iv e outro Requerido: Five Star Fornecimento de Mão de Obra Ltda Vistos. Fls. 296/298: 
servirá a presente decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a Five Star Fornecimento de Mão de Obra Ltda, domiciliado em 
local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação de Cobrança por Condomínio Residencial Innova Iii e Condomínio 
Residencial Innova Iv. Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente contestação, sob pena de revelia. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias.     P-07e08/10

Citação e In�mação. Prazo 20 dias. Proc. 1043121-83.2014.8.26.0224. Ao Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Mar�ns Pereira, Juiz de 
direito da 8º Vara Cível do Foro de Guarulhos, na forma da lei, etc. FAZ SABER a OSVALDO TAVARES DA COSTA, CPF nº 
021.990.128-75, que BSD Imóveis Empreendimentos e Par�cipações Ltda ajuizou Ação de Execução para recebimento de 
R$121.635,86 referente ao inadimplemento dos alugueis e encargos até 15/10/2013 além das demais penalidades 
contratuais, do Galpão nº 14, ASA 01 sito à Avenida Monteiro Lobato, nº 4550, Jd.Cumbica, Guarulhos/SP. INTIMA-SE ainda, 
para conhecimento da PENHORA dos direitos que coexecutada Vera Lúcia Nunes da Costa tem sobre o imóvel descrito nas 
matrículas nº 92.920 e nº 19.716 dos 3º e 15º CRIs de São Paulo, restando nomeado o atual possuidor do bem como de 
positário. Estando o executado em lugar incerto e não sabido, expede-se edital para conhecimento do ato, e para que em 03 
dias, decorrido o prazo do presente edital, pague o débito atualizado, acrescido dos honorários advoca�cios arbitrados em 
10% conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após os 20 supra, poderá apresentar embargos em até 15 dias. Ficando adver�do de 
que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 28 de setembro de 2021.    P-07e08/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1062103-27.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Raquel Machado Carleial de Andrade, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) C R P SILVA TERRAPLANAGEM EPP, CNPJ 10.759.550/0001-42 e Carlos Roberto Pereira da Silva, CPF 054.414.388-43, RG 
16992805 SSP - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Conexão Trading Com. 
Imp. Exp. Ltda., alegando em síntese a cobrança do valor de R$ referente. 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 23 de junho de 2021         P-07e08/10
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 Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para a intimação da executada Iara Heise Henrique de Oliveira Sayeg (CPF nº 041.838.448-78), e de seu cônjuge 
Alberto Hermínio Sayeg (CPF n° 943.230.898-72), e demais interessados, expedido na ação de Cumprimento de Sentença, processo nº 
0008682-97.2006.8.26.0271, requerida por Associação dos Amigos do Vila Verde. A Dra. Daniele Machado Toledo, Juíza de Direito, da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapevi 
/SP na forma da lei, nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da DBM LEILÕES 
(www.dbmleiloes.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL; “terreno urbano designado por lote n. 10, da quadra n. 39, do loteamento denominado 
‘TRANSURB", situado no distrito e município de Itapevi, nesta Comarca de Cotia, que assim se descreve, caracteriza e confronta: 12,00 metros em reta de frente para a Rua 23; 
pelo lado direito mede 30,00 metros em reta, onde confronta com o lote n. 11; pelo lado esquerdo mede 30,00 metros em reta, onde confronta com o lote n. 9, e pelos fundos tem 

a largura de 12,00 metros em reta, onde confronta com os lotes ns.24 e 25, encerrando uma área de 360,00 metros quadrados. Imóveis cadastrado junto à Municipalidade pelo nº 23152- 11-02-0355-00-0000. Matrícula 16.597, 
do Cartório de Registro de Imóveis de Cotia. Ônus. Conf. Av. 09 (12/11/2018), penhora exequenda Obs1: Segundo conta do laudo de avaliação o terreno está localizado na Alameda das Figueiras, 443, Transurb, Itapevi/SP, e 
possui edificação residencial contendo 164,58m² de área construída, não averbada à margem da matrícula, com a seguinte distribuição; sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, área de serviço, dormitório de empregada 
e banheiro, no pavimento térreo; 2 dormitórios, hall, banheiro e suíte, no pavimento superior. Obs2: O imóvel possui débitos de IPTU até 11/08/2021 no valor de R$ 8.003,11, conforme Extrato de Débito expedido pela Prefeitura 
de Itapevi. Os Débitos de IPTU/Dívida Ativa serão quitados com o produto da venda, mediante solicitação expressa do Arrematante ao MM Juízo do processo. 2. AVALIAÇÃO TOTAL DOS IMÓVEIS: R$ 680.000,00 
(outubro/2020, conforme laudo de avaliação), que será atualizado na data dos pregões de acordo com a tabela prática do TJSP. 3. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 42.531,89 (2018). 4. VISITAÇÃO - Não há visitação. 5. DATAS 
DAS PRAÇAS: 1ª Praça começa em 26/10/2021, às 14h00, e termina em 29/10/2021, às 14h00; 2ª Praça começa em 29/10/2021, às 14h00, e termina em 18/11/2021, às 14h00. 6. CONDIÇÕES DE VENDA– Será 
considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor de avaliação (1ªPraça) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor da avaliação (2ªPraça). O lance deverá ser ofertado 
obrigatoriamente pela Internet, através do Portal www.dbmleiloes.com.br, e será imediatamente divulgado on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Caso não haja propostas para pagamento à vista, 
serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de 
maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo único, Art. 895, II § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC). A apresentação de proposta parcelada, que deverá ser encaminhada exclusivamente 
ao leiloeiro por e-mail (contato@dbmleiloes.com.br e/ou danillo@dbmleiloes.com.br), não suspende as praças do leilão (Art. 895, § 6º, CPC), independentemente do momento em que a mesma foi formulada, e o pagamento do 
lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). Em caso de proposta parcelada ofertada durante a realização dos pregões, endereçada ao MM. Juízo, e eventualmente 
homologada, o proponente fica obrigado a pagar a comissão de 5% devida à DBM LEILÕES. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor 
não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação atualizado. O inadimplemento, autoriza o exequente, a pedir a resolução da arrematação ou 
promover em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos, serem formulados nos autos da execução, em que se deu a arrematação. (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). 7. PAGAMENTO - 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 da praça. 
Em até 5 horas após o encerramento da praça, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do CPC). Em caso de falta de pagamento do valor do lance e/ou da comissão, na forma e no prazo 
previstos neste edital, o leiloeiro comunicará o fato ao MM. Juiz, informando eventual lance anterior, para que seja submetido à apreciação judicial, sem prejuízo da aplicação de sanção prevista no art. 897 do novo CPC, ao 
arrematante remisso. Além disso, arcará o arrematante remisso, com todos os ônus e implicações, decorrentes de sua omissão, inclusive, para a obtenção de novos documentos e ressarcimento das despesas, para a realização 
da praça. 8. COMISSÃO DO LEILOEIRO- O arrematante deverá pagar à DBM LEILÕES, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à DBM 
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. O pagamento desta comissão deverá ser efetuado diretamente ao Leiloeiro em conta por ele indicada, no prazo de 24 horas. 9. INTIMAÇÃO - Se por qualquer motivo a intimação pessoal da 
executada 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 (Art. 884, parágrafo único do CPC e Art. 24, 
parágrafo único do Decreto nº 21.981/32). 10. REMIÇÃO/DESISTÊNCIA/ACORDO- Nos casos de remição e desistência da praça pelo exequente, e apenas se elas ocorrerem após a publicação de editais, a parte que remiu 
ou desistiu deverá arcar com os custos do leiloeiro, ora fixados em 5% sobre o valor atualizado avaliação. Ainda, se houver composição após a publicação de editais, as partes deverão declinar em sua minuta de acordo quem 
arcará com o percentual acima fixado, sob pena de o executado suportá-lo integralmente. 11. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE– Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos, bem como os débitos 
de condomínio (que possuem natureza propter rem), até a data da praça, terão preferência sobre os demais e serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa 
(Art. 130, Par. Único do CTN). O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo de responsabilidade do arrematante verificar toda a documentação do imóvel, gravames/ônus/dívidas etc, o qual será 
ainda será responsável por eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade 
exclusiva do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. 12. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Perante o Oficio onde está 
tramitando a ação, e, pelo telefone (11) 94242-6462 e e-mail: contato@dbmleiloes.com.br. Para participar acesse www.dbmleilões.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Itapevi, 04 de outubro de 2021.

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

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 DA COMARCA DE 
BRAGANÇA PAULISTA. Processo: nº 0019581-83.2009.8.26.0099. Executados: requerido(s) ANTONIO SERGIO 
MAZZUCHELLI, VALERIA ZAMPER MAZZUCHELLI - Terreno c/3.186,75m2 - Bragança Paulista. Lote nº 01 Quadra D, 
nºs/n, Bragança Paulista/SP - Contribuinte nº 20000790004000100000. Descrição completa na Matrícula nº 43.487 do 1ª 
CRI de Bragança Paulista/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 220.076,31 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 132.045,786 
(60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 22/11/2021 às 
11h00min, e termina em 25/11/2021 às 11h00min; 2ª Praça começa em 25/11/2021 às 11h01min, e termina em 
15/12/2021 às 11h00min. Ficam os requerido(s) ANTONIO SERGIO MAZZUCHELLI, VALERIA ZAMPER MAZZUCHELLI, 
bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores ARGEU LENZI DA SILVA, FLAVIO GRASSON, 
AYRTON CARAMACHI, terceiro(a) interessado ARI BARATELLA, ELZA MARIA LATTANZI BARATELLA, CARLOS 
EDUARDO BARLETTA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) 
para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 20/01/2015. 

 

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro oficial inscrito na JUCESP sob o nº 1086, com escritório à Praça dos Omaguás, 98, Pinheiros, em São Paulo/SP, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede 
na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Convênio de Limite 
Rotativo de Crédito com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel Urbano n.º 001/80352925/2477, firmado em 7/4/2020, no qual figura como fiduciante Bela Vista 
Administração de Bens S.A, CNPJ/MF nº 02.276.505/0001-09, e como devedor Hospital Sugisawa Ltda,  CNPJ/MF nº  80.352.925/0001-30, com sede na Av. 
Iguaçu, 1.236, Rebouças, Curitiba/PR, 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$ 2.134.200,00 (dois milhões, cento 
e trinta e quatro mil e duzentos reais), os imóveis a seguir descritos, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, em Curitiba/PR, Rebouças, 
sendo: 1) Rua Lamenha Lins, 759, terreno com área aprox. 443,04m² (no RI consta casa de alvenaria); 2) Rua Lamenha Lins, 769, prédio comercial com áreas 
estimadas no local: terr. 405,17m² e constr. 580,00m² (no IPTU constam terr. 363,00m² e constr. 106,90m²). Imóveis objetos das matrículas 19.472 e 22.222, 
respectivamente, do Cartório de Registro de Imóveis da 5ª Circunscrição de Curitiba. Obs.: Imóvel foreiro. Regularização e encargos perante os órgãos 
competentes para transferência de aforamento, apuração e quitação de taxas e foro e laudêmios em aberto, regularização da divergência de áreas verificadas no 
local com as lançadas no IPTU e RI, bem como averbação de demolição, edificação, ampliação e alteração da destinação do uso dos imóveis, correrão 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 26 de outubro de 2021, às 11h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 3.630.974,69  (três 
milhões, seiscentos e trinta mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site do 
leiloeiro www.leilaovip.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) 
será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos 
leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) 
fiduciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da 
dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para 
o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.leilaovip.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo 
estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção do 
devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line deverão se cadastrar no 
site www.leilaovip.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do 
leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O 
proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação 
do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade 
do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária 
de titularidade do arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 
1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

DATA 1º LEILÃO 18/10/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 26/10/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE Prestador de
Serviço Autorizado

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro oficial inscrito na JUCESP sob o nº 1086, com escritório à Praça dos Omaguás, 98, Pinheiros, em São Paulo/SP, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça 
Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular firmado em 29/11/2012, no qual figuram 
como fiduciantes Rubens Freire Mendes, representante de vendas, identidade DETRAN/RJ 04047855-4, CPF/MF nº 446.109.207-00, e sua mulher Rosany Pinto 
Dias Mendes, do lar, identidade DETRAN/RJ 04647080-3, CPF/MF nº 546.350.807-06, brasileiros, casados pelo regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei 
6515/77, residentes em Duque de Caxias/RJ, 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$ 516.662,40 (quinhentos e dezesseis 
mil, seiscentos e sessenta e dois reais, e quarenta centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, no Rio de 
Janeiro/RJ, Bairro Praça Seca, constituído pelo Ap. 504, do Bloco 01, situado na Rua Barão, nº 450, com direito a 1 vaga de garagem coberta ou descoberta, situada 
indistintamente, no pav. de acesso ou pav. de garagem elevado dos blocos 1 e 2. Imóvel objeto da matrícula nº 376810 do 9º Cartório de Registro de Imóveis 
de Rio de Janeiro. Obs.: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde 
já designado o dia 26 de outubro de 2021, às 11h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 258.331,20 
(duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e um reais e vinte centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro www.leilaovip.
com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na 
forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante 
correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fiduciante(s)  adquirir sem 
concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos 
e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O envio 
de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.leilaovip.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições 
com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel 
preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line deverão se cadastrar no site www.leilaovip.com.br, e se habilitar acessando a 
página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse 
prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá 
prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência 
pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor 
do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fiduciante, mantida 
em instituição financeira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 
1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

DATA 1º LEILÃO 18/10/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 26/10/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE Prestador de
Serviço Autorizado

LEILÃO ONLINE 
Edital de leilão - 1) leiloeira ofi cial: Ana Clara de Mello e Silva, JUCESP n° 716. 2) Comi-
tente: Ateliê Thiago Ramasco, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Rua Ma-
jor Sólon, 169 Centro CEP 13015095 inscrita no CNPJ / Me CNPJ 18.700.220.0001.93. 

3) Os leilões serão realizados online, através do site: www.anaclaraleiloes.lel.br, nos dias 09/10/21 sábado às 
16h e 11/10/21 segunda às 19h30. 4) Condições para participar do leilão: os interessados devem preencher 
o cadastro no site: www.anaclaraleiloes.lel.br. estar com 18 anos completos, estar de acordo com este Edital e 
também com a condição de venda, além de estarem com seu CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita 
Federal. 5) Bens: leilão de sáb. 320 lotes e leilão de segunda 300 lotes, sendo: lotes de decoração, arte, 
antiguidades, canetas, joias, relógios, tapetes, pradarias, cristais, quadros, móveis, pedras preciosas - As fotos 
e descrições dos bens (incluindo, material, cores, modelo, data da manufatura, medidas, etc) divulgadas no 
site: www.anaclaraleiloes.lel.br. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram. 
6) Visitação online via whatsapp (19) 97408-0251 ou poderão ser vistos pelo site. Lances: será vendido pelo 
valor maior oferecido pelos interessados. Condições Gerais: as demais regras e condições do leilão estão 
disponíveis no portal www.anaclaraleiloes.lel.br e deverão ser aceitas pelo interessado em participar do leilão. 
Acesse: www.anaclaraleiloes.lel.br

jor Sólon, 169 Centro CEP 13015095 inscrita no CNPJ / Me CNPJ 18.700.220.0001.93. 

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599
MILAN LEILÕES
L E I L O E I R O S  O F I C I A I S

www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 60 VEÍCULOS
VEÍCULOS DE FROTA E RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO

13 / Outubro 2021 - Quarta 9:30h. 

 www.milanleiloes.com.br

CONJS. COMERCIAIS DESOCUPADOS
LEILÃO ONLINE

08 / Outubro 2021 - Sexta 16h. 

CONJS. COMERCIAIS NA RUA LÍBERO BADARÓ CENTRO DE SP

 www.milanleiloes.com.br

BRADESCO 02 IMÓVEIS
LEILÃO ONLINE

1º Praça: 14/10 - 2ª Praça: 18/10 - 2021 15h.

CIDADES: VOTUPORANGA E PRAIA GRANDE - SP

RONALDO MILAN
LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266

WWW.MILANLEILOES.COM.BR
INFORMAÇÕES E CADASTRO:

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO DE PNEUS- PLANTA FORD CAMAÇARI

08 / Outubro 2021 - Sexta 9:30h. 
www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO MATERIAIS E EQUIP. DIVS. AUTOMÁTICO

15 / Outubro 2021 - Sexta 9:30h. 

13/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Leilão Ivanderlei Rosseto. Loc.: SC. Maquinas pesadas, caminhões e equipamentos. 

08/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: GO. Casa na Cidade Verde em Goiânia/GO - Alienação 
Fiduciária. 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. 08/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA 
IMÓVEIS - CREDITAS. Loc.: SP. Apto 223m² em São Paulo/SP - Até 20% Abaixo da avaliação. 08/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. MA IMÓVEIS 
- ISEC - 08/10/2021. 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 11:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 63m² na Santa 
Cecilia em São Paulo/SP - 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 12:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 332m² no Jd Marajó 
em Marília/SP - Alienação. 11/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Casa - Tatuapé - Alienação 
Fiduciária - 2ª 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.: SP. Apto 182m² em Jacareí/SP - Alienação Fiduciária - 2ª Praça. 
13/10/2021 A PARTIR DAS 09:00h. Sold Compartilhado Embu. Loc.: SP. Mesas. Cadeiras, Refrigeradores, CPUS, Notebooks. 13/10/2021 A 
PARTIR DAS 10:00h. Sold The Fifties. Loc.: SP. Eletroeletrônicos e mobiliários. 13/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold Compartilhado Embu 
(Sombra). Loc.: SP. Cadeiras, Mesas, Estações de Trabalho, Etc. 14/10/2021 A PARTIR DAS 09:30h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. 
Casa 242m² no Centro em Barretos/SP - Alienação. 14/10/2021 A PARTIR DAS 09:45h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: PE. Apto 
em Candeias no Jaboatão dos Guararapes/PE -. 14/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: SC. Apto 68m² 
na Vila Nova em Blumenau/SC - Alienação. 14/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA Imóveis - Rooftop. Loc.: SP. Terrenos e Casas em Presidente 
Prudente/SP - Pagto. 24 x. 14/10/2021 A PARTIR DAS 15:45h. MA Imóveis - Inter AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Casa 250m² no Jardim São Cristóvão 
em São Paulo/SP -. 14/10/2021 A PARTIR DAS 10:30h. 1ª Vara da Família - Regional Santana. Loc.: SP. GM Chevrolet Astra ano/mod. 2000. 
14/10/2021 A PARTIR DAS 09:15h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 71m² em Vila Almeida - Santo Amaro/SP - 1ª Praça. 
14/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Sold ONS Florianópolis. Loc.: SC. CPUs, Servidores, Monitores, Cadeiras, Etc. 14/10/2021 A PARTIR DAS 
11:30h. Sold Ekko Meat Alimentos. Loc.: SP. Refrigeradores, batedeiras industriais, expositores, Etc. 14/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Sold 
ONS Recife. Loc.: PE. CPUs, Servidores, Monitores, Etc. 14/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. Sold Mensa Restaurante. Loc.: SP. Fornos 
Combinados, Fogões, Coifas, Mesas, Cadeiras. 15/10/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Sold Dafiti Extrema. Loc.: MG. Sofás, Cadeiras, Poltronas, 
Banquetas, Mini Poltronas. 16/10/2021 A PARTIR DAS 10:00h. MA Imóveis - Santander Imóveis. Loc.: BA, CE, DF, GO, MG, PA, PE, PR, RJ, RS, 
SC. Pagamento em até 420 meses. Use o FGTS. 

14/10/2021 A PARTIR DAS 10:00h. PM Frederico Westphalen. Loc.: RS. Veículos, Sprinter, Ônibus, Retroescavadeira, Pás.

08/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Business. Loc.: SP. Centro Logístico Vende: Estruturas Porta Pallets, Prateleiras. 13/10/2021 A PARTIR 
DAS 12:00h. Log Systems. Loc.: SP. Atacadista Vende: Estruturas Porta Pallets, Prateleiras Ind. 13/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. AMG Comex. 
Loc.: SP. Industria Vende: Compressor, Guilhotina, Calandras. 14/10/2021 A PARTIR DAS 14:45h. AMG Comex. Loc.: SP. Indústria Automotiva 
Vende: Maq. Grande Porte. 15/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Business. Loc.: SP. Centro Logístico Vende: Estruturas Porta Pallets, 
Prateleiras. 15/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. PME Guaru Máquinas. Loc.: SP. Moinho Martelo, Bombas de Água, Moinho de Faca, Moinho. 

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, Linhas de. 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, Chapas de Aço, e. 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. 11/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. 
Atto Sementes. Loc.: MT. Caminhão Comboio, Colheitadeiras Diversas. 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. 13/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. CNH Sorocaba. Loc.: SP. Pneu/Roda e Pneu. 13/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Midea Carrier. Loc.: 
SC. Sucatas de Eletrodomésticos. 13/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Tivit. Loc.: BA, MT, PR, SP. Fiat Palio, Mobi, Chevrolet Montana, Hyundai 
HR, Fiat Palio. 13/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Setta. Loc.: MG. Válvulas, Tubos C/C, Aplicação Sistema de Combate ao. 13/10/2021 A PARTIR 
DAS 12:00h. Stellantis. Loc.: MG, SP. RAM 2500, Fiat Argo, Cronos Toro, Jeep Renegade. (Baixa. 13/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. GM. Loc.: 
RS. Máquina de Medição de Braço Portátil. 13/10/2021 A PARTIR DAS 16:30h. PME Marvel Auto Peças. Loc.: PR. Veículo Ford F75. 13/10/2021 
A PARTIR DAS 17:00h. Goodyear. Loc.: SP. Kit Mecânico de Emenda, Módulos de Bombas, Sucata de. 14/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. 
Unilever. Loc.: SP. SUCATA DE CJ COM 06 SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO. 14/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Unilever. Loc.: SP. Transportadores 
de Correia Concovas, Transmissor de. 14/10/2021 A PARTIR DAS 12:30h. PME Progresso Ambiental. Loc.: SC. Caminhão Tanque Espargidor 
Mercedes-Benz, Rolo de. 14/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Embu. Loc.: SP. Caminhão Comboio Ford, Caminhões Basculantes. 14/10/2021 A 
PARTIR DAS 13:00h. Compartilhado 1100 A. Loc.: BA, DF, MG, MT, PA, PR, SP. Materiais Metso, Materiais Maquesonda, Rotores, Válvulas. 
14/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Compartilhado 1100 B. Loc.: MG, SP. Veículos de Passeio e Utilitários, Veículos de Passeio e. 14/10/2021 A 
PARTIR DAS 14:30h. PME- JB MaqTec. Loc.: SP. Placas para Torno, Centros de Usinagem, Calibradores. 14/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. 
Chevrolet. Loc.: PE, RS, SP. Chevrolet Onix, Chevrolet Tracker Premier, Chevrolet. 14/10/2021 A PARTIR DAS 15:30h. Enel. Loc.: SP. Chiller Trane, 
Motobombas, Quadros de Energia. 15/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. TI Brasil. Loc.: SP. Linha de Montagem de Módulos. 15/10/2021 A 
PARTIR DAS 12:00h. GM. Loc.: RS, SP. “Máquinas e equipamentos Ponteadeira móvel. 15/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Adezan. Loc.: SP. 
Tratores, Empilhadeiras, Lixadeiras, Estufas. 15/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. BC2 Construtora. Loc.: PR, SP. Unidades de Sela Trinca KTR-10 
Termoelétricas. 15/10/2021 A PARTIR DAS 12:30h. PME Bandeirantes. Loc.: SP. Suzuki Grand Vitara 4wd 5p 2.0, 2010/2011. 15/10/2021 A 
PARTIR DAS 13:00h. PME Consisa Engenharia. Loc.: MG. Roçadeiras Still, Motoserras Still, Grupo Gerador e outros. 15/10/2021 A PARTIR DAS 
13:30h. Brunaldi. Loc.: SP. Tratores Agrícolas, Motoniveladoras, Pás Carregadeiras. 15/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. CNH. Loc.: SP. Válvulas, 
Cilindros, Alojamentos, Conversores. 15/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. PME Tijolarte 14:30h. Loc.: SP. Aquecedor de Óleo, Aspirador De Pó 
Industrial, Unid. De. 15/10/2021 A PARTIR DAS 15:30h. Camargo Corrêa. Loc.: MG, SC, SP. Ar Condicionados Gree Eco, Escritórios Carpa, 
Abrigos para. 15/10/2021 A PARTIR DAS 16:00h. PME Fire Center. Loc.: RJ. Geladeira, Ar Condicionados, janelas, Motores, Tripés. 15/10/2021 
A PARTIR DAS 17:00h. Dentsu Brasil. Loc.: RJ, SP. Notebooks, Desktops, Câmeras, Telefones, Monitores.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,   105,   Edifício Berrini One,   4º andar,   São Paulo/SP,   CEP: 04571-010.  Leiloeiro Oficial:  Afonso Marangoni - JUCEPA nº 12/046-L
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,   105,   Edifício Berrini One,   4º andar,   São Paulo/SP,   CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: 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.

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.  Servidora Municipal Carina da Silveira, Portaria nº 313/2021
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.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,   105,   Edifício Berrini One,   4º andar,   São Paulo/SP,   CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: 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.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,   105,   Edifício Berrini One,   4º andar,   São Paulo/SP,   CEP: 04571-010.  Leiloeiro Oficial:  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.

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DE SANTANA. Processo: nº 1002125-91.2018.8.26.0001. Executados: requerido(s) MANUEL DA 
CUNHA OU MANUEL CUNHA, ELISABETE ESTEVES DE OLIVEIRA CUNHA - Imóvel sito à R. João de Laet n. 161 
Vila Aurora, São Paulo/SP, c/570m² de terreno, e edificação de 2 imóveis c/ característica residencial e 1 imóvel com 
característica comercial.  Contribuinte nº 070.105.0104-1. Descrição completa na Matrícula nº 17.287 do 3º CRI de 
São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.917.811,38 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.150.686,82 (60% do 
valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 15/10/2021 às 
13h50min, e termina em 19/10/2021 às 13h50min; 2ª Praça começa em 19/10/2021 às 13h51min, e termina em 
08/11/2021 às 13h50min. Ficam os requerido(s) MANUEL DA CUNHA OU MANUEL CUNHA, ELISABETE 
ESTEVES DE OLIVEIRA CUNHA como os credores EUVANDES JUVENCIO DE VASCONCELOS, GUILHERME 
STRAKE JUNIOR, COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS TAPAJÓS, BANCO NOROESTE S/A, e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal.

Anuncie: 

11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

DocuSign Envelope ID: 96EE55C3-1A1F-4818-A48E-9E542561D080
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 Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para a intimação da executada Iara Heise Henrique de Oliveira Sayeg (CPF nº 041.838.448-78), e de seu cônjuge 
Alberto Hermínio Sayeg (CPF n° 943.230.898-72), e demais interessados, expedido na ação de Cumprimento de Sentença, processo nº 
0008682-97.2006.8.26.0271, requerida por Associação dos Amigos do Vila Verde. A Dra. Daniele Machado Toledo, Juíza de Direito, da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapevi 
/SP na forma da lei, nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da DBM LEILÕES 
(www.dbmleiloes.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL; “terreno urbano designado por lote n. 10, da quadra n. 39, do loteamento denominado 
‘TRANSURB", situado no distrito e município de Itapevi, nesta Comarca de Cotia, que assim se descreve, caracteriza e confronta: 12,00 metros em reta de frente para a Rua 23; 
pelo lado direito mede 30,00 metros em reta, onde confronta com o lote n. 11; pelo lado esquerdo mede 30,00 metros em reta, onde confronta com o lote n. 9, e pelos fundos tem 

a largura de 12,00 metros em reta, onde confronta com os lotes ns.24 e 25, encerrando uma área de 360,00 metros quadrados. Imóveis cadastrado junto à Municipalidade pelo nº 23152- 11-02-0355-00-0000. Matrícula 16.597, 
do Cartório de Registro de Imóveis de Cotia. Ônus. Conf. Av. 09 (12/11/2018), penhora exequenda Obs1: Segundo conta do laudo de avaliação o terreno está localizado na Alameda das Figueiras, 443, Transurb, Itapevi/SP, e 
possui edificação residencial contendo 164,58m² de área construída, não averbada à margem da matrícula, com a seguinte distribuição; sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, área de serviço, dormitório de empregada 
e banheiro, no pavimento térreo; 2 dormitórios, hall, banheiro e suíte, no pavimento superior. Obs2: O imóvel possui débitos de IPTU até 11/08/2021 no valor de R$ 8.003,11, conforme Extrato de Débito expedido pela Prefeitura 
de Itapevi. Os Débitos de IPTU/Dívida Ativa serão quitados com o produto da venda, mediante solicitação expressa do Arrematante ao MM Juízo do processo. 2. AVALIAÇÃO TOTAL DOS IMÓVEIS: R$ 680.000,00 
(outubro/2020, conforme laudo de avaliação), que será atualizado na data dos pregões de acordo com a tabela prática do TJSP. 3. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 42.531,89 (2018). 4. VISITAÇÃO - Não há visitação. 5. DATAS 
DAS PRAÇAS: 1ª Praça começa em 26/10/2021, às 14h00, e termina em 29/10/2021, às 14h00; 2ª Praça começa em 29/10/2021, às 14h00, e termina em 18/11/2021, às 14h00. 6. CONDIÇÕES DE VENDA– Será 
considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor de avaliação (1ªPraça) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor da avaliação (2ªPraça). O lance deverá ser ofertado 
obrigatoriamente pela Internet, através do Portal www.dbmleiloes.com.br, e será imediatamente divulgado on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Caso não haja propostas para pagamento à vista, 
serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de 
maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo único, Art. 895, II § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC). A apresentação de proposta parcelada, que deverá ser encaminhada exclusivamente 
ao leiloeiro por e-mail (contato@dbmleiloes.com.br e/ou danillo@dbmleiloes.com.br), não suspende as praças do leilão (Art. 895, § 6º, CPC), independentemente do momento em que a mesma foi formulada, e o pagamento do 
lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). Em caso de proposta parcelada ofertada durante a realização dos pregões, endereçada ao MM. Juízo, e eventualmente 
homologada, o proponente fica obrigado a pagar a comissão de 5% devida à DBM LEILÕES. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor 
não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação atualizado. O inadimplemento, autoriza o exequente, a pedir a resolução da arrematação ou 
promover em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos, serem formulados nos autos da execução, em que se deu a arrematação. (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). 7. PAGAMENTO - 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 da praça. 
Em até 5 horas após o encerramento da praça, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do CPC). Em caso de falta de pagamento do valor do lance e/ou da comissão, na forma e no prazo 
previstos neste edital, o leiloeiro comunicará o fato ao MM. Juiz, informando eventual lance anterior, para que seja submetido à apreciação judicial, sem prejuízo da aplicação de sanção prevista no art. 897 do novo CPC, ao 
arrematante remisso. Além disso, arcará o arrematante remisso, com todos os ônus e implicações, decorrentes de sua omissão, inclusive, para a obtenção de novos documentos e ressarcimento das despesas, para a realização 
da praça. 8. COMISSÃO DO LEILOEIRO- O arrematante deverá pagar à DBM LEILÕES, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à DBM 
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. O pagamento desta comissão deverá ser efetuado diretamente ao Leiloeiro em conta por ele indicada, no prazo de 24 horas. 9. INTIMAÇÃO - Se por qualquer motivo a intimação pessoal da 
executada 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 (Art. 884, parágrafo único do CPC e Art. 24, 
parágrafo único do Decreto nº 21.981/32). 10. REMIÇÃO/DESISTÊNCIA/ACORDO- Nos casos de remição e desistência da praça pelo exequente, e apenas se elas ocorrerem após a publicação de editais, a parte que remiu 
ou desistiu deverá arcar com os custos do leiloeiro, ora fixados em 5% sobre o valor atualizado avaliação. Ainda, se houver composição após a publicação de editais, as partes deverão declinar em sua minuta de acordo quem 
arcará com o percentual acima fixado, sob pena de o executado suportá-lo integralmente. 11. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE– Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos, bem como os débitos 
de condomínio (que possuem natureza propter rem), até a data da praça, terão preferência sobre os demais e serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa 
(Art. 130, Par. Único do CTN). O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo de responsabilidade do arrematante verificar toda a documentação do imóvel, gravames/ônus/dívidas etc, o qual será 
ainda será responsável por eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade 
exclusiva do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. 12. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Perante o Oficio onde está 
tramitando a ação, e, pelo telefone (11) 94242-6462 e e-mail: contato@dbmleiloes.com.br. Para participar acesse www.dbmleilões.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Itapevi, 04 de outubro de 2021.

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

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 DA COMARCA DE 
BRAGANÇA PAULISTA. Processo: nº 0019581-83.2009.8.26.0099. Executados: requerido(s) ANTONIO SERGIO 
MAZZUCHELLI, VALERIA ZAMPER MAZZUCHELLI - Terreno c/3.186,75m2 - Bragança Paulista. Lote nº 01 Quadra D, 
nºs/n, Bragança Paulista/SP - Contribuinte nº 20000790004000100000. Descrição completa na Matrícula nº 43.487 do 1ª 
CRI de Bragança Paulista/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 220.076,31 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 132.045,786 
(60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 22/11/2021 às 
11h00min, e termina em 25/11/2021 às 11h00min; 2ª Praça começa em 25/11/2021 às 11h01min, e termina em 
15/12/2021 às 11h00min. Ficam os requerido(s) ANTONIO SERGIO MAZZUCHELLI, VALERIA ZAMPER MAZZUCHELLI, 
bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores ARGEU LENZI DA SILVA, FLAVIO GRASSON, 
AYRTON CARAMACHI, terceiro(a) interessado ARI BARATELLA, ELZA MARIA LATTANZI BARATELLA, CARLOS 
EDUARDO BARLETTA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) 
para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 20/01/2015. 

 

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro oficial inscrito na JUCESP sob o nº 1086, com escritório à Praça dos Omaguás, 98, Pinheiros, em São Paulo/SP, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede 
na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Convênio de Limite 
Rotativo de Crédito com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel Urbano n.º 001/80352925/2477, firmado em 7/4/2020, no qual figura como fiduciante Bela Vista 
Administração de Bens S.A, CNPJ/MF nº 02.276.505/0001-09, e como devedor Hospital Sugisawa Ltda,  CNPJ/MF nº  80.352.925/0001-30, com sede na Av. 
Iguaçu, 1.236, Rebouças, Curitiba/PR, 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$ 2.134.200,00 (dois milhões, cento 
e trinta e quatro mil e duzentos reais), os imóveis a seguir descritos, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, em Curitiba/PR, Rebouças, 
sendo: 1) Rua Lamenha Lins, 759, terreno com área aprox. 443,04m² (no RI consta casa de alvenaria); 2) Rua Lamenha Lins, 769, prédio comercial com áreas 
estimadas no local: terr. 405,17m² e constr. 580,00m² (no IPTU constam terr. 363,00m² e constr. 106,90m²). Imóveis objetos das matrículas 19.472 e 22.222, 
respectivamente, do Cartório de Registro de Imóveis da 5ª Circunscrição de Curitiba. Obs.: Imóvel foreiro. Regularização e encargos perante os órgãos 
competentes para transferência de aforamento, apuração e quitação de taxas e foro e laudêmios em aberto, regularização da divergência de áreas verificadas no 
local com as lançadas no IPTU e RI, bem como averbação de demolição, edificação, ampliação e alteração da destinação do uso dos imóveis, correrão 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 26 de outubro de 2021, às 11h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 3.630.974,69  (três 
milhões, seiscentos e trinta mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site do 
leiloeiro www.leilaovip.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) 
será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos 
leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) 
fiduciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da 
dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para 
o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.leilaovip.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo 
estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção do 
devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line deverão se cadastrar no 
site www.leilaovip.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do 
leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O 
proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação 
do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade 
do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária 
de titularidade do arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 
1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

DATA 1º LEILÃO 18/10/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 26/10/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE Prestador de
Serviço Autorizado

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro oficial inscrito na JUCESP sob o nº 1086, com escritório à Praça dos Omaguás, 98, Pinheiros, em São Paulo/SP, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça 
Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular firmado em 29/11/2012, no qual figuram 
como fiduciantes Rubens Freire Mendes, representante de vendas, identidade DETRAN/RJ 04047855-4, CPF/MF nº 446.109.207-00, e sua mulher Rosany Pinto 
Dias Mendes, do lar, identidade DETRAN/RJ 04647080-3, CPF/MF nº 546.350.807-06, brasileiros, casados pelo regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei 
6515/77, residentes em Duque de Caxias/RJ, 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$ 516.662,40 (quinhentos e dezesseis 
mil, seiscentos e sessenta e dois reais, e quarenta centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, no Rio de 
Janeiro/RJ, Bairro Praça Seca, constituído pelo Ap. 504, do Bloco 01, situado na Rua Barão, nº 450, com direito a 1 vaga de garagem coberta ou descoberta, situada 
indistintamente, no pav. de acesso ou pav. de garagem elevado dos blocos 1 e 2. Imóvel objeto da matrícula nº 376810 do 9º Cartório de Registro de Imóveis 
de Rio de Janeiro. Obs.: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde 
já designado o dia 26 de outubro de 2021, às 11h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 258.331,20 
(duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e um reais e vinte centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro www.leilaovip.
com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na 
forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante 
correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fiduciante(s)  adquirir sem 
concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos 
e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O envio 
de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.leilaovip.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições 
com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel 
preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line deverão se cadastrar no site www.leilaovip.com.br, e se habilitar acessando a 
página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse 
prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá 
prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência 
pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor 
do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fiduciante, mantida 
em instituição financeira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 
1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

DATA 1º LEILÃO 18/10/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 26/10/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE Prestador de
Serviço Autorizado

LEILÃO ONLINE 
Edital de leilão - 1) leiloeira ofi cial: Ana Clara de Mello e Silva, JUCESP n° 716. 2) Comi-
tente: Ateliê Thiago Ramasco, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Rua Ma-
jor Sólon, 169 Centro CEP 13015095 inscrita no CNPJ / Me CNPJ 18.700.220.0001.93. 

3) Os leilões serão realizados online, através do site: www.anaclaraleiloes.lel.br, nos dias 09/10/21 sábado às 
16h e 11/10/21 segunda às 19h30. 4) Condições para participar do leilão: os interessados devem preencher 
o cadastro no site: www.anaclaraleiloes.lel.br. estar com 18 anos completos, estar de acordo com este Edital e 
também com a condição de venda, além de estarem com seu CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita 
Federal. 5) Bens: leilão de sáb. 320 lotes e leilão de segunda 300 lotes, sendo: lotes de decoração, arte, 
antiguidades, canetas, joias, relógios, tapetes, pradarias, cristais, quadros, móveis, pedras preciosas - As fotos 
e descrições dos bens (incluindo, material, cores, modelo, data da manufatura, medidas, etc) divulgadas no 
site: www.anaclaraleiloes.lel.br. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram. 
6) Visitação online via whatsapp (19) 97408-0251 ou poderão ser vistos pelo site. Lances: será vendido pelo 
valor maior oferecido pelos interessados. Condições Gerais: as demais regras e condições do leilão estão 
disponíveis no portal www.anaclaraleiloes.lel.br e deverão ser aceitas pelo interessado em participar do leilão. 
Acesse: www.anaclaraleiloes.lel.br

jor Sólon, 169 Centro CEP 13015095 inscrita no CNPJ / Me CNPJ 18.700.220.0001.93. 

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599
MILAN LEILÕES
L E I L O E I R O S  O F I C I A I S

www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 60 VEÍCULOS
VEÍCULOS DE FROTA E RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO

13 / Outubro 2021 - Quarta 9:30h. 

 www.milanleiloes.com.br

CONJS. COMERCIAIS DESOCUPADOS
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08 / Outubro 2021 - Sexta 16h. 
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 www.milanleiloes.com.br

BRADESCO 02 IMÓVEIS
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1º Praça: 14/10 - 2ª Praça: 18/10 - 2021 15h.

CIDADES: VOTUPORANGA E PRAIA GRANDE - SP
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WWW.MILANLEILOES.COM.BR
INFORMAÇÕES E CADASTRO:

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO DE PNEUS- PLANTA FORD CAMAÇARI

08 / Outubro 2021 - Sexta 9:30h. 
www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO MATERIAIS E EQUIP. DIVS. AUTOMÁTICO

15 / Outubro 2021 - Sexta 9:30h. 

13/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Leilão Ivanderlei Rosseto. Loc.: SC. Maquinas pesadas, caminhões e equipamentos. 

08/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: GO. Casa na Cidade Verde em Goiânia/GO - Alienação 
Fiduciária. 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. 08/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA 
IMÓVEIS - CREDITAS. Loc.: SP. Apto 223m² em São Paulo/SP - Até 20% Abaixo da avaliação. 08/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. MA IMÓVEIS 
- ISEC - 08/10/2021. 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 11:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 63m² na Santa 
Cecilia em São Paulo/SP - 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 12:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 332m² no Jd Marajó 
em Marília/SP - Alienação. 11/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Casa - Tatuapé - Alienação 
Fiduciária - 2ª 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.: SP. Apto 182m² em Jacareí/SP - Alienação Fiduciária - 2ª Praça. 
13/10/2021 A PARTIR DAS 09:00h. Sold Compartilhado Embu. Loc.: SP. Mesas. Cadeiras, Refrigeradores, CPUS, Notebooks. 13/10/2021 A 
PARTIR DAS 10:00h. Sold The Fifties. Loc.: SP. Eletroeletrônicos e mobiliários. 13/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold Compartilhado Embu 
(Sombra). Loc.: SP. Cadeiras, Mesas, Estações de Trabalho, Etc. 14/10/2021 A PARTIR DAS 09:30h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. 
Casa 242m² no Centro em Barretos/SP - Alienação. 14/10/2021 A PARTIR DAS 09:45h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: PE. Apto 
em Candeias no Jaboatão dos Guararapes/PE -. 14/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: SC. Apto 68m² 
na Vila Nova em Blumenau/SC - Alienação. 14/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA Imóveis - Rooftop. Loc.: SP. Terrenos e Casas em Presidente 
Prudente/SP - Pagto. 24 x. 14/10/2021 A PARTIR DAS 15:45h. MA Imóveis - Inter AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Casa 250m² no Jardim São Cristóvão 
em São Paulo/SP -. 14/10/2021 A PARTIR DAS 10:30h. 1ª Vara da Família - Regional Santana. Loc.: SP. GM Chevrolet Astra ano/mod. 2000. 
14/10/2021 A PARTIR DAS 09:15h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 71m² em Vila Almeida - Santo Amaro/SP - 1ª Praça. 
14/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Sold ONS Florianópolis. Loc.: SC. CPUs, Servidores, Monitores, Cadeiras, Etc. 14/10/2021 A PARTIR DAS 
11:30h. Sold Ekko Meat Alimentos. Loc.: SP. Refrigeradores, batedeiras industriais, expositores, Etc. 14/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Sold 
ONS Recife. Loc.: PE. CPUs, Servidores, Monitores, Etc. 14/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. Sold Mensa Restaurante. Loc.: SP. Fornos 
Combinados, Fogões, Coifas, Mesas, Cadeiras. 15/10/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Sold Dafiti Extrema. Loc.: MG. Sofás, Cadeiras, Poltronas, 
Banquetas, Mini Poltronas. 16/10/2021 A PARTIR DAS 10:00h. MA Imóveis - Santander Imóveis. Loc.: BA, CE, DF, GO, MG, PA, PE, PR, RJ, RS, 
SC. Pagamento em até 420 meses. Use o FGTS. 

14/10/2021 A PARTIR DAS 10:00h. PM Frederico Westphalen. Loc.: RS. Veículos, Sprinter, Ônibus, Retroescavadeira, Pás.

08/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Business. Loc.: SP. Centro Logístico Vende: Estruturas Porta Pallets, Prateleiras. 13/10/2021 A PARTIR 
DAS 12:00h. Log Systems. Loc.: SP. Atacadista Vende: Estruturas Porta Pallets, Prateleiras Ind. 13/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. AMG Comex. 
Loc.: SP. Industria Vende: Compressor, Guilhotina, Calandras. 14/10/2021 A PARTIR DAS 14:45h. AMG Comex. Loc.: SP. Indústria Automotiva 
Vende: Maq. Grande Porte. 15/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Business. Loc.: SP. Centro Logístico Vende: Estruturas Porta Pallets, 
Prateleiras. 15/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. PME Guaru Máquinas. Loc.: SP. Moinho Martelo, Bombas de Água, Moinho de Faca, Moinho. 

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, Linhas de. 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, Chapas de Aço, e. 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. 11/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. 
Atto Sementes. Loc.: MT. Caminhão Comboio, Colheitadeiras Diversas. 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. 13/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. CNH Sorocaba. Loc.: SP. Pneu/Roda e Pneu. 13/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Midea Carrier. Loc.: 
SC. Sucatas de Eletrodomésticos. 13/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Tivit. Loc.: BA, MT, PR, SP. Fiat Palio, Mobi, Chevrolet Montana, Hyundai 
HR, Fiat Palio. 13/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Setta. Loc.: MG. Válvulas, Tubos C/C, Aplicação Sistema de Combate ao. 13/10/2021 A PARTIR 
DAS 12:00h. Stellantis. Loc.: MG, SP. RAM 2500, Fiat Argo, Cronos Toro, Jeep Renegade. (Baixa. 13/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. GM. Loc.: 
RS. Máquina de Medição de Braço Portátil. 13/10/2021 A PARTIR DAS 16:30h. PME Marvel Auto Peças. Loc.: PR. Veículo Ford F75. 13/10/2021 
A PARTIR DAS 17:00h. Goodyear. Loc.: SP. Kit Mecânico de Emenda, Módulos de Bombas, Sucata de. 14/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. 
Unilever. Loc.: SP. SUCATA DE CJ COM 06 SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO. 14/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Unilever. Loc.: SP. Transportadores 
de Correia Concovas, Transmissor de. 14/10/2021 A PARTIR DAS 12:30h. PME Progresso Ambiental. Loc.: SC. Caminhão Tanque Espargidor 
Mercedes-Benz, Rolo de. 14/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Embu. Loc.: SP. Caminhão Comboio Ford, Caminhões Basculantes. 14/10/2021 A 
PARTIR DAS 13:00h. Compartilhado 1100 A. Loc.: BA, DF, MG, MT, PA, PR, SP. Materiais Metso, Materiais Maquesonda, Rotores, Válvulas. 
14/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Compartilhado 1100 B. Loc.: MG, SP. Veículos de Passeio e Utilitários, Veículos de Passeio e. 14/10/2021 A 
PARTIR DAS 14:30h. PME- JB MaqTec. Loc.: SP. Placas para Torno, Centros de Usinagem, Calibradores. 14/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. 
Chevrolet. Loc.: PE, RS, SP. Chevrolet Onix, Chevrolet Tracker Premier, Chevrolet. 14/10/2021 A PARTIR DAS 15:30h. Enel. Loc.: SP. Chiller Trane, 
Motobombas, Quadros de Energia. 15/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. TI Brasil. Loc.: SP. Linha de Montagem de Módulos. 15/10/2021 A 
PARTIR DAS 12:00h. GM. Loc.: RS, SP. “Máquinas e equipamentos Ponteadeira móvel. 15/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Adezan. Loc.: SP. 
Tratores, Empilhadeiras, Lixadeiras, Estufas. 15/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. BC2 Construtora. Loc.: PR, SP. Unidades de Sela Trinca KTR-10 
Termoelétricas. 15/10/2021 A PARTIR DAS 12:30h. PME Bandeirantes. Loc.: SP. Suzuki Grand Vitara 4wd 5p 2.0, 2010/2011. 15/10/2021 A 
PARTIR DAS 13:00h. PME Consisa Engenharia. Loc.: MG. Roçadeiras Still, Motoserras Still, Grupo Gerador e outros. 15/10/2021 A PARTIR DAS 
13:30h. Brunaldi. Loc.: SP. Tratores Agrícolas, Motoniveladoras, Pás Carregadeiras. 15/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. CNH. Loc.: SP. Válvulas, 
Cilindros, Alojamentos, Conversores. 15/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. PME Tijolarte 14:30h. Loc.: SP. Aquecedor de Óleo, Aspirador De Pó 
Industrial, Unid. De. 15/10/2021 A PARTIR DAS 15:30h. Camargo Corrêa. Loc.: MG, SC, SP. Ar Condicionados Gree Eco, Escritórios Carpa, 
Abrigos para. 15/10/2021 A PARTIR DAS 16:00h. PME Fire Center. Loc.: RJ. Geladeira, Ar Condicionados, janelas, Motores, Tripés. 15/10/2021 
A PARTIR DAS 17:00h. Dentsu Brasil. Loc.: RJ, SP. Notebooks, Desktops, Câmeras, Telefones, Monitores.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,   105,   Edifício Berrini One,   4º andar,   São Paulo/SP,   CEP: 04571-010.  Leiloeiro Oficial:  Afonso Marangoni - JUCEPA nº 12/046-L
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,   105,   Edifício Berrini One,   4º andar,   São Paulo/SP,   CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: 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.

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.  Servidora Municipal Carina da Silveira, Portaria nº 313/2021
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.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,   105,   Edifício Berrini One,   4º andar,   São Paulo/SP,   CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: 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.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,   105,   Edifício Berrini One,   4º andar,   São Paulo/SP,   CEP: 04571-010.  Leiloeiro Oficial:  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.

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DE SANTANA. Processo: nº 1002125-91.2018.8.26.0001. Executados: requerido(s) MANUEL DA 
CUNHA OU MANUEL CUNHA, ELISABETE ESTEVES DE OLIVEIRA CUNHA - Imóvel sito à R. João de Laet n. 161 
Vila Aurora, São Paulo/SP, c/570m² de terreno, e edificação de 2 imóveis c/ característica residencial e 1 imóvel com 
característica comercial.  Contribuinte nº 070.105.0104-1. Descrição completa na Matrícula nº 17.287 do 3º CRI de 
São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.917.811,38 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.150.686,82 (60% do 
valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 15/10/2021 às 
13h50min, e termina em 19/10/2021 às 13h50min; 2ª Praça começa em 19/10/2021 às 13h51min, e termina em 
08/11/2021 às 13h50min. Ficam os requerido(s) MANUEL DA CUNHA OU MANUEL CUNHA, ELISABETE 
ESTEVES DE OLIVEIRA CUNHA como os credores EUVANDES JUVENCIO DE VASCONCELOS, GUILHERME 
STRAKE JUNIOR, COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS TAPAJÓS, BANCO NOROESTE S/A, e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal.

Anuncie: 

11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

A9gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2021 

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

A leitura 
na medida 
certa.

MAIS DE 1 MILHÃO DE HOMENS 
ATENDIDOS NO MUNDO
 
SALA DE ESPERA INDIVIDUAL
 
TOTAL CONFIDENCIALIDADE

NÓS PODEMOS TE AJUDAR!

TRATAMENTOS PARA DISFUNÇÃO
 ERÉTIL E EJACULAÇÃO PRECOCE

Responsável técnico: Dr. ORESTES MAZZARIOL JUNIOR - CRM: 30020

AGENDE SUA CONSULTA 

OU ACESSE
www.bostonmedicalgroup.com.br
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N
a televisão, sem-
pre foi assim, é um 
olho no gato, ou-
tro no peixe. En-
tre Record, Globo 

e SBT, principalmente, todas 
já têm o ano de 2022 planeja-
do, pelo menos o início dele, 
mas nenhuma, salvo algu-
mas coisinhas, se manifesta 
a respeito. O SBT menos, mas 
Globo e Record muito mais, 
prometem mudanças e mu-
danças bem significativas em 
suas grades de programação. 
Todos os indicativos nos le-
vam a esperar por isso, mas 
sem nada a ser divulgado por 
enquanto. Esse é um escon-
de-esconde antigo, uma na 
espera da outra e isso desde 
sempre. Só que nunca como 
agora, com o ano tão próxi-
mo do fim. A Band, por fora e 
força das contingências, prin-
cipalmente de ordem comer-
cial, foi a única que já saiu 

TVs ainda não abrem o jogo anunciando alguma coisa. 
Fausto Silva como carro-che-
fe. Quanto às demais, outubro 
em curso e até agora, nadica 
de nada. Do jeito que vai, só 
mesmo aos 45 do segundo 
tempo. Por aí se entenda mea-
dos de novembro e olhe lá.

TV Tudo
Ano diferente. É preciso con-
siderar que, para a Globo, 
2022 será um ano atípico, sem 
futebol nos três primeiros 
meses. Talvez, como exceção, 
a final da Copinha, Copa São 
Paulo de Futebol Junior, no 
dia 25 de janeiro, e olhe lá. No 
mais, nada. Só a Copa do Bra-
sil e Brasileiro bem depois.

Por outra. Vale lembrar que 
2022 também será um ano 
de eleições e Copa do Mundo, 
entre outros grandes acon-
tecimentos. E o que é mais 
curioso: esses dois eventos 
praticamente ao mesmo tem-
po, entre os meses de outu-
bro, novembro e dezembro. 
Pauleira.

Novos desafios. A diretora 
Joana Jabace, mulher do Bru-
no Mazzeo e responsável por 
vários trabalhos, entre eles 
“Segunda Chamada” e “Diário 
de um confinado”, deixou a 
TV Globo. E já assinou com a 
WarnerMedia, que se prepara 
para produzir projetos volta-
dos para a dramaturgia. 

Idem, na mesma data. A di-
retora Flávia Lacerda, no mes-
mo caminho, também deixou 
a Globo e fechou com a War-
nerMedia. Mas ainda irá con-
cluir os trabalhos de “Grandes 
Sertões: Veredas”. Jorge Fur-
tado e Guel Arraes são os res-
ponsáveis por esta nova ver-
são, que vai se passar numa 
favela contemporânea. 

Vale acrescentar. A Warner-
Media já deu o start em vá-
rios projetos voltados para a 
dramaturgia. Novidades nes-
te segmento devem começar 
a surgir já na grade de 2022, 
tanto em seus canais quanto 
no HBO Max.

DIVULGAÇÃO

HORÓSCOPO

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Seus relacionamentos 
pessoais e parcerias 

profi ssionais devem ganhar 
importância hoje. A energia da 
Lua Nova é favorável para os 
cuidados com a beleza, sobretu-
do se precisa ganhar peso.

TOURO. 
O orgulho pode bater for-
te e você deve trabalhar 
muito, ajudar e cooperar. 

Mesmo que não tenha cargo de 
chefi a, tende a mostrar autoridade. 
No amor, pode apostar no seu jeito 
mais sensível e charmoso.

GÊMEOS. 
O Sol brilha no seu 
paraíso astral e des-
taca sua criatividade 

e alegria.  A saúde tem tudo pra 
fi car fi rme e forte. No serviço, se 
atua com comércio, deve ter um 
boom de vendas.

CÂNCER. 
O sonho de ter uma 
vida confortável ou 
a casa própria pode 

pintar. Mas a forte ligação com a 
família talvez o deixe um pouco 
acomodado. Cautela para o 
apego não te atrasar!

LEÃO. 
Se conseguir usar a ha-
bilidade de se comunicar 

no emprego, tem tudo pra brilhar e 
se dar bem. A vontade de viajar, nem 
que seja a trabalho, tende a falar 
alto. Se está na pista, um romance 
iniciado agora tem boas chances de 
ser excitante.

VIRGEM. 
Há boas chances de atrair 
dinheiro, inclusive com a 
profi ssão que exerce. Se 

está na solteirice, tudo indica que 
irá sair à caça da relação ideal com 
muito foco e há grandes chances de 
encontrar alguém. 

LIBRA. 
Em busca de sucesso, 
deve se esforçar para ser 
querido(a) e valoriza-

do(a) pelas pessoas. Pode ganhar 
dinheiro com coisas relacionadas 
ao bem-estar e saúde e atividades 
feitas na água.

ESCORPIÃO. 
Seu jeito reservado e 
misterioso tende a atrair 
as pessoas. Invista na 

sua poderosa intuição pra não se 
enganar com rivais. Se está na pista, 
hoje não vai ter dedo podre, não!

SAGITÁRIO. 
Você deve dar seus 
pulos e pode até 

contar com a ajuda de amigos 
poderosos para alcançar seus 
sonhos e objetivos. Só procure 
manter os pés no chão pra 
não deixar seus planos vastos 
demais e ver se tem condições 
de fazer.

CAPRICÓRNIO. 
A vida profissional 
tende a ser o seu 
foco e pode até 

deixar a vida pessoal um 
pouco de escanteio. Na saúde, 
não é um bom dia para fazer 
exames, diagnósticos, com 
exceção de casos de emer-
gência.

AQUÁRIO. 
Trabalho relacionado 
com turismo, propa-
ganda, exportação, 

estudos de filosofia ou religião 
em destaque. Se estuda, corre 
o risco de se distrair.

PEIXES. 
Há chance de pintar 
herança, testamento 
favorável, seguro, 

pensão ou lucros. 

SBT ainda trabalha internamente para a divulgação de uma programação para o próximo ano 

CRUZADAS
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Curtas

AFASTADA . Patricia 
Abravanel, filha de Sil-
vio Santos, testou po-
sitivo para Covid-19 na 
manhã desta quinta (7). 
A apresentadora fez o 
teste PCR antes de se-
guir para a gravação do 
Programa Silvio San-
tos, que ela está apre-
sentando no lugar do 
pai. Patricia iria pela 
primeira vez coman-
dar sozinha o Programa 
Silvio Santos deste do-
mingo (10). 

NAMORANDO. Cami-
la Pitanga (44) assu-
miu o novo namorado, 
o professor de filoso-
fia Patrick Pessoa (46), 
através de uma posta-
gem nas redes sociais, 
na terça-feira (5). No 
Instagram, a atriz pos-
tou uma foto de Patrick 
todo amarelo e escre-
veu: “Amarelo é a cor 
mais quente. Amo ama-
relo!”. Camila não havia 
assumido outra rela-
ção desde dezembro de 
2020. 

TORNEADA. A apre-
sentadora Angélica (47) 
deixou a web babando 
ao exibir seus pernões 
torneados em fotos 
compartilhadas no seu 
perfil das redes sociais, 
nesta quarta-feira (6). 
Na imagem, a esposa 
de Luciano Huck apa-
rece toda sorridente e 
sentada no chão ao po-
sar toda sexy e descon-
traída para foto. 

‘Relacionamento 
que mais deu 
certo’
Caio Castro sobre término 

com Grazi Massafera. 

A 
atriz Marieta Se-
vero (74) con-
tou em entrevis-
ta para o podcast 
“Novela das 9”, 

que sequelas da Covid-19 
afetaram seu desempenho 
profissional na gravação da 
novela “Um Lugar Ao Sol”. A 
artista foi diagnosticada com 
a doença em dezembro do 
ano passado. Mesmo tendo 
vencido o coronavírus, Marie-
ta continua com uma seque-
la bastante forte: lapsos de 
memória. “Fiquei com muita 
fadiga e com problemas de 
lapsos de memória. Eu tenho 
uma neta de 18 anos que teve 
duas vezes, e ela me falava 
disso”, disse ela. Apesar das 
sequelas estarem diminuin-
do, ela considera a doença 
muito traiçoeira.

SEQUELAS DA COVID-19  
Marieta revela dificuldade
Lapsos de memória 
atrapalharam 
desempenho na 
gravação da novela 
‘Um Lugar Ao Sol’, 
disse atriz

Calçada da Fama
Daniel Craig, 53, ganhou nesta quarta (6) uma estrela na Cal-
çada da Fama de Hollywood, em Los Angeles. “É uma honra 
absoluta”, afirmou o ator, que acaba de lançar seu último fil-
me como James Bond, “007 - Sem Tempo para Morrer”. Ou-
tros intérpretes de James Bond, Pierce Brosnan, David Niven 
(1910-1983) e Barry Nelson (1917-2007) também contam uma 
estrela na Calçada da Fama em Hollywood. O único a não ser 
agraciado com o ato simbólico é o ator Sean Connery.

Condenado 
O humorista Léo Lins, que 
faz parte da equipe do pro-
grama The Noite (SBT), foi 
condenado pelo Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia a 
pagar uma indenização de 
R$ 5 mil à bailarina plus size 
Thais Carla. A influencer é 
conhecida por já ter dança-
do com Anitta e costuma 
usar as redes sociais para 
combater a gordofobia.

Maconha
O cantor Paul McCartney, 
79, revelou em entrevista ao 
Mirror que cultiva maconha 
há pelo menos 20 anos. Po-
rém, contra possíveis rou-
bos de jovens, ele esconde a 
plantação no meio de outras 
em sua fazenda na Inglater-
ra. Ele disse que o governo 
impõe que seja escondido 
para evitar que crianças te-
nham contato com a planta. 

Verdades Secretas 2 na Globoplay
A novela “Verdades Secretas 2” já tem uma data para estrear no Globoplay: será em 20 de 
outubro. O primeiro capítulo será transmitido por meio de uma live na plataforma aberta 
também para não assinantes, a partir das 21h30. Parte do elenco movimentará as redes so-
ciais para comentar em tempo real as cenas iniciais. Na sequência, os dez primeiros capítu-
los estarão disponíveis para os assinantes. A história é escrita por Walcyr Carrasco e tem di-
reção artística de Amora Mautner. 
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AFASTADA . Patricia 
Abravanel, filha de Sil-
vio Santos, testou po-
sitivo para Covid-19 na 
manhã desta quinta (7). 
A apresentadora fez o 
teste PCR antes de se-
guir para a gravação do 
Programa Silvio San-
tos, que ela está apre-
sentando no lugar do 
pai. Patricia iria pela 
primeira vez coman-
dar sozinha o Programa 
Silvio Santos deste do-
mingo (10). 

NAMORANDO. Cami-
la Pitanga (44) assu-
miu o novo namorado, 
o professor de filoso-
fia Patrick Pessoa (46), 
através de uma posta-
gem nas redes sociais, 
na terça-feira (5). No 
Instagram, a atriz pos-
tou uma foto de Patrick 
todo amarelo e escre-
veu: “Amarelo é a cor 
mais quente. Amo ama-
relo!”. Camila não havia 
assumido outra rela-
ção desde dezembro de 
2020. 

TORNEADA. A apre-
sentadora Angélica (47) 
deixou a web babando 
ao exibir seus pernões 
torneados em fotos 
compartilhadas no seu 
perfil das redes sociais, 
nesta quarta-feira (6). 
Na imagem, a esposa 
de Luciano Huck apa-
rece toda sorridente e 
sentada no chão ao po-
sar toda sexy e descon-
traída para foto. 

‘Relacionamento 
que mais deu 
certo’
Caio Castro sobre término 

com Grazi Massafera. 

A 
atriz Marieta Se-
vero (74) con-
tou em entrevis-
ta para o podcast 
“Novela das 9”, 

que sequelas da Covid-19 
afetaram seu desempenho 
profissional na gravação da 
novela “Um Lugar Ao Sol”. A 
artista foi diagnosticada com 
a doença em dezembro do 
ano passado. Mesmo tendo 
vencido o coronavírus, Marie-
ta continua com uma seque-
la bastante forte: lapsos de 
memória. “Fiquei com muita 
fadiga e com problemas de 
lapsos de memória. Eu tenho 
uma neta de 18 anos que teve 
duas vezes, e ela me falava 
disso”, disse ela. Apesar das 
sequelas estarem diminuin-
do, ela considera a doença 
muito traiçoeira.
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Marieta revela dificuldade
Lapsos de memória 
atrapalharam 
desempenho na 
gravação da novela 
‘Um Lugar Ao Sol’, 
disse atriz

Calçada da Fama
Daniel Craig, 53, ganhou nesta quarta (6) uma estrela na Cal-
çada da Fama de Hollywood, em Los Angeles. “É uma honra 
absoluta”, afirmou o ator, que acaba de lançar seu último fil-
me como James Bond, “007 - Sem Tempo para Morrer”. Ou-
tros intérpretes de James Bond, Pierce Brosnan, David Niven 
(1910-1983) e Barry Nelson (1917-2007) também contam uma 
estrela na Calçada da Fama em Hollywood. O único a não ser 
agraciado com o ato simbólico é o ator Sean Connery.

Condenado 
O humorista Léo Lins, que 
faz parte da equipe do pro-
grama The Noite (SBT), foi 
condenado pelo Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia a 
pagar uma indenização de 
R$ 5 mil à bailarina plus size 
Thais Carla. A influencer é 
conhecida por já ter dança-
do com Anitta e costuma 
usar as redes sociais para 
combater a gordofobia.

Maconha
O cantor Paul McCartney, 
79, revelou em entrevista ao 
Mirror que cultiva maconha 
há pelo menos 20 anos. Po-
rém, contra possíveis rou-
bos de jovens, ele esconde a 
plantação no meio de outras 
em sua fazenda na Inglater-
ra. Ele disse que o governo 
impõe que seja escondido 
para evitar que crianças te-
nham contato com a planta. 

Verdades Secretas 2 na Globoplay
A novela “Verdades Secretas 2” já tem uma data para estrear no Globoplay: será em 20 de 
outubro. O primeiro capítulo será transmitido por meio de uma live na plataforma aberta 
também para não assinantes, a partir das 21h30. Parte do elenco movimentará as redes so-
ciais para comentar em tempo real as cenas iniciais. Na sequência, os dez primeiros capítu-
los estarão disponíveis para os assinantes. A história é escrita por Walcyr Carrasco e tem di-
reção artística de Amora Mautner. 
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 A As vendas de veículos auto-
motores caíram 10,2% em se-
tembro, alcançando 155,1 mil 
unidades ante 172,8 mil licen-
ciadas em agosto. Na compa-
ração com setembro do ano 
passado, quando os licencia-
mentos totalizaram 207,7 mil 
unidades, a queda foi de 25,3%. 

Já no acumulado do ano, 
houve elevação de 14,8%, com 
o total de 1,578 milhão de uni-
dades contra as 1,374 milhão 
vendidas no mesmo período 
de 2020. Os dados foram divul-
gados ontem (6), em São Paulo, 
pela Associação Nacional dos 
Fabricantes de Autoveículos 
(Anfavea). 

O balanço mostra, ainda, 
que a produção apresentou 
crescimento de 5,6%, ao passar 
de 164 mil unidades em agos-
to para 173,3 mil em setembro. 
Entre janeiro e setembro deste 
ano, a produção registrou au-
mento com 1,649 milhão de 
veículos fabricados, o que re-
presenta 24% a mais do que 
no mesmo período de 2020 
(1,33 milhão). Já na comparação 
com setembro do ano passa-
do, quando foram produzidos 
220,2 mil autoveículos, houve 
queda de 21,3%.

Os dados da Anfavea indi-
cam, também, que as expor-
tações aumentaram 33,8% no 

acumulado do ano com o em-
barque de 277 mil veículos em 
2021 ante 207 mil do ano pas-
sado, mas, na comparação en-
tre setembro e agosto deste 
ano, a comercialização de veí-
culos no mercado externo foi 
de 23,6 mil, o que representa 
recuo de 19,7%. Também hou-
ve queda com relação a setem-
bro do ano passado (22,5%), 
quando foram embarcadas 
30,5 mil unidades. 

EXPECTATIVAS.
Por causa da incerteza gerada 
pela crise dos semicondutores, 
a Anfavea revisou suas estima-
tivas para 2021 e passou a tra-
balhar com possibilidades que 
dependem do abastecimento 
das fábricas. Para a entidade, as 
vendas de novos veículos po-
dem variar de 2,038 milhões a 
2,118 milhões, ou seja, com ce-
nários de queda de 1% a cresci-
mento de 3% na comparação 
com 2020.

A produção deverá variar 
entre 2,129 milhões e 2,219 mi-
lhões, o que representará au-
mento de 6% a 10% quando 
comparado com o ano ante-
rior. Já as exportações, pelas 
estimativas da Anfavea, ficarão 
em um intervalo de 357 mil a 
377 mil unidades, alta de 10% 
a 16%. (AB)

Setembro: vendas de 
veículos caem 10,2%

 D A publicação do 
presidente Jair Bolsonaro 

(sem partido) saiu na 
edição do Diário Oficial da 

União desta  
quarta-feira (6)

AGÊNCIA BRASIL

O presidente Jair Bolsonaro (sem par-
tido) publicou, na terça-feira (5), a 
promulgação de um artigo da lei 
14.199/2021 que suspende a obrigato-
riedade da prova de vida a beneficiá-

rios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)  
até o fim deste ano. A publicação saiu na edição 
do Diário Oficial da União desta quarta-feira (6).

O INSS fica impedido de efetuar cortes nos be-
nefícios dos segurados que teriam o prazo máxi-
mo para fazer a prova de vida a partir de outubro 
deste ano. 

A autarquia informa que “os beneficiários que 
deveriam ter realizado a prova de vida até setembro 

de 2021 devem fazer o procedimento para des-
bloquear o benefício”.

O INSS está elaborando um 
novo calendário para a prova 
de vida em 2022, que deve co-
meçar com os segurados que 
tinham vencimento a partir de 
outubro de 2021.

Apesar de não haver obrigatoriedade, o segura-
do que assim optar pode ir a uma agência bancária 
para realizar sua prova de vida.

Segundo o INSS, 36,2 milhões de pessoas deve-
riam fazer o recadastramento até 2022. Até o fim de 
agosto, um total de 4,9 milhões de segurados ainda 
não haviam feito o procedimento.

A lei 14.199 foi sancionada pelo presidente no dia 
2 de setembro e trata de medidas alternativas para 
a prova de vida por beneficiários da Previdência So-
cial durante a pandemia de Covid-19.

Quando sancionou a matéria, Bolsonaro havia 
vetado o artigo 1º, que determinava justamente a 
suspensão da prova de vida obrigatória até o dia 
31 de dezembro de 2021. Como justificativa para o 
veto, Bolsonaro afirmou, em mensagem ao Con-
gresso, que “a suspensão da comprovação poderia 
implicar na manutenção e no pagamento indevido 
de benefícios que deveriam ser cessados”. O presi-
dente também argumentou que o procedimento 
pode ser feito por biometria, sem necessidade de 
ir a uma agência do INSS. (FP)

Bolsonaro promulga 
suspensão da prova de 
vida do INSS

O INSS fica 
impedido de 
efetuar cortes 
nos benefícios 
dos segurados 
que teriam o 
prazo máximo 
para fazer a 
prova de vida a 
partir de outubro 
deste ano

Fique 
ligado  

 D O número referente a 2021 equivale a 2,4% das 36.868.780 
declarações do Imposto de Renda enviadas de março a setembro

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Malha fina: 
declarações 
chegam a 
869,3 mil
IR 2021. Das retidas, 666.647 têm 
imposto a restituir, representando 
76,7% do total incluído na malha fina

Após o fim do pagamento 
das restituições do Im-
posto de Renda 2021, um 
total de 869.302 declara-
ções do Imposto de Ren-

da caíram na malha fina, divulgou 
ontem (6) a Receita Federal. O nú-
mero equivale a 2,4% das 36.868.780 
declarações enviadas de março a se-
tembro.

Das declarações retidas, 666.647 
têm imposto a restituir, representan-
do 76,7% do total incluído na malha 
fina. Outras 181.992 (20,9%) têm im-
posto a pagar e 20.663 (2,4%) estão 
com saldo zero (nem a pagar nem a 
restituir).

Segundo a Receita, a omissão de 
rendimentos foi o principal motivo 
para as declarações serem retidas, o 
equivalente a 41,4% dos casos. Entre 
os rendimentos não informados, es-
tão salários, ações judiciais e rendi-
mento de aluguel. Em segundo lugar, 
com 30,9%, estão problemas de de-
dução, como gastos médicos, contri-
buições para a previdência oficial ou 
previdência privada e pagamento de 
pensão alimentícia.

Divergências entre os valores de 
Imposto de Renda retidos na fonte e 
declarado pela pessoa física, além de 
outros itens relacionados a declaração, 
representam 20% das retenções. Ou-
tros 7,7% são motivados por deduções 
do imposto devido, recebimento de 
rendimentos acumulados e divergên-
cia de informação sobre pagamento de 
carnê-leão ou imposto complementar.

RETIFICAÇÃO.
A Receita aconselha os contribuintes 
incluídos na malha fina a conferir o ex-
trato, para verificar a pendência, e reti-
ficar a declaração. O extrato pode ser 
conferido no Centro de Atendimento 
Virtual (e-CAC) da Receita Federal. Para 
ter acesso ao site, o contribuinte deve 
informar o número do CPF/CNPJ, ou 
certificado digital (se tiver um), ou lo-
gin no Portal Gov.br além do código 
de acesso e da senha.

Ao entrar no e-CAC, o contribuin-
te deve clicar no link “Meu Imposto de 
Renda”, no lado esquerdo da tela. Em 
seguida, aparece uma linha do tempo 
com as últimas declarações entregues. 
Basta verificar a declaração de 2021 

para conferir se o documento caiu na 
malha fina e o motivo da pendência.

O contribuinte tem então três op-
ções para resolver o problema. Uma 
delas é fazer a correção por meio de 
uma declaração retificadora, sem mul-
ta ou penalidade. A declaração será 
processada e voltará para a fila de res-
tituições, sendo paga no lote residual 
seguinte.

Caso o contribuinte seja intimado 
ou notificado pela Receita Federal, não 
será mais possível retificar a declara-
ção. Nesse caso, é possível apresentar, 
de forma virtual, todos os compro-
vantes e documentos que atestam os 
valores declarados e apontados como 
pendência.

O Processo Digital para a Malha Fis-
cal deve ser aberto no site do e-CAC. 
Basta o contribuinte entrar no es-
paço “Onde encontro” e consultar o 
campo “Malha Fiscal – Atendimento”. 
Caso não queira enviar os documen-
tos com antecedência, o contribuinte 
pode aguardar comunicado da Receita 
com o detalhamento dos documentos 
que precisam ser apresentados e um 
prazo de entrega. (AB)

Caro(a) Leitor(a), o controle de gastos pode ser 
uma coisa normal para muitas pessoas, po-
rém, nem tanto para outras.

Você controla seus gastos e despesas? Sabe 
para onde está indo seu dinheiro?  

Controlar os gastos é importante para diversos fins, 
como criar uma reserva financeira ou mesmo comprar 
algo, como uma TV ou sua casa própria.

Controlar os gastos exige disciplina, atenção, pode pa-
recer chato e complicado, porém, ao se tornar um hábito 
lhe trará benefícios e conhecimento.

A forma mais simples é montando uma planilha de Ex-
cel. Na planilha você realiza projeções, simulações e desco-
bre para onde está indo seu dinheiro e onde está gastando 
mais do que deveria.

Diversas planilhas prontas e gratuitas disponíveis na in-
ternet, basta apenas baixá-las. Você também pode utilizar 
aplicativos de celular para realizar seu controle financeiro.

Agora que você já decidiu por onde vai controlar seus 
gastos, vou lhe passar algumas dicas de atitudes diárias 
que você vai precisar incorporar.

Anote todos os seus gatos, crie o hábito de gastar e ano-
tar e assim que tiver uma oportunidade, repasse estas in-
formações à planilha.

Organize suas despesas por Grupos de Gastos, como 
Alimentação, Moradia, Estudos, Carro, Vestuário, Diver-
são, Saúde, etc. 

Para apurar ainda mais suas despesas, crie sub grupos, 
como por exemplo: no Grupo Alimentação, crie Sub Gru-
pos: Restaurantes / Mercado; Outro exemplo: no Grupo 
Carro, crie Sub Grupos: Combustível / Estacionamento / 
Manutenção / Seguro / IPVA. Assim, seu controle será ain-
da mais detalhado.

Não esqueça que sua planilha deve conter também to-
dos os valores de entrada de dinheiro em sua casa, como 
salário, comissões e até mesmo o 13º salário.

Pronto! Adquirindo o habito de anotar todos os gastos 
e repassá-los à planilha, depois de um tempo, você cer-
tamente terá total controle sobre suas despesas e gastos, 
aproveitando ainda para observar onde é possível econo-
mizar e poupar.

Boa sorte!   

Tire suas dúvidas: falandofacil123@gmail.com 
Instagram: @academiafinanceira123 

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no 
mercado financeiro, é formado em Adm de Empresas, 
Pós Graduado em Banking, MBA em Controladoria e 
Custos. Cursa Pós Graduação na PUC-RS em Planejamento 
Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente 
é Mentor e Planejador Financeiro especializado em  
Profissionais Liberais, Pessoas Físicas e Finanças Familiares.

PARA ONDE FOI 
o meu dinheiro?

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 
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Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 
1007497-75.2019.8.26.0004 O MM. Juiz de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São 
Paulo, Dr. Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, 
etc. Faz saber a Jusair Marcos da Luz, Brasileiro, CPF 
932.261.011-53, que lhe foi proposta uma Ação Monitória 
por parte de Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Empregados do Grupo SBF Ltda., objetivando o 
recebimento no valor de R$ 5.029,29(junho/2019), 
referente ao saldo devedor resultante do contrato de 
abertura de crédito sob o nº 11237. 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 em 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, pague o débito (ficando isento 
de custas processuais), acrescido de honorários 
advocatícios equivalente a 5% do valor do débito (artigo 
701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-
se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os 
prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e 
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2021

Tipo: Menor preço global.
OBJETO: Locação de softwares administrativos.
Informações pelo fone: (18)3639 9029, site: http://www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes-editais-con-
cursos
DATA DA REALIZAÇÃO: 25/10/2021 – HORÁRIO: a partir das 09h00.
Roberto Doná - Prefeito

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
A Prefeitura Municipal de Brodowski faz público que referente o Pregão Presencial nº 029/2021, tipo menor 
preço unitário. Objeto: Aquisição de veículo automotor da espécie de carga equipado com equipamentos para 
pintura de sinalização viária e aplicação de cal, fi cam convidados os interessados em participar do certame 
para comparecerem à sessão a ser realizada em nova data no dia 22/10/2021 às 14h00, na Secretaria de 
Licitações e Contratos, situados na Praça Martim Moreira, nº 142, centro do município de Brodowski, onde 
ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.
brodowski.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no 
contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos 
somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br.

Brodowski, SP, 7 de Outubro de 2021. José Luiz Perez - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, mediante o Presidente da Comissão Municipal de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará as seguintes licitações:

EDITAL Nº 94/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Produtos Saneantes, para a Secretaria Municipal 
de Saúde, destinados ao Controle de Vetores e Zoonoses.
25/10/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
03/11/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
03/11/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

EDITAL Nº 95/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Baterias diversas sem devolução de casco, desti-
nada aos veículos da Frota Municipal, Secretaria Municipal de Educação, Central de Alimentação e 
Guarda Civil Municipal.
25/10/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
04/11/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
04/11/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

IMPORTANTE:
Local dos eventos supra: www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações 
públicas”. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Os editais 
e seus respectivos anexos serão disponibilizados aos interessados no site oficial do município: www.
bebedouro.sp.gov.br e na plataforma de Pregão Eletrônico BBMNET no site www.bbmnetlicitacoes.
com.br. Maiores informações através do telefone (17) 3345 9100 – Ramal 9116 ou pelo e-mail: licita-
cao@bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro/SP., 07 de outubro de 2021.
PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ

PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, mediante o Presidente da Comissão Municipal de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará na sala de reuniões da 
Divisão de Despesas - Setor de Licitação, de seu edifício - sede, situado na Praça José Stamato 
Sobrinho, nº 45, Centro, no município de Bebedouro, Estado de São Paulo, as seguintes licitações:

EDITAL Nº 90/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2021
LICITAÇÃO EXCLUSIVA – ME/EPP (LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014)

DATA DA REALIZAÇÃO: 26/10/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Aquisição de 01 (uma) unidade de Câmera Termográfica, para uso do Pelotão de Bombei-
ros de Bebedouro.

EDITAL Nº 91/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

DATA DA REALIZAÇÃO: 26/10/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 15:00 HORAS
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Concreto Usinado Pré-misturado Convencional 
FCK 25,0 MPA, para uso do Departamento de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Obras, na 
execução de sarjetões, canaletas de águas pluviais, guias e sarjetas e outros serviços de engenharia.

EDITAL Nº 92/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 27/10/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de Empresa Especializada em funilaria e pintura 
para a manutenção, reforma interna e externa e manutenção de tapeçaria de peruas Kombi, perten-
centes à Frota Municipal.

EDITAL Nº 93/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 27/10/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 15:00 HORAS
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada para execução de servi-
ços de construção e remoção de ondulações transversais e travessias elevadas em CBUQ, em locais 
previamente determinados pelo Departamento Municipal de Trânsito e Transportes.

IMPORTANTE:
A execução de certames licitatórios durante a pandemia de Covid-19 será realizada em uma sala 
ampla e arejada, bem como, os participantes que se fizerem presentes deverão utilizar obrigatoria-
mente máscara de proteção na sessão de realização do certame.
Os Editais e seus respectivos Anexos serão fornecidos aos interessados gratuitamente no site ofi-
cial do município: www.bebedouro.sp.gov.br, ou poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal de 
Bebedouro, no endereço acima mencionado, através de cópia impressa ou cópia por meio magnético 
gravado em CD, mediante a retirada e pagamento do Documento de Arrecadação Municipal - DAM 
no valor de R$ 20,00 (Vinte reais), nos dias úteis, no horário de expediente bancário entre 11:00 às 
15:00 horas, e informações pelo telefone 0**17 3345 9100.

Bebedouro/SP., 07 de outubro de 2021.
Paulo Sérgio Garcia Sanchez

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

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

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 30/2021

Processo de Compras nº 1999/2021
Data/Hora da sessão: 27/10/2021 às 09h30min.
Objeto: Polieletrólito orgânico sólido tipo poliacrilamida, usado no tratamento de esgoto, 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

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021 - FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2021 - FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 13593/2021 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 08 de outubro a 20 de outubro de 2021, das 8:00 às 
17:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da Fundação para o Desenvolvimento Médico 
e Hospitalar - FAMESP, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos 
Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, ramal 3606 ou 3356, site 
www.compraeletronica.famesp.org.br o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021 - FAMESP/
BAURU, REGISTRO DE PREÇOS N° 060/2021 - FAMESP/BAURU, PROCESSO Nº 13593/2021 - 
FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CABO 
PARA ELETRODO TEMPORÁRIO, PRÓTESE MITRAL, PRÓTESE AÓRTICA, TUBO FLEXÍVEL 
INTRA-CORONÁRIO, CONDUTO VALVADO, ETC., EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO PARA ATENDER 
NECESSIDADES DO HOSPITAL DE BASE DE BAURU E HOSPITAL ESTADUAL BAURU, PELO 
PERÍODO DE 12 MESES, do tipo menor preço por lote ofertado, em conformidade com o disposto no 
Anexo II. A abertura da sessão pública será no dia 21 de outubro de 2021, com início às 09:15 horas.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ERRATA
Concorrência nº: 70/00163/21/01 - Objeto: - Serviços Especializados de Engenharia. Informamos 
que no Edital da Concorrência nº 70/00163/21/01, publicado em 04-09-2021, na página 191 do D.O.E. e na 
página A7 do Jornal Gazeta de S. Paulo, os Cronogramas das escolas abaixo, além de estar com visualização 
de baixa resolução, dificultando a análise, há também uma incorreção por erro de digitação na descrição da 
etapa que se encontra às páginas 37 e 38  do Anexo I – Termo de Referência e páginas 70 e 71 do Anexo 
III.3 – Cronograma Físico-Financeiro do referido Edital. Os Cronogramas, devidamente, corrigido encontra-se 
disponível no site da FDE, através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – LICITAÇÕES / COMUNICADOS 
E ESCLARECIMENTOS.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ERRATA
Concorrência nº: 70/00209/21/01 - Objeto: - Serviços Especializados de Engenharia. Informamos 
que no Edital da Concorrência nº 70/00209/21/01, publicado em 04-09-2021, na página 191 do D.O.E. e na 
página A7 do Jornal Gazeta de S. Paulo, há uma incorreção por erro de digitação nas porcentagens no Cro-
nograma da escola EE Ibrahim Nobre que se encontra à página 34 do Anexo I – Termo de Referência e página 
67 do Anexo III.3 – Cronograma Físico-Financeiro do referido Edital. O Cronograma, devidamente, corrigido 
encontra-se disponível no site da FDE, através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – LICITAÇÕES / 
COMUNICADOS E ESCLARECIMENTOS.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
– FDE, o Pregão Eletrônico nº 21/00057/21/05, objetivando a AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS 
NOVAS, SOB MEDIDA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO, 
NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO SEDE DA FDE, conforme especificações constantes do Termo de Referên-
cia que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á no dia 25/10/2021, às 10:00 horas no endereço eletrôni-
co: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra 
nº 081101080462021OC00309, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção Licitações) ou ainda 
na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo - SP, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas. A data do início do prazo para envio da proposta 
eletrônica será de 08/10/2021, até o momento anterior ao início da sessão pública. Informações poderão ser 
obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4123. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos 
interessados, a Abertura do Pregão Eletrônico nº 178/2021, 
Edital nº 218/2021, PMH 3923/2021, objeto: “Registro de Preços 

para aquisição de medicamentos padronizados na REMUME – Relação 
Municipal de Medicamentos Essenciais destinados à distribuição gratuita 
pela Secretaria de Saúde de Hortolândia, bem como para utilização 
durante atendimentos aos pacientes usuários da rede municipal de saúde, 
conforme especificações contidas no ANEXO I – Memorial Descritivo”. 
INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS (iniciais/documentos de 
habilitação): 13/10/2021 a partir das 9:00 horas. PRAZO FINAL PARA 
CADASTRAMENTO (Propostas iniciais/documentos de habilitação): 
25/10/2021 até as 9:00 horas. INÍCIO DO PREGÃO (fase competitiva): 
25/10/2021 às 9:30. Tempo de Disputa: 10 minutos. Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Local: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. Além da plataforma eletrônica disponível 
no website, o Edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico 
oficial da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br> Acesso rápido> Portal 
Hortolândia Fácil> ou junto ao Departamento de Suprimentos, Setor 
de Cadastro, localizado na Rua José Cláudio Alves dos Santos, 585, 
Remanso Campineiro, no Município de Hortolândia – SP, no horário 
das 08:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos 
da importância do equivalente ao custo por folha da Administração. 
Hortolândia, 04 de outubro de 2021. Ieda Manzano de Oliveira/Secretária 
Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

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 1042/21, PROCESSO Nº 2021/01863, Oferta de Compra 092301090572021OC01217 para 
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de PONTEIRA 
P/ EQUIPAMENTO MEDICO TIPO BISTURI 2,75MM, PONTEIRA TP BISTURI  P/ 
FACOEMULSIFICADOR 2,4MM, KIT CIRURGIA P/CATARATA IRRIGACAO E 
ASPIRACAO, KIT CIRURGIA P/CATARATA LUVA E CAMARA TESTE, PONTEIRA 
CORTANTE TITANIO P/ FACOEMULSIFICADOR 21 GA, PONTEIRA, com cessão em 
comodato de equipamentos, incluindo acessórios e insumos que lhes sejam inerentes e assistência 
técnica, cuja sessão será realizada no dia 25/10/2021, 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 18/10/2021. 
PREGOEIRO DESIGNADO: VANDERLI B. MENEZES e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 1060/21, PROCESSO Nº 2021/02129, Oferta de Compra 092301090572021OC01247 
para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de 
ESTABILIZADOR TECIDUAL CARDÍACO E POSICIONADOR CARDIACO 
COM PRESSÃO NEGATIVA, cuja sessão será realizada no dia 27/10/2021, 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 14/10/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: MARCOS 
ROBERTO DE LIMA e suplentes.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2021 - EDITAL Nº 54/2021 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº P215183/2021- A Prefeitura da Estância Turística 

de Ibiúna, estado de São Paulo, através do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que se 
acha aberta licitação cujo objeto: SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS 
CULTURAIS – CENTENÁRIO DA SEMANA DE ARTE MODERNA DE 1922, EM 
ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS 
DO PRESENTE EDITAL - Informações pelo telefone (15) 3248-1825– Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2021 - EDITAL Nº 55/2021 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº P215184/2021- A Prefeitura da Estância Turística de 
Ibiúna, estado de São Paulo, através do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que se acha 
aberta licitação cujo objeto: SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES 
ARTÍSTICAS E AÇÕES FORMATIVAS, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 14.017 
DE 29 DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DO PRESENTE EDITAL - Informações 
pelo telefone (15) 3248-1825– Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2021 - EDITAL Nº 56/2021 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº P215185/2021- A Prefeitura da Estância Turística de 
Ibiúna, estado de São Paulo, através do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que se 
acha aberta licitação cujo objeto: OFERECIMENTO DE SUBSIDIO MENSAL 
PARA ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS 
EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES 
CULTURAIS QUE TIVERAM AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR 
FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, ATENDENDO A LEI FEDERAL 
14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DO PRESENTE EDITAL - 
Informações pelo telefone (15) 3248-1825– Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021 – Processo Licitatório: 164/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI-
ÇOS, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 07/10/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 08/11/2021 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, 07 de outubro de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

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 20 de outubro de 2021. O edital 
completo (RETIFICADO) encontra-se disponível para download no site www.indaiatuba.
sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas no endereço eletrônico administracao.pessoal11@
indaiatuba.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3834.9099. 

 INDAIATUBA, 07 DE OUTUBRO DE 2021
 NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL 

REABERTURA DE PRAZO(EDITAL RETIFICADO)
PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16.375/2021- EDITAL Nº GTRPC/001/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza predial 
e limpeza hospitalar, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene 
nas dependências, inclusive os serviços de desinsetização, desratização, manutenção de 
áreas verdes (corte de grama e coleta de detritos) e limpeza de reservatórios e caixas 
d’água, com o fornecimento dos materiais, inclusive de higiene pessoal, mão de obra 
e equipamentos, sistemas tecnológicos para geração de dados e demais descrições 
constantes dos anexos deste edital, com prazo de contrato de 12(doze) meses e 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 
O edital está disponível gratuitamente, através do “site” da Prefeitura na internet www.
indaiatuba.sp.gov.br. 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 09 de novembro de 2021, sendo que a abertura será na 
sala do Departamento de Licitações, localizada à Av. Engº Fábio Roberto Barnabé, 2.800 
Jardim Esplanada II, Indaiatuba/ SP. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-
9085 / 3834-9087.

INDAIATUBA, 07 DE OUTUBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL 

CONCORRÊNCIA Nº 007/2021
EDITAL Nº 181/2021

Avisos de Licitações:

Tomada de Preços nº 14/21 P.A. nº 38.519/21 Obj.: Con-
tratação de empresa para recapeamento asfáltico nas ruas: 
Dona Nazareth e Salomão – Vila Mercês neste município.
Recebimento e abertura dos envelopes dia 03/11/21 às 
09:30 horas.

Tomada de Preços nº 15/21 P.A. nº 38.521/21 Obj.: Con-
tratação de empresa para recapeamento asfáltico nas ruas: 
Rua Mario Pires Neto – Cidade Ariston, Rua Paulo Roberto – 
Jardim São Daniel, e Rua Stanislau Kulas – Jardim São Felipe 
neste município.Recebimento e abertura dos envelopes dia 
03/11/21 às 14:30 horas.

Pregão Presencial nº 73/21 P.A. nº 35.919/21 Obj.: R.P. para 
aquisição de playground - Recebimento e abertura dos en-
velopes dia 25/10/21 às 09:00 horas

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

Prefeitura Municipal 
de Carapicuíba 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° 563/2021, proces-
so 14.014/2021 objetivando o registro de preços 
para prestação de serviços com fornecimento de 
materiais e equipamentos visando a aplicação em 
lombadas e lombofaixas, em C.B.U.Q., nas vias do 
município, conforme termo de referência anexo 
do edital - Secretaria Municipal de Trânsito, Trans-
portes e Segurança. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 25/10/2021, às 8h30min e aber-
tura a partir das 8h32min. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - COMARCA DE GUARULHOS - SP
 EDITAL  para CONHECIMENTO de TERCEIROS  INTERESSADOS  -  Prazo: 10
dias - Processo nº 0027012-70.1998.8.26.0224. O MM. Juiz de Direito da 1ª
Vara da Fazenda Pública, da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr.
RODRIGO TELLINI DE AGUIRRE CAMARGO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que DAEE   DEPARTAMENTO DE ÁGUAS
E ENERGIA ELÉTRICA  move uma  ação de DESAPROPRIAÇÃO contra PSBB
- ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ/MF 51.714.913/0001-13,
atual JANGA  INVEST ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., objetivando
as áreas nº 1, 2 e 3 situadas no Sítio Cabuçu, totalizando  1.303,31m², Matrí-
cula nº 50.728 do 1º Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, e Inscrição Cadastral
sob nº 113.33.85.0001.00.000.  declaradas  de  utilidade  pública  pelo  Decreto
nº  40.627  de  09/01/1996,  necessárias  para  obras  de  regulamentação  do
Rio  Cabuçu de Cima, mediante oferta de R$ 94.020,12. Contestada a ação e
recusada a oferta, para LEVANTAMENTO das importâncias  depositadas e/ou a
depositar nos autos, foi determinada a expedição do presente edital com prazo
de 10 dias, contados da  publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins
do D.L. 3.365/41, após o que, sem IMPUGNAÇÃO, referidas quantias serão  levan-
tadas. Será o presente, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de  Guarulhos, aos 28 de Novembro de 2019.

DECRETO Nº4088, DE 06 DE OUTUBRO DE 2021
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) e dá outras 
providências. 

DECRETO Nº4089, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021
Altera o Decreto nº 2947, de 21 de setembro de 2011, que declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, via amigável ou judicial, a área localizada na Avenida Antonio Teixeira Muniz, s/nº, Bairro 
Ipiranga, neste Município.
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o Decreto nº 2665, de 01/09/2009, 
esta publicação apresenta- se em sua forma resumida. Seu texto integral encontra-se disponível na Portaria 
da Prefeitura Municipal de Guararema, bem como no site da Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br).
 

EDITAL DE ALTERAÇÃO DE DATAS
Pregão Eletrônico n° 303/2021
Processo Administrativo n° 126057/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de 
portaria e copeiragem, conforme edital e seus anexos.
André Almeida de Morais, Secretário Municipal da Administração, no uso das atribuições 
que lhe são inerentes, nos termos do art. 21, § 4o, da Lei 8.666/93, em virtude da 
retificação do edital mediante ERRATA publicada, comunica os novos prazos da licitação 
em epígrafe:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 25 de outubro de 2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 25 de outubro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 25 de outubro de 2021 a partir das 14 horas e 30 
minutos.

Ribeirão Preto, 07 de outubro de 2021.
André Almeida Morais Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

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

SEÇÃO DE FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-180/0083/21

Processo nº 2021180176 - OC nº 180180000012021OC00217
Encontra-se aberto na Diretoria de Logística o Pregão Eletrônico nº PR-180/0083/21, destinado ao Registro de Preço de AQUISIÇÃO DE SAPATO 
SOCIAL PRETO.
A realização da sessão pública dar-se-á no dia 25 de outubro de 2021, às 09h15min, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica de Compras), 
endereço onde se encontra o Edital na íntegra devendo ser observada, em especial, a especificação técnica do objeto.

ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberta no Hospital Geral de Taipas a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
284/2021, referente ao Processo nº SES/2020/32085 oferta de compra nº 090155000012021OC00284, 
cujo objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR.
O início do prazo para Envio da Proposta Eletrônica será dia 08/10/2021 e abertura da Sessão Públi-
ca será dia 25/10/2021, às 09H00 horas no sitio www.bec.fazenda.sp.gov.br.
O edital na íntegra também estará disponível para consulta e retirada no site www.imprensaoficial.
com.br.”

São Paulo, 07 de Outubro de 2.021
Anna Carolina Moreira

Diretor Técnico II – GTGH

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

HOSPITAL GERAL DE TAIPAS
“Kátia de Souza Rodrigues”

“COMUNICADO N.º 217/2021”
REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2021, de 23 de setembro de 2021, levado a efei-
to através do Processo Licitatório n.º 077/2021, objetivando a “Contratação De Empre-

sa Especializada Para Fornecimento De Equipes Para Execução De Serviços De Construção De 
Carneiras, Varrição De Ruas, Serviço De Pedreiro E Coveiro Com Ou Sem Auxiliares Conforme 
A Necessidade Para Atuação No Cemitério Municipal, Incluindo Ferramentas, Equipamentos De 
Uso Pessoal, Material E Mão De Obra Necessária À Sua Execução” para a Secretaria Municipal de 
Serviços Municipais - Cemitério Municipal da Prefeitura Municipal de Matão.
O Sr. Aparecido Ferrari, Prefeito de Matão, no uso de suas atribuições legais, tendo-se em vista o con-
teúdo do Ofício encaminhado pelo Secretário Municipal de Governo e Negócios Jurídicos e, presentes 
a conveniência e o interesse público DECIDE pela REVOGAÇÃO do certame, nos termos do Art. 49, 
caput, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Matão, 07 de outubro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 218/2021”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 082/2021
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 
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 edital completo estará disponível a partir de quarta-feira, 13 de outubro de 2021, no site da Prefeitura 
(www.matao.sp.gov.br) ou através do site www.comprasgovernamentais.gov.br; e havendo dificuldade 
das interessadas o Departamento de Compras e Licitações estará à disposição para gravação do mesmo 
em mídia digital, das 08h00min às 17h00min.
A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 25 de outubro de 2021, às 
08h30min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.

Palácio da Independência, aos 07 de outubro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 221/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 047/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 083/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Lici-
tações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita 
no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do “MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL” objetivando a 
“Contratação De Serviços De Infraestrutura De Rede De Dados De Alta Performance, Do Tipo 
Lan To Lan, Fornecidos Em Rede Fibra Optica Em Rede GPON, Com Fornecimento De Link 
Dedicado De Internet 100Mbps, Solução De Pabx Em Cloud Com Ramais Físicos, Virtuais (Sof-
tphones); Serviço De Comunicação Unificada (UC) Para Comunicação Entre Os Colaboradores 
Da Prefeitura Municipal E Seu Público, Bem Como Telefonia Fixa Comutada-STFC, A Ser Exe-
cutado, De Forma Contínua Compreendendo As Modalidades: Local, Longa Distância Nacional 
E Internacional, Visando Atender Às Necessidades Da Prefeitura Municipal De Matão, De Acordo 
Com Especificações E Condições Presentes No Termo De Referência, Bem Como Todas As Condi-
ções A Serem Exigidas No Edital E Seus Anexos”. 
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 26 de outubro de 2021.
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 14h00min no Departa-
mento de Compras e Licitações no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 14h00min.
O edital estará disponível a partir de quarta-feira, 13 de outubro de 2021, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 07 de outubro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 219/2021”
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2021, de 30 de setembro de 2021, levado a efeito 
através do Processo Licitatório n.º 081/2021, cujo objeto compreende 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 Técnicos, 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 Qualquer Fase Proces-
sual, Pré-Processual Ou Procedimentos Administrativos, Pelo Prazo De 12 (Doze) Meses,” para a 
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Matão.
O Sr. Aparecido Ferrari, Prefeito do Município de Matão, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei, COMUNICA, que tendo em vista o recebimento de questionamentos por e-mail, no 
dia 05/10/2021, DECIDE pela RETIFICAÇÃO E REABERTURA DE PRAZOS sendo que o Edital 
Retificado e seus anexos, estarão disponíveis a partir de quarta-feira, 13 de outubro de 2021, no site da 
Prefeitura (www.matao.sp.gov.br) ou através do site www.comprasgovernamentais.gov.br; e que ha-
vendo dificuldade das interessadas o Departamento de Compras e Licitações estará à disposição para 
gravação do mesmo em mídia digital, das 08h00min às 17h00min.
A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 25 de outubro de 2021, às 
15h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.
Demais informações no Departamento de Compras e Licitações através dos telefones: (16) 3383-4070, 
(16) 3383-4056, (16) 3383-4068 e (16) 3383-4067, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 17h00min.

Matão, 07 de outubro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

DocuSign Envelope ID: 96EE55C3-1A1F-4818-A48E-9E542561D080
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SEXTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2021 Economia

Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 
1007497-75.2019.8.26.0004 O MM. Juiz de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São 
Paulo, Dr. Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, 
etc. Faz saber a Jusair Marcos da Luz, Brasileiro, CPF 
932.261.011-53, que lhe foi proposta uma Ação Monitória 
por parte de Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Empregados do Grupo SBF Ltda., objetivando o 
recebimento no valor de R$ 5.029,29(junho/2019), 
referente ao saldo devedor resultante do contrato de 
abertura de crédito sob o nº 11237. 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 em 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, pague o débito (ficando isento 
de custas processuais), acrescido de honorários 
advocatícios equivalente a 5% do valor do débito (artigo 
701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-
se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os 
prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e 
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2021

Tipo: Menor preço global.
OBJETO: Locação de softwares administrativos.
Informações pelo fone: (18)3639 9029, site: http://www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes-editais-con-
cursos
DATA DA REALIZAÇÃO: 25/10/2021 – HORÁRIO: a partir das 09h00.
Roberto Doná - Prefeito

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
A Prefeitura Municipal de Brodowski faz público que referente o Pregão Presencial nº 029/2021, tipo menor 
preço unitário. Objeto: Aquisição de veículo automotor da espécie de carga equipado com equipamentos para 
pintura de sinalização viária e aplicação de cal, fi cam convidados os interessados em participar do certame 
para comparecerem à sessão a ser realizada em nova data no dia 22/10/2021 às 14h00, na Secretaria de 
Licitações e Contratos, situados na Praça Martim Moreira, nº 142, centro do município de Brodowski, onde 
ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.
brodowski.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no 
contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos 
somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br.

Brodowski, SP, 7 de Outubro de 2021. José Luiz Perez - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, mediante o Presidente da Comissão Municipal de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará as seguintes licitações:

EDITAL Nº 94/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Produtos Saneantes, para a Secretaria Municipal 
de Saúde, destinados ao Controle de Vetores e Zoonoses.
25/10/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
03/11/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
03/11/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

EDITAL Nº 95/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Baterias diversas sem devolução de casco, desti-
nada aos veículos da Frota Municipal, Secretaria Municipal de Educação, Central de Alimentação e 
Guarda Civil Municipal.
25/10/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
04/11/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
04/11/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

IMPORTANTE:
Local dos eventos supra: www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações 
públicas”. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Os editais 
e seus respectivos anexos serão disponibilizados aos interessados no site oficial do município: www.
bebedouro.sp.gov.br e na plataforma de Pregão Eletrônico BBMNET no site www.bbmnetlicitacoes.
com.br. Maiores informações através do telefone (17) 3345 9100 – Ramal 9116 ou pelo e-mail: licita-
cao@bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro/SP., 07 de outubro de 2021.
PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ

PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, mediante o Presidente da Comissão Municipal de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará na sala de reuniões da 
Divisão de Despesas - Setor de Licitação, de seu edifício - sede, situado na Praça José Stamato 
Sobrinho, nº 45, Centro, no município de Bebedouro, Estado de São Paulo, as seguintes licitações:

EDITAL Nº 90/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2021
LICITAÇÃO EXCLUSIVA – ME/EPP (LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014)

DATA DA REALIZAÇÃO: 26/10/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Aquisição de 01 (uma) unidade de Câmera Termográfica, para uso do Pelotão de Bombei-
ros de Bebedouro.

EDITAL Nº 91/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

DATA DA REALIZAÇÃO: 26/10/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 15:00 HORAS
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Concreto Usinado Pré-misturado Convencional 
FCK 25,0 MPA, para uso do Departamento de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Obras, na 
execução de sarjetões, canaletas de águas pluviais, guias e sarjetas e outros serviços de engenharia.

EDITAL Nº 92/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 27/10/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de Empresa Especializada em funilaria e pintura 
para a manutenção, reforma interna e externa e manutenção de tapeçaria de peruas Kombi, perten-
centes à Frota Municipal.

EDITAL Nº 93/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 27/10/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 15:00 HORAS
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada para execução de servi-
ços de construção e remoção de ondulações transversais e travessias elevadas em CBUQ, em locais 
previamente determinados pelo Departamento Municipal de Trânsito e Transportes.

IMPORTANTE:
A execução de certames licitatórios durante a pandemia de Covid-19 será realizada em uma sala 
ampla e arejada, bem como, os participantes que se fizerem presentes deverão utilizar obrigatoria-
mente máscara de proteção na sessão de realização do certame.
Os Editais e seus respectivos Anexos serão fornecidos aos interessados gratuitamente no site ofi-
cial do município: www.bebedouro.sp.gov.br, ou poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal de 
Bebedouro, no endereço acima mencionado, através de cópia impressa ou cópia por meio magnético 
gravado em CD, mediante a retirada e pagamento do Documento de Arrecadação Municipal - DAM 
no valor de R$ 20,00 (Vinte reais), nos dias úteis, no horário de expediente bancário entre 11:00 às 
15:00 horas, e informações pelo telefone 0**17 3345 9100.

Bebedouro/SP., 07 de outubro de 2021.
Paulo Sérgio Garcia Sanchez

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

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

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 30/2021

Processo de Compras nº 1999/2021
Data/Hora da sessão: 27/10/2021 às 09h30min.
Objeto: Polieletrólito orgânico sólido tipo poliacrilamida, usado no tratamento de esgoto, 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

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021 - FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2021 - FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 13593/2021 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 08 de outubro a 20 de outubro de 2021, das 8:00 às 
17:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da Fundação para o Desenvolvimento Médico 
e Hospitalar - FAMESP, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos 
Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, ramal 3606 ou 3356, site 
www.compraeletronica.famesp.org.br o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021 - FAMESP/
BAURU, REGISTRO DE PREÇOS N° 060/2021 - FAMESP/BAURU, PROCESSO Nº 13593/2021 - 
FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CABO 
PARA ELETRODO TEMPORÁRIO, PRÓTESE MITRAL, PRÓTESE AÓRTICA, TUBO FLEXÍVEL 
INTRA-CORONÁRIO, CONDUTO VALVADO, ETC., EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO PARA ATENDER 
NECESSIDADES DO HOSPITAL DE BASE DE BAURU E HOSPITAL ESTADUAL BAURU, PELO 
PERÍODO DE 12 MESES, do tipo menor preço por lote ofertado, em conformidade com o disposto no 
Anexo II. A abertura da sessão pública será no dia 21 de outubro de 2021, com início às 09:15 horas.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ERRATA
Concorrência nº: 70/00163/21/01 - Objeto: - Serviços Especializados de Engenharia. Informamos 
que no Edital da Concorrência nº 70/00163/21/01, publicado em 04-09-2021, na página 191 do D.O.E. e na 
página A7 do Jornal Gazeta de S. Paulo, os Cronogramas das escolas abaixo, além de estar com visualização 
de baixa resolução, dificultando a análise, há também uma incorreção por erro de digitação na descrição da 
etapa que se encontra às páginas 37 e 38  do Anexo I – Termo de Referência e páginas 70 e 71 do Anexo 
III.3 – Cronograma Físico-Financeiro do referido Edital. Os Cronogramas, devidamente, corrigido encontra-se 
disponível no site da FDE, através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – LICITAÇÕES / COMUNICADOS 
E ESCLARECIMENTOS.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ERRATA
Concorrência nº: 70/00209/21/01 - Objeto: - Serviços Especializados de Engenharia. Informamos 
que no Edital da Concorrência nº 70/00209/21/01, publicado em 04-09-2021, na página 191 do D.O.E. e na 
página A7 do Jornal Gazeta de S. Paulo, há uma incorreção por erro de digitação nas porcentagens no Cro-
nograma da escola EE Ibrahim Nobre que se encontra à página 34 do Anexo I – Termo de Referência e página 
67 do Anexo III.3 – Cronograma Físico-Financeiro do referido Edital. O Cronograma, devidamente, corrigido 
encontra-se disponível no site da FDE, através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – LICITAÇÕES / 
COMUNICADOS E ESCLARECIMENTOS.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
– FDE, o Pregão Eletrônico nº 21/00057/21/05, objetivando a AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS 
NOVAS, SOB MEDIDA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO, 
NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO SEDE DA FDE, conforme especificações constantes do Termo de Referên-
cia que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á no dia 25/10/2021, às 10:00 horas no endereço eletrôni-
co: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra 
nº 081101080462021OC00309, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção Licitações) ou ainda 
na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo - SP, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas. A data do início do prazo para envio da proposta 
eletrônica será de 08/10/2021, até o momento anterior ao início da sessão pública. Informações poderão ser 
obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4123. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos 
interessados, a Abertura do Pregão Eletrônico nº 178/2021, 
Edital nº 218/2021, PMH 3923/2021, objeto: “Registro de Preços 

para aquisição de medicamentos padronizados na REMUME – Relação 
Municipal de Medicamentos Essenciais destinados à distribuição gratuita 
pela Secretaria de Saúde de Hortolândia, bem como para utilização 
durante atendimentos aos pacientes usuários da rede municipal de saúde, 
conforme especificações contidas no ANEXO I – Memorial Descritivo”. 
INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS (iniciais/documentos de 
habilitação): 13/10/2021 a partir das 9:00 horas. PRAZO FINAL PARA 
CADASTRAMENTO (Propostas iniciais/documentos de habilitação): 
25/10/2021 até as 9:00 horas. INÍCIO DO PREGÃO (fase competitiva): 
25/10/2021 às 9:30. Tempo de Disputa: 10 minutos. Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Local: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. Além da plataforma eletrônica disponível 
no website, o Edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico 
oficial da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br> Acesso rápido> Portal 
Hortolândia Fácil> ou junto ao Departamento de Suprimentos, Setor 
de Cadastro, localizado na Rua José Cláudio Alves dos Santos, 585, 
Remanso Campineiro, no Município de Hortolândia – SP, no horário 
das 08:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos 
da importância do equivalente ao custo por folha da Administração. 
Hortolândia, 04 de outubro de 2021. Ieda Manzano de Oliveira/Secretária 
Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

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 1042/21, PROCESSO Nº 2021/01863, Oferta de Compra 092301090572021OC01217 para 
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de PONTEIRA 
P/ EQUIPAMENTO MEDICO TIPO BISTURI 2,75MM, PONTEIRA TP BISTURI  P/ 
FACOEMULSIFICADOR 2,4MM, KIT CIRURGIA P/CATARATA IRRIGACAO E 
ASPIRACAO, KIT CIRURGIA P/CATARATA LUVA E CAMARA TESTE, PONTEIRA 
CORTANTE TITANIO P/ FACOEMULSIFICADOR 21 GA, PONTEIRA, com cessão em 
comodato de equipamentos, incluindo acessórios e insumos que lhes sejam inerentes e assistência 
técnica, cuja sessão será realizada no dia 25/10/2021, 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 18/10/2021. 
PREGOEIRO DESIGNADO: VANDERLI B. MENEZES e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 1060/21, PROCESSO Nº 2021/02129, Oferta de Compra 092301090572021OC01247 
para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de 
ESTABILIZADOR TECIDUAL CARDÍACO E POSICIONADOR CARDIACO 
COM PRESSÃO NEGATIVA, cuja sessão será realizada no dia 27/10/2021, 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 14/10/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: MARCOS 
ROBERTO DE LIMA e suplentes.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2021 - EDITAL Nº 54/2021 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº P215183/2021- A Prefeitura da Estância Turística 

de Ibiúna, estado de São Paulo, através do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que se 
acha aberta licitação cujo objeto: SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS 
CULTURAIS – CENTENÁRIO DA SEMANA DE ARTE MODERNA DE 1922, EM 
ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS 
DO PRESENTE EDITAL - Informações pelo telefone (15) 3248-1825– Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2021 - EDITAL Nº 55/2021 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº P215184/2021- A Prefeitura da Estância Turística de 
Ibiúna, estado de São Paulo, através do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que se acha 
aberta licitação cujo objeto: SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES 
ARTÍSTICAS E AÇÕES FORMATIVAS, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 14.017 
DE 29 DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DO PRESENTE EDITAL - Informações 
pelo telefone (15) 3248-1825– Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2021 - EDITAL Nº 56/2021 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº P215185/2021- A Prefeitura da Estância Turística de 
Ibiúna, estado de São Paulo, através do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que se 
acha aberta licitação cujo objeto: OFERECIMENTO DE SUBSIDIO MENSAL 
PARA ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS 
EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES 
CULTURAIS QUE TIVERAM AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR 
FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, ATENDENDO A LEI FEDERAL 
14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DO PRESENTE EDITAL - 
Informações pelo telefone (15) 3248-1825– Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021 – Processo Licitatório: 164/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI-
ÇOS, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 07/10/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 08/11/2021 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, 07 de outubro de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

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 20 de outubro de 2021. O edital 
completo (RETIFICADO) encontra-se disponível para download no site www.indaiatuba.
sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas no endereço eletrônico administracao.pessoal11@
indaiatuba.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3834.9099. 

 INDAIATUBA, 07 DE OUTUBRO DE 2021
 NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL 

REABERTURA DE PRAZO(EDITAL RETIFICADO)
PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16.375/2021- EDITAL Nº GTRPC/001/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza predial 
e limpeza hospitalar, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene 
nas dependências, inclusive os serviços de desinsetização, desratização, manutenção de 
áreas verdes (corte de grama e coleta de detritos) e limpeza de reservatórios e caixas 
d’água, com o fornecimento dos materiais, inclusive de higiene pessoal, mão de obra 
e equipamentos, sistemas tecnológicos para geração de dados e demais descrições 
constantes dos anexos deste edital, com prazo de contrato de 12(doze) meses e 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 
O edital está disponível gratuitamente, através do “site” da Prefeitura na internet www.
indaiatuba.sp.gov.br. 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 09 de novembro de 2021, sendo que a abertura será na 
sala do Departamento de Licitações, localizada à Av. Engº Fábio Roberto Barnabé, 2.800 
Jardim Esplanada II, Indaiatuba/ SP. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-
9085 / 3834-9087.

INDAIATUBA, 07 DE OUTUBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL 

CONCORRÊNCIA Nº 007/2021
EDITAL Nº 181/2021

Avisos de Licitações:

Tomada de Preços nº 14/21 P.A. nº 38.519/21 Obj.: Con-
tratação de empresa para recapeamento asfáltico nas ruas: 
Dona Nazareth e Salomão – Vila Mercês neste município.
Recebimento e abertura dos envelopes dia 03/11/21 às 
09:30 horas.

Tomada de Preços nº 15/21 P.A. nº 38.521/21 Obj.: Con-
tratação de empresa para recapeamento asfáltico nas ruas: 
Rua Mario Pires Neto – Cidade Ariston, Rua Paulo Roberto – 
Jardim São Daniel, e Rua Stanislau Kulas – Jardim São Felipe 
neste município.Recebimento e abertura dos envelopes dia 
03/11/21 às 14:30 horas.

Pregão Presencial nº 73/21 P.A. nº 35.919/21 Obj.: R.P. para 
aquisição de playground - Recebimento e abertura dos en-
velopes dia 25/10/21 às 09:00 horas

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

Prefeitura Municipal 
de Carapicuíba 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° 563/2021, proces-
so 14.014/2021 objetivando o registro de preços 
para prestação de serviços com fornecimento de 
materiais e equipamentos visando a aplicação em 
lombadas e lombofaixas, em C.B.U.Q., nas vias do 
município, conforme termo de referência anexo 
do edital - Secretaria Municipal de Trânsito, Trans-
portes e Segurança. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 25/10/2021, às 8h30min e aber-
tura a partir das 8h32min. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - COMARCA DE GUARULHOS - SP
 EDITAL  para CONHECIMENTO de TERCEIROS  INTERESSADOS  -  Prazo: 10
dias - Processo nº 0027012-70.1998.8.26.0224. O MM. Juiz de Direito da 1ª
Vara da Fazenda Pública, da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr.
RODRIGO TELLINI DE AGUIRRE CAMARGO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que DAEE   DEPARTAMENTO DE ÁGUAS
E ENERGIA ELÉTRICA  move uma  ação de DESAPROPRIAÇÃO contra PSBB
- ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ/MF 51.714.913/0001-13,
atual JANGA  INVEST ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., objetivando
as áreas nº 1, 2 e 3 situadas no Sítio Cabuçu, totalizando  1.303,31m², Matrí-
cula nº 50.728 do 1º Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, e Inscrição Cadastral
sob nº 113.33.85.0001.00.000.  declaradas  de  utilidade  pública  pelo  Decreto
nº  40.627  de  09/01/1996,  necessárias  para  obras  de  regulamentação  do
Rio  Cabuçu de Cima, mediante oferta de R$ 94.020,12. Contestada a ação e
recusada a oferta, para LEVANTAMENTO das importâncias  depositadas e/ou a
depositar nos autos, foi determinada a expedição do presente edital com prazo
de 10 dias, contados da  publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins
do D.L. 3.365/41, após o que, sem IMPUGNAÇÃO, referidas quantias serão  levan-
tadas. Será o presente, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de  Guarulhos, aos 28 de Novembro de 2019.

DECRETO Nº4088, DE 06 DE OUTUBRO DE 2021
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) e dá outras 
providências. 

DECRETO Nº4089, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021
Altera o Decreto nº 2947, de 21 de setembro de 2011, que declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, via amigável ou judicial, a área localizada na Avenida Antonio Teixeira Muniz, s/nº, Bairro 
Ipiranga, neste Município.
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o Decreto nº 2665, de 01/09/2009, 
esta publicação apresenta- se em sua forma resumida. Seu texto integral encontra-se disponível na Portaria 
da Prefeitura Municipal de Guararema, bem como no site da Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br).
 

EDITAL DE ALTERAÇÃO DE DATAS
Pregão Eletrônico n° 303/2021
Processo Administrativo n° 126057/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de 
portaria e copeiragem, conforme edital e seus anexos.
André Almeida de Morais, Secretário Municipal da Administração, no uso das atribuições 
que lhe são inerentes, nos termos do art. 21, § 4o, da Lei 8.666/93, em virtude da 
retificação do edital mediante ERRATA publicada, comunica os novos prazos da licitação 
em epígrafe:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 25 de outubro de 2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 25 de outubro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 25 de outubro de 2021 a partir das 14 horas e 30 
minutos.

Ribeirão Preto, 07 de outubro de 2021.
André Almeida Morais Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

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

SEÇÃO DE FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-180/0083/21

Processo nº 2021180176 - OC nº 180180000012021OC00217
Encontra-se aberto na Diretoria de Logística o Pregão Eletrônico nº PR-180/0083/21, destinado ao Registro de Preço de AQUISIÇÃO DE SAPATO 
SOCIAL PRETO.
A realização da sessão pública dar-se-á no dia 25 de outubro de 2021, às 09h15min, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica de Compras), 
endereço onde se encontra o Edital na íntegra devendo ser observada, em especial, a especificação técnica do objeto.

ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberta no Hospital Geral de Taipas a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
284/2021, referente ao Processo nº SES/2020/32085 oferta de compra nº 090155000012021OC00284, 
cujo objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR.
O início do prazo para Envio da Proposta Eletrônica será dia 08/10/2021 e abertura da Sessão Públi-
ca será dia 25/10/2021, às 09H00 horas no sitio www.bec.fazenda.sp.gov.br.
O edital na íntegra também estará disponível para consulta e retirada no site www.imprensaoficial.
com.br.”

São Paulo, 07 de Outubro de 2.021
Anna Carolina Moreira

Diretor Técnico II – GTGH

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

HOSPITAL GERAL DE TAIPAS
“Kátia de Souza Rodrigues”

“COMUNICADO N.º 217/2021”
REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2021, de 23 de setembro de 2021, levado a efei-
to através do Processo Licitatório n.º 077/2021, objetivando a “Contratação De Empre-

sa Especializada Para Fornecimento De Equipes Para Execução De Serviços De Construção De 
Carneiras, Varrição De Ruas, Serviço De Pedreiro E Coveiro Com Ou Sem Auxiliares Conforme 
A Necessidade Para Atuação No Cemitério Municipal, Incluindo Ferramentas, Equipamentos De 
Uso Pessoal, Material E Mão De Obra Necessária À Sua Execução” para a Secretaria Municipal de 
Serviços Municipais - Cemitério Municipal da Prefeitura Municipal de Matão.
O Sr. Aparecido Ferrari, Prefeito de Matão, no uso de suas atribuições legais, tendo-se em vista o con-
teúdo do Ofício encaminhado pelo Secretário Municipal de Governo e Negócios Jurídicos e, presentes 
a conveniência e o interesse público DECIDE pela REVOGAÇÃO do certame, nos termos do Art. 49, 
caput, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Matão, 07 de outubro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 218/2021”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 082/2021
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 
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 edital completo estará disponível a partir de quarta-feira, 13 de outubro de 2021, no site da Prefeitura 
(www.matao.sp.gov.br) ou através do site www.comprasgovernamentais.gov.br; e havendo dificuldade 
das interessadas o Departamento de Compras e Licitações estará à disposição para gravação do mesmo 
em mídia digital, das 08h00min às 17h00min.
A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 25 de outubro de 2021, às 
08h30min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.

Palácio da Independência, aos 07 de outubro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 221/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 047/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 083/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Lici-
tações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita 
no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do “MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL” objetivando a 
“Contratação De Serviços De Infraestrutura De Rede De Dados De Alta Performance, Do Tipo 
Lan To Lan, Fornecidos Em Rede Fibra Optica Em Rede GPON, Com Fornecimento De Link 
Dedicado De Internet 100Mbps, Solução De Pabx Em Cloud Com Ramais Físicos, Virtuais (Sof-
tphones); Serviço De Comunicação Unificada (UC) Para Comunicação Entre Os Colaboradores 
Da Prefeitura Municipal E Seu Público, Bem Como Telefonia Fixa Comutada-STFC, A Ser Exe-
cutado, De Forma Contínua Compreendendo As Modalidades: Local, Longa Distância Nacional 
E Internacional, Visando Atender Às Necessidades Da Prefeitura Municipal De Matão, De Acordo 
Com Especificações E Condições Presentes No Termo De Referência, Bem Como Todas As Condi-
ções A Serem Exigidas No Edital E Seus Anexos”. 
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 26 de outubro de 2021.
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 14h00min no Departa-
mento de Compras e Licitações no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 14h00min.
O edital estará disponível a partir de quarta-feira, 13 de outubro de 2021, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 07 de outubro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 219/2021”
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2021, de 30 de setembro de 2021, levado a efeito 
através do Processo Licitatório n.º 081/2021, cujo objeto compreende 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 Técnicos, 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 Qualquer Fase Proces-
sual, Pré-Processual Ou Procedimentos Administrativos, Pelo Prazo De 12 (Doze) Meses,” para a 
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Matão.
O Sr. Aparecido Ferrari, Prefeito do Município de Matão, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei, COMUNICA, que tendo em vista o recebimento de questionamentos por e-mail, no 
dia 05/10/2021, DECIDE pela RETIFICAÇÃO E REABERTURA DE PRAZOS sendo que o Edital 
Retificado e seus anexos, estarão disponíveis a partir de quarta-feira, 13 de outubro de 2021, no site da 
Prefeitura (www.matao.sp.gov.br) ou através do site www.comprasgovernamentais.gov.br; e que ha-
vendo dificuldade das interessadas o Departamento de Compras e Licitações estará à disposição para 
gravação do mesmo em mídia digital, das 08h00min às 17h00min.
A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 25 de outubro de 2021, às 
15h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.
Demais informações no Departamento de Compras e Licitações através dos telefones: (16) 3383-4070, 
(16) 3383-4056, (16) 3383-4068 e (16) 3383-4067, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 17h00min.

Matão, 07 de outubro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

B3gazetasp.com.br
Sexta-feira, 8 De outubro De 2021 Economia

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012891-20.2016.8.26.0602 - O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Lopes Santana de Mello, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PEDRO DOS SANTOS RODRIGUES, Brasileiro, Casado, Bancário, RG 110482736, 
que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Cooperforte - Cooperativa de Econ. e Crédito Mútuo dos 
Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda., alegando em síntese: A autora é credora do requerido, 
referente ao Contrato de Abertura de Crédito , Proposta nr. 2872657, liberado em 25/04/2013, no valor de R$ 26.640,64, 
entretanto deixou o réu de efetuar o pagamento das parcelas devidas. Dá a causa o valor de R$34.981,47. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no 
valor R$ 34.981,47 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. 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 Sorocaba, aos 27 de agosto de 2021.

Pelo presente instrumento particular: BVC - Brazilian Venture Capital Ltd., sociedade de-
vidamente constituída de acordo com as leis das Ilhas Virgens Britânicas, CNPJ nº 
08.151.803/0001-59, representada por seus procuradores, Paulo de Tarso Pestana de Go-
doy, RG 18.429.279 SSP/SP, CPF 115.123.038-36 e David Reich, RG 10.847.979-1 SSP/SP, 
CPF 082.597.918-89, ambos com endereço comercial em Guarulhos/SP; Alexander Iliovits, 
RG 43.983.161-1 SSP/SP, CPF 362.899.868-99, residente em São Paulo/SP; e David Weis, 
Passaporte Britânico nº 099265278, CPF 700.800.071-55, residente em Londres, Reino Unido, 
ambos representados por seus procuradores, Paulo de Tarso Pestana de Godoy e David 
Reich, já qualifi cados, únicos sócios da BSD Imóveis, Empreendimentos e Participa-
ções Ltda., resolvem: 1.1. Transformar o tipo jurídico da Sociedade, de sociedade empresá-
ria limitada para sociedade por ações, com a alteração da denominação social, para “BSD 
Imóveis, Empreendimentos e Participações S.A.”, e passando a Sociedade e os sócios a 
serem designados, respectivamente, como “Companhia” e “Acionistas”. 1.2. A Sociedade 
manterá sua estrutura e integridade, operando com os mesmos ativos e passivos, mantendo 
a mesma escrituração, atendidas as exigências legais de natureza fi scal e contábil, sem sofrer 
solução de continuidade em seus negócios, sendo garantidos os direitos dos credores, situa-
ção essa que os acionistas reconhecem e aprovam, sem quaisquer restrições, convertendo-se 
as participações na Sociedade ora transformada, em subscrição e integralização do seu novo 
capital social. 1.3. O capital social é alterado de R$3.411.287,00, para R$3.411.287,00, divi-
dido em 3.411.287 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e com direito a voto, to-
talmente subscritas e integralizadas conforme tabela abaixo e Boletins de Subscrição: BVC - 
Brazilian Venture Capital Ltd. - 2.208.140 Ações; David Weis - 1.203.146 Ações; Alexander 
Iliovits - 1 Ação. Total de Ações: 3.411.287. 2.1. Alterar a forma de administração da Compa-
nhia, que passará a ser exercida por uma Diretoria composta por 2 membros, sendo 1 desig-
nado Diretor Geral e 1 designado Diretor Financeiro. 2.2. Eleger os antigos administradores: 
Paulo de Tarso Pestana de Godoy, acima qualifi cado, para o cargo de Diretor Geral, e Ca-
margo Freire Lins Grossman, RG 14.478.085-9 SSP/SP, CPF 177.521.828-77, residente em 
São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Financeiro, para um mandato válido por 3 anos, os quais 
aceitaram as nomeações, bem como declararam desimpedimento para o exercício da admi-
nistração, conforme as declarações arquivadas na sede da Companhia, e tomaram posse de 
seus cargos. 3. As publicações da Companhia serão realizadas no Diário Ofi cial do Estado de 
São Paulo e em jornal de grande circulação a ser oportunamente defi nido. 4. Aprovar o Esta-
tuto Social da Companhia. Nada mais. Guarulhos/SP, 2.08.2021. Acionistas: BVC - Brazilian 
Venture Capital Ltd., David Weis e Alexander Iliovits (todos por seus procuradores Pau-
lo de Tarso Pestana de Godoy e David Reich). Advogado: Ana Laura Lieutaud - OAB/SP 
247.389. JUCESP 382.033/21-8 e NIRE 3530057457-5 em 11.08.2021. Gisela Simiema Ces-
chin - Secretária Geral.
Anexo III - “Estatuto Social. Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração. Ar-
tigo 1º: A BSD Imóveis, Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”) é uma 
sociedade por ações de capital fechado, que se regerá por este Estatuto Social e pelas dispo-
sições legais aplicáveis. Artigo 2º: A Companhia tem sede na cidade de Guarulhos/SP, Aveni-
da Monteiro Lobato, 4.550, sala 02, Centro Empresarial Airport Town 2, Jardim Cumbica, CEP 
07180-000, podendo manter fi liais, escritórios e representações em qualquer localidade do 
país ou do exterior, por meio de deliberação dos acionistas. Artigo 3º: A Sociedade tem por 
objeto social: (i) a administração de bens e imóveis próprios; e (ii) compra e venda de imóveis 
e empresas, empreendimentos e participações em outras sociedades. Artigo 4º: O prazo de 
duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações. Artigo 5º: O 
Capital social da Companhia é de R$3.411.287,00, dividido em 3.411.287 ações ordinárias, no-
minativas, sem valor nominal e com direito a voto. § Único: A cada ação ordinária correspon-
derá o direito a 1 voto nas deliberações da Assembleia Geral. Capítulo III - Assembleia Ge-
ral. Artigo 6º: A Assembleia Geral é o órgão soberano da Companhia, tendo todos os pode-
res para decidir sobre os negócios relativos ao objeto social e tomar as decisões que julgar 
convenientes à sua defesa e desenvolvimento, e deverá se reunir na sede social ou, excepcio-
nalmente, em outro local, onde todos os acionistas acordarem: (i) ordinariamente, dentro dos 
4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social para: (a) deliberar sobre as contas e 
demonstrações fi nanceiras do exercício social encerrado, relatório dos administradores e pa-
recer do Conselho Fiscal, se o órgão estiver em funcionamento; (b) deliberar sobre a destina-
ção do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (c) eleger os administrado-
res e fi xar a sua remuneração global, se aplicável, e; (ii) extraordinariamente, sempre que os 
interesses sociais o exigirem, convocada com observância dos preceitos legais e deste Esta-
tuto Social. § 1º: As Assembleias Gerais serão convocadas por qualquer dos Diretores, por 
carta registrada ou e-mail, com aviso de recebimento, endereçado aos acionistas, com 8 dias 
de antecedência para a primeira convocação e com 5 dias para a segunda convocação, espe-
cifi cando o dia, a hora, o local e a ordem do dia da Assembleia Geral. Independentemente das 
formalidades referentes à convocação de Assembleias Gerais, será regular a Assembleia Ge-
ral a que comparecerem todos os acionistas. § 2º: A Assembleia Geral será instalada, em pri-
meira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, a maioria do 
capital social votante e, em segunda convocação, com qualquer número. § 3º: As Assembleias 
Gerais serão presididas por qualquer Diretor ou por acionista presente, sendo secretariadas 
por pessoa indicada pelo Presidente da Assembleia Geral. § 4º: As matérias que não consta-
rem da ordem do dia, conforme descrição na convocação para a Assembleia, somente pode-
rão ser votadas caso haja a presença da totalidade dos acionistas. Artigo 7º: As deliberações 
da Assembleia Geral serão tomadas por acionistas que representem, no mínimo, a maioria do 
capital social votante da Companhia, não se computando os votos em branco. Capítulo IV - 
Administração. Artigo 8º: A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por 
2 membros, sendo 1 denominado Diretor Geral e 1 denominado Diretor Financeiro, acionistas 
ou não, eleitos pela Assembleia Geral, para um mandato unifi cado de 3 anos, permitida a ree-

leição, observadas as disposições contidas neste Estatuto Social. § 1º: A Diretoria será inves-
tida em suas funções mediante assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Atas das Re-
uniões de Diretoria, no prazo de até 30 dias contados da data da eleição, dispensada qualquer 
caução para garantia de sua gestão. § 2º: Mesmo após o término do prazo do mandato, os Di-
retores continuarão no exercício de seus cargos, até a eleição e posse da nova Diretoria. Ar-
tigo 9º: Os membros da Diretoria poderão ter direito a remuneração, a qual será aprovada e 
fi xada em Assembleia Geral. Artigo 10: A Diretoria terá os mais amplos poderes para coorde-
nar as atividades da Companhia, estabelecendo as linhas de atuação, as metas a serem atin-
gidas, podendo deliberar sobre todo e qualquer assunto relativo aos negócios da Companhia 
que não seja da competência exclusiva da Assembleia Geral, observado o disposto no Artigo 
11 abaixo. Artigo 11: A representação da Companhia, ativa e passiva, judicial e extrajudicial-
mente, perante terceiros em geral, incluindo quaisquer órgãos públicos ou autoridades fede-
rais, estaduais ou municipais, bem como quaisquer terceiros, caberá: (i) aos 2 Diretores em 
conjunto, para atos que impliquem na representação da Companhia perante quaisquer ban-
cos, instituições fi nanceiras, companhias securitizadoras, corretoras em geral, na pactuação 
de quaisquer tipos de contratos relativos a empréstimos, fi nanciamentos, antecipação de re-
cebíveis, CRI, CCB, CCI, hipotecas, alienação fi duciária, oneração e alienação de quaisquer 
bens, bem como qualquer outra modalidade de garantia a terceiros, incluindo, mas não se li-
mitando, a prestação de aval e fi ança, contratação de câmbio para compra e/ou venda, movi-
mentação, abertura e encerramento de contas bancárias, aplicações, investimentos e resga-
tes, assinatura de cheques, solicitação e retirada de cartões de crédito/débito, cadastro e al-
teração de senhas, ordens de emissão de TED/DOC/PIX, ordens de pagamento, saques e a 
realização de demais operações fi nanceiras e assemelhadas, bem como assinatura de aditi-
vos, renovações, rescisões e acordos, exclusivamente quando necessário ao desempenho de 
atividade de seu interesse social; (ii) pelo Diretor Geral, isoladamente, para a celebração 
de todos e quaisquer outros documentos de interesse da Companhia, ou sua representação 
perante quaisquer órgãos, repartições, estabelecimentos, empresas e/ou instituições, sejam 
federais, estaduais ou municipais, públicos ou privados, judiciais ou extrajudiciais, bem como 
para assinatura de quaisquer contratos das modalidades em geral, inclusive de locação, seus 
aditivos, renovações, rescisões, acordos e recibos, podendo ainda obter e renovar certifi cado 
digital, seja perante a Receita Federal, ICP-Brasil e /ou demais órgãos; ou (iii) por 1 Procu-
rador nomeado nos termos do Artigo 12 abaixo. Artigo 12: A Companhia poderá ser repre-
sentada por procurador para quaisquer fi ns, desde que nomeado de acordo com as regras do 
item “(i)” do Artigo 11, acima, devendo constar do instrumento de mandato os poderes e o seu 
prazo de vigência, que nunca será superior a 12 meses, exceto as que tiverem fi nalidade judi-
cial. Capítulo V - Conselho Fiscal. Artigo 13: A Companhia poderá ter um Conselho Fiscal, 
de caráter não permanente, que será composto de 05 membros efetivos e igual número de su-
plentes, cada qual vinculado a um Conselheiro efetivo específi co, eleitos em Assembleia Ge-
ral, nos termos da lei. § 1º: Os membros do Conselho Fiscal terão a qualifi cação, atribuições e 
prazo de mandato previstos em lei, devendo a Assembleia Geral que os eleger fi xar-lhes a res-
pectiva remuneração, observado o mínimo legal. § 2º: O prazo de mandato dos membros do 
Conselho Fiscal será de 1 ano, podendo haver reeleição, encerrando-se na Assembleia Geral 
Ordinária subsequente à qual tiver havido a respectiva eleição. § 3º: Quando instalado, o Con-
selho Fiscal deverá se reunir ordinariamente, 4 vezes ao ano, trimestralmente, e, extraordina-
riamente, sempre que o interesse social assim exigir, mediante convocação por escrito de 
quaisquer de seus membros, por carta, fax ou por qualquer outro meio, eletrônico ou não, que 
permita a comprovação de recebimento, com antecedência mínima de 5 dias e com apresen-
tação da pauta dos assuntos a serem tratados. § 4º: Independentemente das formalidades 
previstas neste Artigo, será considerada regular a reunião em que comparecerem todos os 
Conselheiros Fiscais. As deliberações serão tomadas pela maioria de votos dos membros elei-
tos. Capítulo VI - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Lucros. Artigo 14: 
O exercício social terá início em 01 de janeiro e término em 31 de dezembro. Ao término de 
cada exercício social serão elaboradas as demonstrações fi nanceiras previstas na legislação 
vigente. § 1º: As demonstrações fi nanceiras da Companhia deverão ser elaboradas de acordo 
com o padrão contábil brasileiro. § 2º: A Companhia poderá emitir a qualquer tempo balanços 
patrimoniais intermediários para cumprir os requisitos legais ou atender a conveniências so-
cietárias. Artigo 15: Dos resultados apurados serão, inicialmente, deduzidos os prejuízos acu-
mulados e a provisão para o Imposto de Renda e para a Contribuição Social sobre o Lucro, 
sendo que o lucro remanescente terá a seguinte destinação: (i) 5% para a constituição da Re-
serva Legal, que não excederá de 20% do capital social; (ii) uma parcela será destinada ao 
pagamento de um dividendo obrigatório não inferior, em cada exercício, a 1% do lucro líquido 
anual ajustado, na forma prevista pelo Artigo 202 da Lei 6.404/76; e (iii) o saldo que se veri-
fi car, depois das deduções acima, será distribuído aos acionistas na forma de dividendos. § 
Único: Os Diretores poderão determinar o levantamento de balanço semestral e, caso seja 
apurado lucro, este poderá ser adiantado aos acionistas, a título de dividendos intermediá-
rios, conforme previsto no Artigo 203 da Lei 6.404/76. Capítulo VII - Disposições Gerais. 
Artigo 16: A Companhia será dissolvida e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, 
ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá o modo de liquidação e elegerá o 
liquidante, ou liquidantes, e, se for o caso, o Conselho Fiscal, que deverá funcionar no perío-
do de liquidação, fi xando-lhes os poderes e remuneração. Artigo 17: Os casos omissos neste 
Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, observados os dispositivos legais em 
vigor e o quórum estabelecido no Artigo 7º. Artigo 18: As Partes elegem o Foro da Comarca 
de Guarulhos/SP como o competente para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste 
Estatuto Social.”. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes fi rmam o presente ins-
trumento em 3 vias de igual forma e teor. Guarulhos/SP, 2.08.2021. Diretores: Paulo de Tarso 
Pestana de Godoy e Camargo Freire Lins Grossman.

BSD Imóveis, Empreendimentos e Participações Ltda. - CNPJ 08.103.135/0001-94 - NIRE 35.220.688.191
Extrato da 10ª Alteração do Contrato Social

Empro Tecnologia e Informação
Extrato – Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico nº 015/2021

Acha-se publicado no portal de compras da Empro Tecnologia e Informação, https://compras.empro.com.br, o 
Pregão Eletrônico Empro nº 015/2021, Processo nº 7550/2021 objetivando o Registro de Preços para contratação 
de serviço gráfico para confecção de Envelopes com janela, conforme Termo de Referência, anexo I, deste Edital. O 
recebimento das propostas dar-se-á até dia 22/10/2021, 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, 07 de outubro de 2021. Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.

Pelo presente instrumento particular: BVC – Brazilian Venture Capital Ltd., de acordo com as 
leis das Ilhas Virgens Britânicas, CNPJ 08.151.803/0001-59, representada por seus procuradores: 
Paulo de Tarso Pestana de Godoy e David Reich; L.Sambor Imóveis, Empreendimentos e Par-
ticipações Eireli, CNPJ 09.019.861/0001-96, com sede em Guarulhos/SP, JUCESP NIRE 
35.602.350.262, representada por seu administrador Paulo de Tarso Pestana de Godoy; Moisés Ei-
zemberg, brasileiro, casado, empresário, RG 2.744.279-2 SSP/SP, CPF 025.379.408-06; Fabio Ei-
zemberg, brasileiro, casado, empresário, RG 20.912.332 SSP/SP, CPF 258.666.868-56; Paulo de 
Tarso Pestana de Godoy, brasileiro, casado, advogado, RG 18.429.279 SSP/SP, CPF 115.123.038-
36; e David Reich, brasileiro, casado, do comércio, RG 10.847.979-1 SSP/SP, CPF 082.597.918-89, 
únicos sócios da ALL 26 Imóveis Empreendimentos e Participações Ltda., resolvem: 1. Trans-
formar o tipo jurídico da Sociedade, de sociedade empresária limitada para S/A, com a alteração 
da denominação social, para “ALL 26 Imóveis, Empreendimentos e Participações S.A.”, e 
passando a Sociedade e os sócios a serem designados, respectivamente, como “Companhia” e 
“Acionistas”. A Sociedade manterá sua estrutura e integridade, operando com os mesmos ativos 
e passivos, mantendo a mesma escrituração, atendidas as exigências legais de natureza fi scal e 
contábil, sem sofrer solução de continuidade em seus negócios, sendo garantidos os direitos dos 
credores, situação essa que os acionistas reconhecem e aprovam, sem quaisquer restrições, con-
vertendo-se as participações na Sociedade ora transformada, em subscrição e integralização do 
seu novo capital social. O capital social é alterado de R$6.363.909,00, para R$6.363.909,00, divi-
dido em 6.363.909 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e com direito a voto, totalmen-
te subscritas e integralizadas conforme tabela abaixo e Boletins de Subscrição: L. Sambor Imóveis, 
Empreendimentos e Participações Eireli - Ações: 1; BVC – Brazilian Venture Capital Ltd. - Ações: 
4.489.908; Moisés Eizemberg - Ações: 637.000; Fabio Eizemberg - Ações: 637.000; Paulo de Tarso 
Pestana de Godoy - Ações: 450.000; David Reich - Ações: 150.000; Total de Ações: 6.363.909. 2. Al-
terar a forma de administração da Companhia, que passará a ser exercida por uma Diretoria com-
posta por 2 membros, sendo 1 designado Diretor Geral e 1 designado Diretor Financeiro. Eleger os 
antigos administradores da Sociedade, Srs. Paulo de Tarso Pestana de Godoy, para Diretor Ge-
ral, e Camargo Freire Lins Grossman, brasileiro, casado, empresário, RG 14.478.085-9 SSP/SP, 
CPF 177.521.828-77, para Diretor Financeiro, para um mandato válido por 3 anos, os quais aceita-
ram as nomeações, bem como declararam desimpedimento para o exercício da administração, con-
forme as declarações arquivadas na sede da Companhia, e tomaram posse de seus cargos. 3. As 
publicações da Companhia serão realizadas no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e em jornal de 
grande circulação a ser oportunamente defi nido. 4. Aprovação do Estatuto Social. Nada mais. Gua-
rulhos/SP, 2.08.2021. Acionistas: BVC – Brazilian Venture Capital Ltd. - (procuradores Paulo de Tar-
so Pestana de Godoy e David Reich), L. Sambor Imóveis, Empreendimentos e Participações Eireli - 
(administrador Paulo de Tarso Pestana de Godoy). Moisés Eizemberg, Fábio Eizemberg, Paulo de 
Tarso Pestana de Godoy, David Reich. Advogado: Ana Laura Lieutaud - OAB/SP 247.389. JUCESP 
391.398/21-0, NIRE 3530057485-1 em 16.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Estatuto Social da ALL 26 Imóveis, Empreendimentos e Participações S.A. - Capítulo I – 
Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º: A ALL 26 Imóveis, Empreendimentos e 
Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado, que se rege-
rá por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º: A Companhia tem sede 
na cidade de Guarulhos/SP, na Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 759 (antigo nº 851), Módulo 
13, Bloco A, Macedo, CEP 07112-070, podendo manter fi liais, escritórios e representações em qual-
quer localidade do país ou do exterior, por meio de deliberação dos acionistas. Artigo 3º: A Socie-
dade tem por objeto social: (i) a administração de bens e imóveis próprios; e (ii) compra e venda de 
imóveis e empresas, empreendimentos e participações em outras sociedades. Artigo 4º: O prazo 
de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II – Capital Social e Ações: Artigo 5º: O 
capital social da Companhia é de R$6.363.909,00, dividido em 6.363.909 ações ordinárias, nomina-
tivas, sem valor nominal e com direito a voto. § Único: A cada ação ordinária corresponderá o di-
reito a 1 voto nas deliberações da Assembleia Geral. Capítulo III – Assembleia Geral: Artigo 
6º: A Assembleia Geral é o órgão soberano da Companhia, tendo todos os poderes para decidir so-
bre os negócios relativos ao objeto social e tomar as decisões que julgar convenientes à sua defe-
sa e desenvolvimento, e deverá se reunir na sede social ou, excepcionalmente, em outro local, onde 
todos os acionistas acordarem: (i) ordinariamente, dentro dos 4 meses seguintes ao término do 
exercício social para: (a) deliberar sobre as contas e demonstrações fi nanceiras do exercício social 
encerrado, relatório dos administradores e parecer do Conselho Fiscal, se o órgão estiver em fun-
cionamento; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de divi-
dendos; e (c) eleger os administradores e fi xar a sua remuneração global, se aplicável, e; (ii) ex-
traordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, convocada com observância dos 
preceitos legais e deste Estatuto Social. § 1º: As Assembleias Gerais serão convocadas por qual-
quer dos Diretores, por carta registrada ou e-mail, com aviso de recebimento, endereçado aos acio-
nistas, com 8 dias de antecedência para a primeira convocação e com 5 dias para a segunda con-
vocação, especifi cando o dia, a hora, o local e a ordem do dia da Assembleia Geral. Independente-
mente das formalidades referentes à convocação de Assembleias Gerais, será regular a Assem-
bleia Geral a que comparecerem todos os acionistas. § 2º: A Assembleia Geral será instalada, em 
primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, a maioria do ca-
pital social votante e, em segunda convocação, com qualquer número. § 3º: As Assembleias Gerais 
serão presididas por qualquer Diretor ou por acionista presente, sendo secretariadas por pessoa in-
dicada pelo Presidente da Assembleia Geral. § 4º: As matérias que não constarem da ordem do dia, 
conforme descrição na convocação para a Assembleia, somente poderão ser votadas caso haja a 
presença da totalidade dos acionistas. Artigo 7º: As deliberações da Assembleia Geral serão to-
madas por acionistas que representem, no mínimo, a maioria do capital social votante da Compa-
nhia, não se computando os votos em branco. Capítulo IV – Administração: Artigo 8º: A Com-
panhia será administrada por uma Diretoria composta por 2 membros, sendo 1 denominado Diretor 
Geral e 1 denominado Diretor Financeiro, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, para um 
mandato unifi cado de 3 anos, permitida a reeleição, observadas as disposições contidas neste Es-

tatuto Social. § 1º: A Diretoria será investida em suas funções mediante assinatura de Termo de 
Posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, no prazo de até 30 dias contados da data 
da eleição, dispensada qualquer caução para garantia de sua gestão. § 2º: Mesmo após o término 
do prazo do mandato, os Diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a eleição e posse 
da nova Diretoria. Artigo 9º: Os membros da Diretoria poderão ter direito a remuneração, a qual 
será aprovada e fi xada em Assembleia Geral. Artigo 10: A Diretoria terá os mais amplos poderes 
para coordenar as atividades da Companhia, estabelecendo as linhas de atuação, as metas a se-
rem atingidas, podendo deliberar sobre todo e qualquer assunto relativo aos negócios da Compa-
nhia que não seja da competência exclusiva da Assembleia Geral, observado o disposto no Artigo 
11 abaixo. Artigo 11: A representação da Companhia, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmen-
te, perante terceiros em geral, incluindo quaisquer órgãos públicos ou autoridades federais, esta-
duais ou municipais, bem como quaisquer terceiros, caberá: (i) aos 2 Diretores em conjunto, 
para atos que impliquem na representação da Companhia perante quaisquer bancos, instituições 
fi nanceiras, companhias securitizadoras, corretoras em geral, na pactuação de quaisquer tipos de 
contratos relativos a empréstimos, fi nanciamentos, antecipação de recebíveis, CRI, CCB, CCI, hipo-
tecas, alienação fi duciária, oneração e alienação de quaisquer bens, bem como qualquer outra mo-
dalidade de garantia a terceiros, incluindo, mas não se limitando, a prestação de aval e fi ança, con-
tratação de câmbio para compra e/ou venda, movimentação, abertura e encerramento de contas 
bancárias, aplicações, investimentos e resgates, assinatura de cheques, solicitação e retirada de 
cartões de crédito/débito, cadastro e alteração de senhas, ordens de emissão de TED/DOC/PIX, or-
dens de pagamento, saques e a realização de demais operações fi nanceiras e assemelhadas, bem 
como assinatura de aditivos, renovações, rescisões e acordos, exclusivamente quando necessário 
ao desempenho de atividade de seu interesse social; (ii) pelo Diretor Geral, isoladamente, para 
a celebração de todos e quaisquer outros documentos de interesse da Companhia, ou sua repre-
sentação perante quaisquer órgãos, repartições, estabelecimentos, empresas e/ou instituições, se-
jam federais, estaduais ou municipais, públicos ou privados, judiciais ou extrajudiciais, bem como 
para assinatura de quaisquer contratos das modalidades em geral, inclusive de locação, seus adi-
tivos, renovações, rescisões, acordos e recibos, podendo ainda obter e renovar certifi cado digital, 
seja perante a Receita Federal, ICP-Brasil e /ou demais órgãos; ou (iii) por 1 Procurador nomea-
do nos termos do Artigo 12 abaixo. Artigo 12: A Companhia poderá ser representada por procura-
dor para quaisquer fi ns, desde que nomeado de acordo com as regras do item “(i)” do Artigo 11, aci-
ma, devendo constar do instrumento de mandato os poderes e o seu prazo de vigência, que nunca 
será superior a 12 meses, exceto as que tiverem fi nalidade judicial. Capítulo V – Conselho Fis-
cal: Artigo 13: A Companhia poderá ter um Conselho Fiscal, de caráter não permanente, que será 
composto de 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, cada qual vinculado a um 
Conselheiro efetivo específi co, eleitos em Assembleia Geral, nos termos da lei. § 1º: Os membros 
do Conselho Fiscal terão a qualifi cação, atribuições e prazo de mandato previstos em lei, devendo 
a Assembleia Geral que os eleger fi xar-lhes a respectiva remuneração, observado o mínimo legal. 
§ 2º: O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 1 ano, podendo haver reeleição, 
encerrando-se na Assembleia Geral Ordinária subsequente à qual tiver havido a respectiva eleição. 
§ 3º: Quando instalado, o Conselho Fiscal deverá se reunir ordinariamente, 4 vezes ao ano, trimes-
tralmente, e, extraordinariamente, sempre que o interesse social assim exigir, mediante convoca-
ção por escrito de quaisquer de seus membros, por carta, fax ou por qualquer outro meio, eletrôni-
co ou não, que permita a comprovação de recebimento, com antecedência mínima de 5 dias e com 
apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. § 4º: Independentemente das formalidades 
previstas neste Artigo, será considerada regular a reunião em que comparecerem todos os Conse-
lheiros Fiscais. As deliberações serão tomadas pela maioria de votos dos membros eleitos. Capí-
tulo VI – Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Lucros: Artigo 14: O exercício so-
cial terá início em 01 de janeiro e término em 31 de dezembro. Ao término de cada exercício social 
serão elaboradas as demonstrações fi nanceiras previstas na legislação vigente. § 1º: As demons-
trações fi nanceiras da Companhia deverão ser elaboradas de acordo com o padrão contábil brasi-
leiro. § 2º: A Companhia poderá emitir a qualquer tempo balanços patrimoniais intermediários para 
cumprir os requisitos legais ou atender a conveniências societárias. Artigo 15: Dos resultados apu-
rados serão, inicialmente, deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de Ren-
da e para a Contribuição Social sobre o Lucro, sendo que o lucro remanescente terá a seguinte des-
tinação: (i) 5% para a constituição da Reserva Legal, que não excederá de 20% do capital social; 
(ii) uma parcela será destinada ao pagamento de um dividendo obrigatório não inferior, em cada 
exercício, a 1% do lucro líquido anual ajustado, na forma prevista pelo Artigo 202 da Lei 6.404/76; 
e (iii) o saldo que se verifi car, depois das deduções acima, será distribuído aos acionistas na forma 
de dividendos. § Único - Os Diretores poderão determinar o levantamento de balanço semestral e, 
caso seja apurado lucro, este poderá ser adiantado aos acionistas, a título de dividendos interme-
diários, conforme previsto no Artigo 203 da Lei 6.404/76. Capítulo VII – Disposições Gerais: Ar-
tigo 16: A Companhia será dissolvida e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por de-
liberação da Assembleia Geral, que estabelecerá o modo de liquidação e elegerá o liquidante, ou 
liquidantes, e, se for o caso, o Conselho Fiscal, que deverá funcionar no período de liquidação, fi -
xando-lhes os poderes e remuneração. Artigo 17: Os casos omissos neste Estatuto Social serão re-
solvidos pela Assembleia Geral, observados os dispositivos legais em vigor e o quórum estabeleci-
do no Artigo 7º. Artigo 18: As Partes elegem o Foro da Comarca de Guarulhos/SP como o compe-
tente para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste Estatuto Social.”

ALL 26 IMÓVEIS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ 10.336.467/0001-60 - NIRE 35.222.588.062
Extrato da 12ª Alteração do Contrato Social

1. Data, Hora e Local: aos 23 dias do mês de agosto de 2021, às 11:00 horas, na sede da Com-
panhia, localizada na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Avenida Monteiro Lobato, nº 
4.550, sala 02, Centro Empresarial Airport Town 2, Jardim Cumbica, CEP 07180-000. 2. Convo-
cação e Presença: dispensada a convocação prévia nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), 
tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Compa-
nhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente 
– Sr. Paulo de Tarso Pestana de Godoy; Secretário – Sr. Camargo Freire Lins Grossman. 4. Ordem 
do Dia: considerando que a Companhia e a ALL26 Imóveis, Empreendimentos e Partici-
pações S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº 10.336.467/0001-60, com sede na 
cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 759 (antigo 
nº 851), Módulo 13, Bloco A, Macedo, CEP 07112-070 (“ALL26”), realizarão uma operação es-
truturada de captação de recursos de terceiros no mercado de capitais brasileiro (“Operação”), 
que envolverá, em suma: (a) a realização (a.1) pela Companhia, da 1ª emissão de debêntures, 
não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada na espécie com garantia 
real, em séria única, para colocação privada (“Emissão” e “Debêntures BSD”, respectiva-
mente), nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão 
de Debêntures, para Colocação Privada, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, da BSD Imóveis, 
Empreendimentos e Participações S.A. (“Escritura de Emissão BSD”); e (a.2) pela 
ALL26, da 1ª emissão de debêntures, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser 
convolada na espécie com garantia real, em séria única, para colocação privada (“Debêntures 
ALL26”), nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão 
de Debêntures, para Colocação Privada, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, da ALL26 Imóveis, 
Empreendimentos e Participações S.A. (“Escritura de Emissão ALL26”; e em conjun-
to com a Escritura de Emissão BSD, “Escrituras de Emissão de Debêntures” – sendo as De-
bêntures BSD e as Debêntures ALL26, em conjunto, denominadas apenas “Debêntures”); (b) 
a utilização integral dos recursos a serem captados por meio das Debêntures no pagamento de 
despesas relativas a determinados imóveis, nos termos das Escrituras de Emissão de Debêntures; 
(c) a subscrição das Debêntures pela Virgo Companhia de Securitização, sociedade por 
ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º an-
dar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, inscrita no CNPJ sob o nº 08.769.451/0001-08 
(“Securitizadora ou Debenturista”); (d) a emissão, pela Securitizadora, de cédulas de cré-
dito imobiliário representativas da totalidade dos créditos imobiliários decorrentes das Debêntu-
res BSD (“Créditos Imobiliários BSD”), e das Debêntures ALL26 (“Créditos Imobiliários 
ALL26”), conforme previstos nas Escrituras de Emissão de Debêntures (sendo os Créditos Imo-
biliários BSD e os Créditos Imobiliários ALL26, em conjunto, denominados apenas “Créditos 
Imobiliários”), na forma do Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Cédu-
la de Crédito Imobiliário Integral, sem Garantia Real, sob a Forma Escritural (“Es-
critura de Emissão de CCI”), a ser celebrado entre a Securitizadora, a Companhia e a Olivei-
ra Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição fi nanceira, com 
fi lial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, 
sala 132, parte, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34 (“Agente Fidu-
ciário” ou “Instituição Custodiante”); (e) a vinculação dos Créditos Imobiliários, pela Secu-
ritizadora, como lastro dos certifi cados de recebíveis imobiliários da 338ª série da 4ª emissão da 
Securitizadora (“CRI”), na forma do “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários 
da 338ª Série da 4ª Emissão de Certi cados de Recebíveis Imobiliários da Virgo 
Companhia de Securitização” (“Termo de Securitização”), a ser celebrado entre a Se-
curitizadora e a Instituição Custodiante; (f) a distribuição dos CRI por meio de oferta pública de 
distribuição, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 
2009, conforme alterada; e (g) a constituição, pela Companhia, pela ALL26, e por seus garantido-
res, de determinadas garantias em favor da Securitizadora, a fi m de assegurar o integral e fi el 
cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Companhia e pela ALL26 (“Obrigações 
Garantidas”), por força e nos termos de todos os instrumentos fi rmados no âmbito da Opera-
ção ou a ela relacionados, que compreendem as Escrituras de Emissão de Debêntures, a Escritu-
ra de Emissão de CCI, o Termo de Securitização, instrumentos de garantias e demais instrumen-
tos correlatos, inclusive eventuais aditamentos, os quais deverão ser sempre interpretados em 
conjunto (“Documentos da Operação”); deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a realiza-
ção da Emissão das Debêntures BSD pela Companhia; (ii) a realização da Operação pela Compa-
nhia; (iii) a outorga de garantias pela Companhia em favor da Securitizadora, de modo a assegu-
rar o cumprimento das Obrigações Garantidas: (a) fundo de recursos necessários para fazer fren-
te ao pagamento de despesas da Operação (“Fundo de Despesas”); e fundo de recursos a ser 
eventualmente constituído em conta corrente (“Fundo de Reserva”; e em conjunto com o 
Fundo de Despesas, “Fundos”); cada qual na forma prevista na Escritura de Emissão BSD; e (b) 
quaisquer outras garantias que venham a ser exigidas da Companhia no âmbito da Operação 
(“Garantias Adicionais”); (iv) a autorização à Diretoria da Companhia para implementar as 
medidas necessárias conforme as deliberações a serem tomadas com relação aos itens acima; e 
(v) a ratifi cação dos atos praticados pela Diretoria da Companhia referentes à Operação. 5. De-
liberações: após o exame, a discussão e a votação das matérias constantes da Ordem do Dia, 
os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem restrições: (i) aprovar a realização da 
Emissão das Debêntures BSD pela Companhia, com as seguintes características e condições prin-
cipais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio da celebração da Escritura de Emissão 
BSD: (a) Número da Emissão: a Emissão representa a 1ª (primeira) emissão de debêntures da 
Companhia; (b) Número de Séries: a Emissão será realizada em série única; (c) Valor Total 
da Emissão: o valor total da Emissão, na Data de Emissão, abaixo defi nida, será de 
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais); (d) Valor Nominal Unitário: o valor nominal uni-
tário das Debêntures BSD será de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal 
Unitário”); (e) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 100.000 (cem mil) Debêntures 
BSD; (f) Destinação dos Recursos: os recursos líquidos obtidos por meio da Emissão serão 
integralmente destinados para o custeio de despesas vinculadas e atinentes direta e indiretamen-
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te à aquisição, desenvolvimento, reforma e/ou manutenção dos Imóveis Destinatários, nos ter-
mos da Escritura de Emissão BSD; (g) Data de Emissão: para todos os efeitos, a data de emis-
são das Debêntures BSD será aquela defi nida na Escritura de Emissão BSD (“Data de Emis-
são”); (h) Data de Vencimento: a última data de pagamento prevista no Cronograma de Pa-
gamentos, ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado e vencimento antecipado, nos termos 
da Escritura de Emissão BSD; (i) Comprovação de Titularidade: para todos os fi ns de direi-
to, a titularidade das Debêntures BSD será comprovada pela inscrição da Debenturista no Livro 
de Registro de Debêntures Nominativas, nos termos dos Artigos 63 e 31 da Lei das Sociedades 
por Ações e pelo respectivo Boletim de Subscrição das Debêntures BSD; (j) Colocação: a colo-
cação das Debêntures BSD será realizada de forma privada exclusivamente para a Debenturista, 
sem a intermediação de quaisquer instituições, sejam elas integrantes do sistema de distribuição 
de valores mobiliários ou não, e não contará com qualquer forma de esforço de venda perante o 
público em geral, sendo expressamente vedada a negociação das Debêntures BSD em bolsa de 
valores ou em mercado de balcão organizado, ressalvada a possibilidade de negociação privada; 
(k) Subscrição e Prazo de Subscrição: as Debêntures BSD serão subscritas pela Debenturis-
ta, mediante a formalização da Escritura de Emissão BSD, inscrição da titularidade no livro pró-
prio e a assinatura do respectivo Boletim de Subscrição de Debêntures BSD; (l) Conversibilida-
de, Tipo e Forma: as Debêntures BSD serão simples, não conversíveis em ações de emissão da 
Companhia, escriturais e nominativas, sem emissão de cautelas ou certifi cados; (m) Espécie: as 
Debêntures BSD serão da espécie “quirografária” e serão automaticamente convoladas em es-
pécie “com garantia real”, observados os termos da Escritura de Emissão BSD; (n) Garantia 
Real: as Debêntures BSD contarão com garantia real na forma da Alienação Fiduciária de Imó-
veis, da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (Locação), da Cessão Fiduciária de Direitos Cre-
ditórios (Opção), e da Alienação Fiduciária de Cotas, nos termos da Escritura de Emissão BSD; (o) 
Data de Integralização: qualquer data em que forem integralizadas parcial ou totalmente as 
Debêntures BSD, pela Debenturista, ou seja qualquer data em que forem disponibilizados total ou 
parcialmente recursos de integralização de Debêntures BSD, pela Debenturista à Companhia, por 
meio de uma Liberação, nos termos da Escritura de Emissão BSD; (p) Integralização: as De-
bêntures BSD serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, exclusivamente com re-
cursos oriundos da integralização dos CRI, pelo Preço de Integralização, após o cumprimento das 
respectivas Condições Precedentes (ou sua dispensa pelos Titulares de CRI), e será feita de forma 
parcial ou total, nas respectivas Datas de Integralização de Debêntures, observados os termos da 
Escritura de Emissão BSD; (q) Vencimento Antecipado: as Debêntures BSD poderão ser ob-
jeto de vencimento antecipado nos termos da Escritura de Emissão BSD; (r) Atualização Mo-
netária do Valor Nominal Unitário: o Valor Nominal Unitário das Debêntures BSD ou o sal-
do do Valor Nominal Unitário das Debêntures BSD, conforme o caso, será atualizado monetaria-
mente a partir da primeira Data de Integralização de CRI, com base na variação acumulada do 
IPCA, calculada de forma pro rata temporis por Dias Úteis, nos termos da Escritura de Emis-
são BSD; (s) Remuneração: as Debêntures BSD farão jus à Remuneração, que contemplará ju-
ros remuneratórios estabelecidos na Escritura de Emissão BSD. A Remuneração será calculada de 
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidente sobre 
o Valor Nominal Unitário e saldo do Valor Nominal Unitário não amortizado das Debêntures BSD 
desde a primeira Data de Integralização de CRI, até a data do seu efetivo pagamento, observa-
dos os termos estabelecidos na Escritura de Emissão BSD. (t) Periodicidade de Pagamen-
tos: os valores devidos a título de Remuneração serão pagos mensalmente, de acordo com as 
Datas de Pagamento indicadas no Cronograma de Pagamentos, nos termos estabelecidos na Es-
critura de Emissão BSD; (u) Forma e Local de Pagamento: os pagamentos devidos pela 
Companhia em decorrência da Emissão de Debêntures BSD serão efetuados mediante depósito 
na Conta do Patrimônio Separado, nos termos da Escritura de Emissão BSD; (v) Repactuação: 
não haverá repactuação programada das Debêntures BSD; (w) Demais Condições: todas as 
demais condições específi cas da Emissão das Debêntures BSD serão previstas na Escritura de 
Emissão BSD. (ii) aprovar a realização da Operação pela Companhia, mediante a celebração dos 
Documentos da Operação Pertinentes; (iii) aprovar a outorga de garantias pela Companhia, em 
favor da Securitizadora, para assegurar o cumprimento das Obrigações Garantidas: (a) Fundos, 
nos termos previstos nos Documentos da Operação; e (b) quaisquer Garantias Adicionais, nos ter-
mos estabelecidos nos Documentos da Operação, fi cando os Diretores da Companhia desde já 
autorizados a determinar tais Garantias Adicionais e/ou substituir garantias prestadas no âmbito 
da Operação, podendo praticar todos e quaisquer atos exigidos para a sua constituição ou subs-
tituição, conforme aplicável, nos termos estabelecidos nos Documentos da Operação; (iv) autori-
zar os Diretores da Companhia a celebrar todos e quaisquer documentos, inclusive eventuais adi-
tamentos, bem como praticar todos e quaisquer atos, para a realização da Emissão das Debêntu-
res BSD e da Operação, incluindo, sem limitação: negociar termos e condições dos Documentos 
da Operação, inclusive eventuais aditamentos; contratar prestadores de serviços; requerer regis-
tros perante órgãos públicos e serventias extrajudiciais; cumprir quaisquer condições; e nomear 
procuradores para a prática de atos relacionados à Operação, conforme necessário; e (v) ratifi car 
todos os atos praticados pelos Diretores da Companhia até a presente data para fi ns de realiza-
ção da Emissão das Debêntures BSD e da Operação. 6. Encerramento: nada mais havendo a 
tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a pre-
sente ata na forma de sumário, conforme o artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações, a 
qual, lida e aceita, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente – Sr. Paulo de Tarso Pes-
tana de Godoy; Secretário – Sr. Camargo Freire Lins Grossman. Acionistas Presentes: BVC – 
Brazilian Venture Capital Ltd. (por seus procuradores Paulo de Tarso Pestana de Godoy e David 
Reich); David Weis (por seus procuradores Paulo de Tarso Pestana de Godoy e David Reich) e Ale-
xander Iliovits (por seus procuradores Paulo de Tarso Pestana de Godoy e David Reich). Certi -
camos que a presente é cópia  el da ata original lavrada em livro próprio. São Pau-
lo/SP, 23 de agosto de 2021. Mesa: Paulo de Tarso Pestana de Godoy - Presidente; Camargo 
Freire Lins Grossman - Secretário. Acionistas: BVC – Brazilian Venture Capital Ltd. (por 
seus procuradores Paulo de Tarso Pestana de Godoy e David Reich); David Weis (por seus pro-
curadores Paulo de Tarso Pestana de Godoy e David Reich); Alexander Iliovits (por seus pro-
curadores Paulo de Tarso Pestana de Godoy e David Reich). JUCESP nº 436.071/21-6 em 
16.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

1. Data, Hora e Local: aos 23 dias do mês de agosto de 2021, às 10:00 horas, na sede da 
Companhia, localizada na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Avenida Presiden-
te Tancredo de Almeida Neves, nº 759 (antigo nº 851), Módulo 13, Bloco A, Macedo, CEP 
07112-070. 2. Convocação e Presença: dispensada a convocação prévia nos termos do 
artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 
Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas representando a tota-
lidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presen-
ça de Acionistas. 3. Mesa: Presidente – Sr. Paulo de Tarso Pestana de Godoy; Secretário(a) 
– Sr. Camargo Freire Lins Grossman. 4. Ordem do Dia: considerando que a Companhia e 
a BSD Imóveis, Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações, inscri-
ta no CNPJ sob o nº 08.103.135/0001-94, com sede na cidade de Guarulhos, Estado de São 
Paulo, na Avenida Monteiro Lobato, nº 4.550, sala 02, Centro Empresarial Airport Town 2, 
Jardim Cumbica, CEP 07180-000 (“BSD”), realizarão uma operação estruturada de capta-
ção de recursos de terceiros no mercado de capitais brasileiro (“Operação”), que envolve-
rá, em suma: (a) a realização (a.1) pela Companhia, da 1ª emissão de debêntures, não con-
versíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada na espécie com garantia real, 
em séria única, para colocação privada (“Emissão” e “Debêntures ALL26”, respectiva-
mente), nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de De-
bêntures, para Colocação Privada, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária a 
ser Convolada em Espécie com Garantia Real, da ALL26 Imóveis, Empreendimentos e Parti-
cipações S.A. (“Escritura de Emissão ALL26”); e (a.2) pela BSD, da 1ª emissão de de-
bêntures, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada na espécie 
com garantia real, em séria única, para colocação privada (“Debêntures BSD”), nos ter-
mos do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures, para Co-
locação Privada, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária a ser Convolada em 
Espécie com Garantia Real, da BSD Imóveis, Empreendimentos e Participações S.A. (“Escri-
tura de Emissão BSD”; e em conjunto com a Escritura de Emissão ALL26, “Escrituras 
de Emissão de Debêntures” – sendo as Debêntures ALL26 e as Debêntures BSD, em 
conjunto, denominadas apenas “Debêntures”); (b) a utilização integral dos recursos a se-
rem captados por meio das Debêntures no pagamento de despesas relativas a determina-
dos imóveis, nos termos das Escrituras de Emissão de Debêntures; (c) a subscrição das De-
bêntures pela Virgo Companhia de Securitização, sociedade por ações, com sede na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 
215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, inscrita no CNPJ sob o nº 08.769.451/0001-08 (“Securiti-
zadora ou Debenturista”); (d) a emissão, pela Securitizadora, de cédulas de crédito 
imobiliário representativas da totalidade dos créditos imobiliários decorrentes das Debêntu-
res ALL26 (“Créditos Imobiliários ALL26”), e das Debêntures BSD (“Créditos Imobi-
liários BSD”), conforme previstos nas Escrituras de Emissão de Debêntures (sendo os Cré-
ditos Imobiliários ALL26 e os Créditos Imobiliários BSD, em conjunto, denominados apenas 
“Créditos Imobiliários”), na forma do Instrumento Particular de Escritura de Emissão de 
Cédula de Crédito Imobiliário Integral, sem Garantia Real, sob a Forma Escritural (“Escritu-
ra de Emissão de CCI”), a ser celebrado entre a Securitizadora, a Companhia e a Olivei-
ra Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição fi nanceira, 
com fi lial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 
13º andar, sala 132, parte, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0004-34 
(“Agente Fiduciário” ou “Instituição Custodiante”); (e) a vinculação dos Créditos 
Imobiliários, pela Securitizadora, como lastro dos certifi cados de recebíveis imobiliários da 
338ª série da 4ª emissão da Securitizadora (“CRI”), na forma do “Termo de Securitização de 
Créditos Imobiliários da 338ª Série da 4ª Emissão de Certi cados de Recebíveis Imobiliários 
da Virgo Companhia de Securitização” (“Termo de Securitização”), a ser celebrado en-
tre a Securitizadora e a Instituição Custodiante; (f) a distribuição dos CRI por meio de ofer-
ta pública de distribuição, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 
16 de janeiro de 2009, conforme alterada; e (g) a constituição, pela Companhia, pela BSD, 
e por seus garantidores, de determinadas garantias em favor da Securitizadora, a fi m de as-
segurar o integral e fi el cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Companhia e 
pela BSD (“Obrigações Garantidas”), por força e nos termos de todos os instrumentos 
fi rmados no âmbito da Operação ou a ela relacionados, que compreendem as Escrituras de 
Emissão de Debêntures, a Escritura de Emissão de CCI, o Termo de Securitização, instrumen-
tos de garantias e demais instrumentos correlatos, inclusive eventuais aditamentos, os quais 
deverão ser sempre interpretados em conjunto (“Documentos da Operação”); deliberar 
sobre as seguintes matérias: (i) a realização da Emissão das Debêntures ALL26 pela Compa-
nhia; (ii) a realização da Operação pela Companhia; (iii) a outorga de garantias pela Com-
panhia em favor da Securitizadora, de modo a assegurar o cumprimento das Obrigações Ga-
rantidas: (a) alienação fi duciária, na qualidade de proprietária e fi duciante, sobre os imóveis 
objeto das matrículas (a.1) nºs 39.323 e 61.338, ambas do 1º Cartório de Registro de Imó-
veis de Guarulhos/SP (“Imóveis Guarulhos”); e (a.2) nºs 2.492, 24.220, 24.221, 24.222, 
24.223, 24.224, 24.225, 24.226, 24.227, 24.228, 24.229, 54.887, 81.294, 81.295, 188.646 e 
259.469, todas do 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP (“Imóveis São 
Paulo”; e em conjunto com Imóveis Guarulhos, “Imóveis”); alienação fi duciária esta que 
se dará na forma do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens 
Imóveis e Outras Avenças, a ser celebrado entre a Companhia, a Securitizadora e outros 
(“Alienação Fiduciária de Imóveis e “Contrato de Alienação Fiduciária de Imó-
veis”, respectivamente); (b) cessão fi duciária, pela Companhia, na qualidade de titular e fi -
duciante, em favor da Securitizadora, dos direitos creditórios decorrentes de todo e qualquer 
contrato de locação, se e quando existente, dos Imóveis, celebrado pela Companhia na con-
dição de locadora, compreendendo o pagamento do preço de aluguel, na forma e nos pra-
zos estabelecidos no respectivo instrumento e atualizado monetariamente, bem como de to-
dos e quaisquer outros direitos creditórios devidos pelo respectivo locatário à Companhia, 
incluindo a totalidade dos respectivos acessórios; cessão fi duciária esta que se dará na for-
ma do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Ou-
tras Avenças, a ser celebrado entre a Companhia, a Securitizadora e outros (“Cessão Fidu-
ciária de Direitos Creditórios” e “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios”, respectivamente);  (c) fundo de recursos necessários para fazer frente ao pa-
gamento de despesas da Operação (“Fundo de Despesas”); e fundo de recursos a ser 
eventualmente constituído em conta corrente (“Fundo de Reserva”; e em conjunto com 
o Fundo de Despesas, “Fundos”); cada qual na forma prevista na Escritura de Emissão 
ALL26; e (d) quaisquer outras garantias que venham a ser exigidas da Companhia no âmbi-
to da Operação (“Garantias Adicionais”); (iv) a autorização à Diretoria da Companhia 
para implementar as medidas necessárias conforme as deliberações a serem tomadas com 
relação aos itens acima; e (v) a ratifi cação dos atos praticados pela Diretoria da Companhia 
referentes à Operação. 5. Deliberações: após o exame, a discussão e a votação das maté-
rias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e 
sem restrições: (i) aprovar a realização da Emissão das Debêntures ALL26 pela Companhia, 
com as seguintes características e condições principais, as quais serão detalhadas e regula-
das por meio da celebração da Escritura de Emissão ALL26: (a) Número da Emissão: a 
Emissão representa a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Companhia; (b) Número de 

Séries: a Emissão será realizada em série única; (c) Valor Total da Emissão: o valor to-
tal da Emissão, na Data de Emissão, abaixo defi nida, será de R$100.000.000,00 (cem mi-
lhões de reais); (d) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures 
ALL26 será de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); 
(e) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 100.000 (cem mil) Debêntures ALL26; 
(f) Destinação dos Recursos: os recursos líquidos obtidos por meio da Emissão serão in-
tegralmente destinados para o custeio de despesas vinculadas e atinentes direta e indireta-
mente à aquisição, desenvolvimento, reforma e/ou manutenção dos Imóveis Destinatários, 
nos termos da Escritura de Emissão ALL26; (g) Data de Emissão: para todos os efeitos, a 
data de emissão das Debêntures ALL26 será aquela defi nida na Escritura de Emissão ALL26 
(“Data de Emissão”); (h) Data de Vencimento: a última data de pagamento prevista 
no Cronograma de Pagamentos, ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado e venci-
mento antecipado, nos termos da Escritura de Emissão ALL26; (i) Comprovação de Titu-
laridade: para todos os fi ns de direito, a titularidade das Debêntures ALL26 será compro-
vada pela inscrição da Debenturista no Livro de Registro de Debêntures Nominativas, nos 
termos dos Artigos 63 e 31 da Lei das Sociedades por Ações e pelo respectivo Boletim de 
Subscrição das Debêntures ALL26; (j) Colocação: a colocação das Debêntures ALL26 será 
realizada de forma privada exclusivamente para a Debenturista, sem a intermediação de 
quaisquer instituições, sejam elas integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliá-
rios ou não, e não contará com qualquer forma de esforço de venda perante o público em 
geral, sendo expressamente vedada a negociação das Debêntures ALL26 em bolsa de valo-
res ou em mercado de balcão organizado, ressalvada a possibilidade de negociação priva-
da; (k) Subscrição e Prazo de Subscrição: as Debêntures ALL26 serão subscritas pela 
Debenturista, mediante a formalização da Escritura de Emissão ALL26, inscrição da titulari-
dade no livro próprio e a assinatura do respectivo Boletim de Subscrição de Debêntures 
ALL26; (l) Conversibilidade, Tipo e Forma: as Debêntures ALL26 serão simples, não 
conversíveis em ações de emissão da Companhia, escriturais e nominativas, sem emissão de 
cautelas ou certifi cados; (m) Espécie: as Debêntures ALL26 serão da espécie “quirografá-
ria” e serão automaticamente convoladas em espécie “com garantia real”, observados os 
termos da Escritura de Emissão ALL26; (n) Garantia Real: as Debêntures ALL26 contarão 
com garantia real na forma da Alienação Fiduciária de Imóveis, da Cessão Fiduciária de Di-
reitos Creditórios (Locação), da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (Opção), acima de-
fi nidas, bem como da Alienação Fiduciária de Cotas, nos termos da Escritura de Emissão 
ALL26; (o) Data de Integralização: qualquer data em que forem integralizadas parcial 
ou totalmente as Debêntures ALL26, pela Debenturista, ou seja qualquer data em que forem 
disponibilizados total ou parcialmente recursos de integralização de Debêntures ALL26, pela 
Debenturista à Companhia, por meio de uma Liberação, nos termos da Escritura de Emissão 
ALL26; (p) Integralização: as Debêntures ALL26 serão integralizadas à vista, em moeda 
corrente nacional, exclusivamente com recursos oriundos da integralização dos CRI, pelo 
Preço de Integralização, após o cumprimento das respectivas Condições Precedentes (ou 
sua dispensa pelos Titulares de CRI), e será feita de forma parcial ou total, nas respectivas 
Datas de Integralização de Debêntures, observados os termos da Escritura de Emissão 
ALL26; (q) Vencimento Antecipado: as Debêntures ALL26 poderão ser objeto de venci-
mento antecipado nos termos da Escritura de Emissão ALL26; (r) Atualização Monetá-
ria do Valor Nominal Unitário: o Valor Nominal Unitário das Debêntures ALL26 ou o sal-
do do Valor Nominal Unitário das Debêntures ALL26, conforme o caso, será atualizado mo-
netariamente a partir da primeira Data de Integralização de CRI, com base na variação acu-
mulada do IPCA, calculada de forma pro rata temporis por Dias Úteis, nos termos da Escri-
tura de Emissão ALL26; (s) Remuneração: as Debêntures ALL26 farão jus à Remuneração, 
que contemplará juros remuneratórios estabelecidos na Escritura de Emissão ALL26. A Re-
muneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias 
Úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário e saldo do Valor Nominal Unitá-
rio não amortizado das Debêntures ALL26 desde a primeira Data de Integralização de CRI, 
até a data do seu efetivo pagamento, observados os termos estabelecidos na Escritura de 
Emissão ALL26. (t) Periodicidade de Pagamentos: os valores devidos a título de Remu-
neração serão pagos mensalmente, de acordo com as Datas de Pagamento indicadas no 
Cronograma de Pagamentos, nos termos estabelecidos na Escritura de Emissão ALL26; (u) 
Forma e Local de Pagamento: os pagamentos devidos pela Companhia em decorrên-
cia da Emissão de Debêntures ALL26 serão efetuados mediante depósito na Conta do Patri-
mônio Separado, nos termos da Escritura de Emissão ALL26; (v) Repactuação: não have-
rá repactuação programada das Debêntures ALL26; (w) Demais Condições: todas as de-
mais condições específi cas da Emissão das Debêntures ALL26 serão previstas na Escritura 
de Emissão ALL26. (ii) aprovar a realização da Operação pela Companhia, mediante a cele-
bração dos Documentos da Operação Pertinentes;  (iii) aprovar a outorga de garantias pela 
Companhia, em favor da Securitizadora, para assegurar o cumprimento das Obrigações Ga-
rantidas: (a) Alienação Fiduciária de Imóveis, nos termos estabelecidos no Contrato de Alie-
nação Fiduciária de Imóveis; (b) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, nos termos esta-
belecidos no Contrato de Cessão Fiduciária Direitos Creditórios; (c) Fundos, nos termos pre-
vistos nos Documentos da Operação; e (d) quaisquer Garantias Adicionais, nos termos esta-
belecidos nos Documentos da Operação, fi cando os Diretores da Companhia desde já auto-
rizados a determinar tais Garantias Adicionais e/ou substituir garantias prestadas no âmbi-
to da Operação, podendo praticar todos e quaisquer atos exigidos para a sua constituição 
ou substituição, conforme aplicável, nos termos estabelecidos nos Documentos da Opera-
ção; (iv) autorizar os Diretores da Companhia a celebrar todos e quaisquer documentos, in-
clusive eventuais aditamentos, bem como praticar todos e quaisquer atos, para a realização 
da Emissão das Debêntures ALL26 e da Operação, incluindo, sem limitação: negociar termos 
e condições dos Documentos da Operação, inclusive eventuais aditamentos; contratar pres-
tadores de serviços; requerer registros perante órgãos públicos e serventias extrajudiciais; 
cumprir quaisquer condições; e nomear procuradores para a prática de atos relacionados à 
Operação, conforme necessário; e (v) ratifi car todos os atos praticados pelos Diretores da Com-
panhia até a presente data para fi ns de realização da Emissão das Debêntures ALL26 e da Ope-
ração. 6. Encerramento: nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifes-
tação, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme 
o artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações, a qual, lida e aceita, foi assinada por todos 
os presentes. Mesa: Presidente – Sr. Paulo de Tarso Pestana de Godoy; Secretário – Sr. Camar-
go Freire Lins Grossman. Acionistas Presentes: BVC – Brazilian Venture Capital Ltd. (por 
seus procuradores Paulo de Tarso Pestana de Godoy e David Reich); L. Sambor Imóveis, Em-
preendimentos e Participações Eireli (por seu administrador Paulo de Tarso Pestana de Godoy); 
Moisés Eizemberg; Fábio Eizemberg; Paulo de Tarso Pestana de Godoy e David Reich. Certi ca-
mos que a presente é cópia  el da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 23 de 
agosto de 2021. Mesa: Paulo de Tarso Pestana de Godoy - Presidente, Camargo Freire Lins 
Grossman - Secretário. Acionistas: BVC – Brazilian Venture Capital Ltd. (por seus procu-
radores Paulo de Tarso Pestana de Godoy e David Reich). L. Sambor Imóveis, Empreendi-
mentos e Participações Eireli (por seu administrador Paulo de Tarso Pestana de Godoy), 
Moisés Eizemberg, Fábio Eizemberg, Paulo de Tarso Pestana de Godoy, David 
Reich. JUCESP nº 436.054/21-8 em 15.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ALL26 Imóveis, Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ 10.336.467/0001-60 - NIRE 35.300.574.851
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23 de Agosto de 2021

“COMUNICADO N.º 220/2021”
REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/2021, de 02 de setembro de 2021, levado a efeito 
através do Processo Licitatório n.º 071/2021, cujo objeto compreende o REGISTRO DE 

PREÇOS para a “Aquisição De Gêneros Alimentícios,” para a Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Matão.
O Sr. Aparecido Ferrari, Prefeito do Município de Matão, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei, COMUNICA, que tendo em vista o recebimento de Parecer da Pregoeira Municipal, 
informando novamente não acudir interessados ao chamamento editalício em epígrafe, DECIDE pela 
RETIFICAÇÃO E REABERTURA DE PRAZOS sendo que o Edital Retificado e seus anexos, estarão 
disponíveis a partir do dia 13 de outubro de 2021, no site www.matao.sp.gov.br no link LICITAÇÕES; 
e que havendo dificuldade das interessadas o Departamento de Compras e Licitações estará à disposição 
para gravação do mesmo em mídia digital.
Comunica ainda que os Envelopes de n.º 01 (Proposta Comercial) e de n.º 02 (Documentos de Habilita-
ção) serão recebidos e protocolizados, no Departamento de Compras e Licitações, até às 08h30min do 
dia 26 de outubro de 2021. Nesta mesma data e horário, iniciar-se-à a sessão de abertura dos mesmos.
Demais informações no Departamento de Compras e Licitações através dos telefones: (16) 3383-4070, 
(16) 3383-4056, (16) 3383-4068 e (16) 3383-4067, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 17h00min.

Matão, 07 de outubro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
Tornamos público, para conhecimen-
to 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 nº22, fone (016) 
3301.1909/1942/3322.4629, nesta cida-
de, realizará no dia e hora abaixo indica-
dos, licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 26/2021 RETIFICADO, 
PROCESSO Nº 2449/2021, do tipo 
“Menor valor global do lote”, que visa 
a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 24 HORAS, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NESTE EDITAL E NO 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 22 
de outubro de 2021.

Araraquara, 06 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

ESCLARECIMENTO VI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N° 2712/2021
DE: 21 de Setembro de 2021

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

Araraquara, 07 de Outubro de 2021.
WINIA MASSONETO PRIARO PARRON

Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO VII
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N° 2712/2021
DE: 21 de Setembro de 2021

Vimos, através deste, em relação ao Edital Pregão 
Presencial  nº 032/2021, cujo objeto é a CON-
TRATAÇÃO, POR LOTES DISTINTOS E AUTÔ-
NOMOS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS 
DE LIMPEZA PÚBLICA (REMOÇÃO DE RESÍ-
DUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E INSERVÍVEIS 
DE TERRENOS, CAPINA MANUAL, RASPA-
GEM, GRADEAMENTO, ROÇADA MECANIZA-
DA E MANUAL), COM O FORNECIMENTO DE 
MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS/
MÁQUINAS, INCLUSIVE DE PEQUENO PORTE 
(AUTOMÓVEIS, TRATORES E CAMINHÕES), 
INSUMOS E QUAISQUER MATERIAIS NECES-
SÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS IN-
CLUINDO DESTINAÇÃO FINAL DOS RESPEC-
TIVOS RESÍDUOS GERADOS PELA CAPINA E 
RASPAGEM (GUIA, VIA E PASSEIO PÚBLICO) 
E DA REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRU-
ÇÃO CIVIL E INSERVÍVEIS DE TERRENOS, 
COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, PROR-
ROGÁVEIS NA FORMA DO ARTIGO 57, INCISO 
II DA LEI 8.666/1993, A SER CUMPRIDO EM 
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DES-
TE ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E DE-
MAIS ANEXOS DO EDITAL, QUE O INTEGRAM 
E COMPLEMENTAM, tendo em vista pedido de 
esclarecimento por parte da empresa ELECTRA 
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA 
LTDA, expor o que segue:
QUESTIONAMENTO: A empresa vem, através 
deste solicitar informação a respeito da aceitação 
de autenticação digital dos documentos.
RESPOSTA: Serão aceitos documentos autentica-
dos digitalmente desde que realizados por cartório 
competente. Tal autenticação não acarretará a ina-
bilitação da licitante.
Era o que tínhamos a esclarecer.

Araraquara, 07 de Outubro de 2021.
WINIA MASSONETO PRIARO PARRON

Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique em jornal 
de grande circulação.
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Sexta-feira, 8 De outubro De 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barretos – SP. Torna público para 
conhecimento de interessados o resultado do julgamento na fase de habilitação referente a Tomada de 
Preços n.º 03/2021, Edital n.º 115/2021 – Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia 
para reforma e ampliação do CEMEI – Cleusa Pereira Barreto, localizada na Avenida José Pompeu 
Bonvicino, n.º 441, Bairro Nova Barretos, Barretos-SP. Empresas habilitadas: Prisma Barretos Engenharia 
e Construçoes Ltda; BR Engenharia Eireli; Sercom Engenharia e Comercio Ltda; Cobe Construtora Brasil 
Eireli; Construnorte Engenharia, comercio e Construçoes Ltda; GG Ribeirao Construçoes Ltda, Lazari 
construtora e Pavimentaçoes Ltda e Construtora Rio Obras Comercio de Materiais para Construçao Eireli. 
EMPRESAS QUE PERMANECEM INABILITADAS: GSP Construtora Eireli ME e HD Soluçoes em Urbanizaçao 
Ltda. Ficam todos convocados para abertura dos envelopes n. 2 – Propostas dia 20/10/2021 as 11:00 
horas. Barretos, 07 de outubro de 2021. Silvana Rodrigues Sampaio Borini - Departamento de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26-2021. EDITAL Nº 85-2021. PROCESSO Nº 901/2021. OBJETO: 
Aquisição de kits de marmitex com refrigerante lata 350 ml sabor cola gelado, por meio do sistema de registro de 
preços, que serão destinados ao consumo de servidores que estejam trabalhando em operações de manutenção das 
vias públicas, campanhas realizadas pela Secretaria de Saúde, eventos culturais e esportivos, além de fornecimento 
a pacientes internos do CAPS – Saúde Mental, que realizam tratamento de internação diurna. Entrega parcelada e 
conforme necessidade pelo período de 12 (doze) meses. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 29/10/2021 
às 14h00min. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido na Divisão de Licitação, Rua 9 de Julho, 15-20, centro, 
Macatuba, das 08:00h às 16:30h, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão 
ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-9819. Macatuba, 06 de outubro de 2021. Anderson Ferreira. 
Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03-2021. EDITAL Nº 84-2021. PROCESSO Nº 897-2021. OBJETO: 
Alienação de bens móveis públicos municipais inservíveis, no estado em que se encontram, pela maior oferta (oferta 
igual ou superior ao valor da avaliação). ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 10/11/2021 às 08h30min.  O edital, 
na íntegra, poderá ser lido e obtido na Divisão de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, centro, Macatuba, das 08:00h às 
16:30h, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço 
acima ou pelo telefone (14) 3298-9854/19. Macatuba, 05 de outubro de 2021. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
SESSÕES DE TERAPIA ABA (APPLIED 
BEHAVIOR ANALYSIS) CONFORME ES-
PECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS EM 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, POR 
UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
PARA ATENDIMENTO DOS PEDIDOS JU-
DICIAIS.
Orgão Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde de Araraquara (Rua Expedicionários 
do Brasil, 3098, Centro, Araraquara, CEP: 
14.801-360, Fone: 16 3301-1700).
Mais informações: http://www.araraquara.
sp.gov.br/portal-transparencia-saude/por-
tal-transparencia-saude, www.licitacoes-e.
com.br, ou pelo e-mail: pregoeirapatri-
cia@araraquara.sp.gov.br
CREDENCIAMENTO: 22/10/2021, às 10:00hs

Araraquara, 07/10/2021.
Eliana Aparecida Mori Honain
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência 006/2021, Processo 
16.407/2021 e apensos. Tipo: Menor Preço 
Global. Objeto: Contratação de empresa es-
pecializada para execução de obras de Re-
vitalização da Rua São Paulo e Av. Hebraim 
Hallak, Centro, Município de Mairiporã-SP. A 
sessão será aberta às 09h00 do dia 16 de 
novembro de 2021, na sala de licitações da 
Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, situada 
no térreo do Paço Municipal, na Alameda Ti-
biriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-000, 
Mairiporã/SP. O edital da Concorrência Pú-
blica 006/2021 na integra, juntamente dos 
seus Anexos, poderão ser obtidos a partir 
do dia 14/10/2021 junto à Coordenadoria de 
Compras, Licitações e Contratos, ou pelo 
site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores infor-
mações 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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 048/2021. Processo 
13.604/2021. Tipo: Menor Preço por Item. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPOR-
TIVO DE CICLISMO PARA 80 ALUNOS DES-
TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
E ESPORTES DE MAIRIPORÃ/SP COM 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEM-
PREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO EM-
PRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE. A sessão será aberta às 09:00 horas 
do dia 25 de Outubro de 2021, na sala de li-
citações da Prefeitura Municipal de Mairiporã/
SP, situada no térreo do Paço Municipal, na 
Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 
07.600-084, Mairiporã/SP. O edital na integra 
poderá ser obtido a partir do dia 13/10/2021 
junto à Coordenadoria de Compras, Licita-
ções e Contratos, ou pelo site www.mairipo-
ra.sp.gov.br. Maiores informações através 
do telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail 
licitacao@mairipora.sp.gov.br. Rafael Barbieri 
Pimentel da Silva – Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. EDITAL REPUBLICADO Nº 108/2021. 
PROCESSO Nº 169/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2021. TIPO: MENOR PREÇO DO LOTE 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, para 
veículos leves e médios, tendo por objetivo a manutenção dos veículos da frota municipal, por um 
período de 12 meses, conforme especificações, quantitativos e valores estimados constantes do 
Termo de Referência - Anexo I. Data da realização da sessão pública do Pregão: dia 25 de outubro de 
2021, as 09h00 – Obtenção do Edital: gratuito através do site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na 
PMNH – Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade 
de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 das 07h30m às 12h00 e das 13h30m às 17h00 horas 
– Novo Horizonte, 07 de outubro de 2021 – FABIANO DE MELLO BELENTANI – PREFEITO MUNICIPAL.
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS- EDITAL REPUBLICADO Nº 102/2021. 
PROCESSO Nº 161/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2021. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS, VELOCIMETROS E PAINÉIS, para veículos leves e pesados 
que compões a frota municipal de Novo Horizonte/SP, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme 
quantitativos e especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I.
Data da realização da sessão pública do Pregão: dia 26 de outubro de 2021, as 09h00 – Obtenção 
do Edital: gratuito através do site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, 
sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-
3543-9015 das 07h30m às 12h00 e das 13h30m às 17h00 horas – Novo Horizonte, 07 de outubro 
de 2021 – FABIANO DE MELLO BELENTANI – PREFEITO MUNICIPAL.
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS- EDITAL REPUBLICADO Nº 092/202. PROCESSO 
Nº 148/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021. TIPO: MENOR PREÇO DO ITEM OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de GÁS P-45,  a ser utilizado na Secretaria Municipal 
de Educação, Escolas do Ensino Fundamental, Centro de Educação Infantil, Centro Municipal de 
Alimentação Escolar e suas Unidades, por um período de 08 (oito) meses, conforme especificações 
técnicas e quantidades descritas no Termo de Referência – ANEXO I. Data da realização da sessão 
pública do Pregão: dia 22 de outubro de 2021, as 14h00 – Obtenção do Edital: gratuito através do 
site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes 
Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 das 07h30m 
às 12h00 e das 13h30m às 17h00 horas – Novo Horizonte, 07 de outubro de 2021 – FABIANO DE 
MELLO BELENTANI – PREFEITO MUNICIPAL.

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094 / 2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MACA-
CÃO PADRÃO SAMU E BOTAS CANO LONGO 
PADRÃO SAMU
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 26 de outubro 
2021, às 14:30h
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 
26 de outubro 2021, às 15:00h

Araraquara, 6 de outubro de 2021
Geraldo Ruske Filho

Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO SAÚDE

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107 / 2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE 
PROCESSOS JUDICIAIS
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 26 de outubro 
2021, às 09:00h
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 
26 de outubro 2021, às 10:00h

Araraquara, 6 de outubro de 2021
Geraldo Ruske Filho

Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO SAÚDE

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 043/2021

O município de Tabapuã/SP torna público aos interessados 
do ramo pertinente, que realizará licitação na Modalidade 
de Pregão Presencial sob o n° 043/2021 – Processo n° 
118/2021, do tipo Menor Preço Unitário, tendo por objeto a 
aquisição de 02 (dois) ônibus, usados, em bom estado de 
conservação, conforme especificações contidas no Anexo 
I do edital. Credenciamento e abertura dos envelopes: no 
dia 22 de outubro de 2021, com início às 09h00min, no 
Fundo Social de Solidariedade de Tabapuã, situado na Av. 
Rodolfo Baldi nº 805 - Centro, ao lado do Paço Municipal. 
Edital completo e mais informações poderão ser obtidas 
através do site www.tabapua.sp.gov.br e do e-mail: licita-
cao@tabapua.sp.gov.br. Tabapuã/SP, 06 de outubro de 
2021. SILVIO CESAR SARTORELLO - Prefeito Municipal. 
PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

DECLARAÇÃO DE VENCEDOR
Pregão Presencial nº 14/2021

Processo Administrativo nº 8805/2021
OBJETO: Contratação de laboratório para 
coleta de amostras e análises físico-químicas 
e microbiológicas de água proveniente dos 
sistemas público e soluções alternativas de 
abastecimento de água potável do município 
de São Caetano do Sul. A Senhora 
Pregoeira declara VENCEDORA do certame 
a empresa Controle Analítico Análises 
Técnicas Ltda, para o lote único, no valor 
total de R$ 434.999,94 (quatrocentos e trinta 
e quatro mil, novecentos e noventa e nove 
reais e noventa e quatro centavos). Nesta 
oportunidade, a todos os interessados, 
abre-se o prazo de 03 (três) dias para 
recurso, nos termos do artigo 4º, inciso 
XVIII, da Lei Federal nº 10.520/02 e, artigo 
24, inciso XV, do Decreto Municipal nº 
9459/06. São Caetano do Sul, 07 de outubro 
de 2021 – Rodrigo Gonçalves Toscano – 
Superintendente do SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

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

EDITAL DE 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

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Concorrência Pública nº 01/2021 - Proces-
so de compras 551/2021, contratação de 
empresa especializada no segmento de 
construção civil para reforma e adequação 
de áreas específicas, localizadas no Cam-
pus Itapetininga, conforme especificações e 
condições constantes nos Projetos, Memo-
rial Descritivo e demais Anexos deste Edital. 
Diante dos termos do processo licitatório, o 
Reitor, resolve HOMOLOGAR o processo li-
citatório e ADJUDICAR o objeto da licitação 
a empresa Kin Engenharia Ltda - EPP no va-
lor global de R$ 3.561.433,28 (três milhões, 
quinhentos e sessenta e um mil, quatrocen-
tos e trinta e três reais e vinte oito centavos) 
para execução dos serviços.
São Caetano do Sul, 07 de outubro de 2021.

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo 
Reitor

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

Processo SUPRI 482/2021 – PREGÃO 
PRESENCIAL nº 16/2021 – CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA DE PRÉDIOS, MOBILIÁRIOS E 
EQUIPAMENTOS ESCOLARES, VISANDO À 
OBTENÇÃO DE ADEQUAÇÃO CONDIÇÕES DE 
SALUBRIDADE E HIGIENE, DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO 
DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. - Recebimento e 
abertura dos Envelopes às 09h00 do dia 26/10/2021. 
Local: Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 675 – 2º 
andar – Vila Nova Itapevi – Itapevi/SP. – Retirar o 
edital excepcionalmente na página da Internet http://
www.itapevi.sp.gov.br - Fone: (11) 4143-7600. E-mail: 
licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 07/10/2021 – 
Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO 
E INTIMAÇÃO
CAPIVARI - SP

Data do leilão:28/10/2021 - as: 11:00 Local: AGENCIA DA CAI-
XA - RUA BENTO DIAS, 246, CENTRO, CAPIVARI, 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:B37555 - CONTRATO: 802985826043 -   EMPRESA GES-
TORA DE ATIVOS - EMGEA
JOAO TIMOTEO DE MORAES, BRASILEIRO(A), MOTORISTA, 
CPF 041.186.618-45, CI 15435887 SSP/SP, CASADO (A) COM 
ESPOLIOS E / OU HERDEIROS DE ELISABETE DE FREITAS 
FRANCO MORAES , BRASILEIRO (A), AUXILIAR DE PRODU-
CAO, CPF 188.198.548-21 CI: 17070454 - SSP/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIRO RESIDENCIAL, A RUA 
OLINDA MAZZINI ALBERTINI, Nº 45, LOTE Nº 07, QUADRA A, 
LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM ENGENHO VELHO, 
BAIRRO ENGENHO VELHO, EM CAPIVARI, SP, COM A AREA 
DE 125,00M2, AREA DE 60,00M2, COM TODAS AS SUAS INS-
TALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E 
GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 15560,91
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 145000,00
CAPIVARI, 08/10/2021

ARY ANDRE NETO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 61/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
334/2021 - Contratação de empresa do ramo para 
o fornecimento de caixas box organizadoras, des-
tinadas a acondicionar brinquedos da secretaria 
municipal de educação. Recebimento das propos-
tas: a partir das 08h30min do dia 06/10/2021 – Iní-
cio da sessão: 22/10/2021, às 14h30min. TIPO DE 
LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no Depto de Li-
citação, no Paço Municipal, localizado na Praça 
da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de 
Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-
1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 
11h30min e dás 13h00min às 17h00min, no site 
www.tupa.sp.gov.br e http://sistemas.tupa.sp.gov.
br:8079/ comprasedital/. Tupã, em 04/10/2021. 
Caio K. P. Aoqui, Prefeito Municipal.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 97/2021 – PROC. Nº 300.123/2021 
– DETENTORA: FRANCISCA PAULINO DE 
LIMA – ME. OBJETO: REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATE-
RIAIS HIDRÁULICOS. DATA DA ASSINATU-
RA: 07/10/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 
meses, a contar da data da publicação da 
respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: 
Itens e Valores Unitários: (LOTE 03) Item 1 – 
REGISTRO ESFERA DE PVC MARROM DE 
3/4”, SOLDÁVEL, COM BORBOLETA PARA 
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA, CON-
FORME NBR 11306 – R$11,10 a pç. Item 2 
– REGISTRO ESFERA DE PVC RIGIDO 2” 
(60 MM) SOLDÁVEL, COM BOLSAS, PARA 
UTILIZAÇÃO EM TUBOS PBA-JE, CON-
FORME NBR 11306 – R$ 90,000 a pç. Item 
3 – REGISTRO DE GAVETA 3/4”, CORPO, 
CUNHA E CASTELO FUNDIDO EM LIGA 
DE BRONZE COM BAIXO TEOR DE ZIN-
CO, RESISTENTE A CORROSÃO, HAS-
TE REFORÇADA EM LATÃO E VOLANTE 
EM ZAMAC PINTADO, CONFORME NBR 
10072 – R$ 40,00 a pç. Item 4 – REGISTRO 
DE GAVETA 1”, CORPO, CUNHA E CASTE-
LO FUNDIDOS EM LIGA DE BRONZE COM 
BAIXO TEOR DE ZINCO, RESISTENTE 
A CORROSÃO, HASTE EM LATÃO E VO-
LANTE EM ZAMAC PINTADO, CONFORME 
NBR 10072 – R$ 50,00 a pç. Item 5 – RE-
GISTRO DE PRESSÃO 3/4”, CORPO FUN-
DIDO EM LIGA DE BRONZE COM BAIXO 
TEOR DE ZINCO, RESISTENTE A CORRO-
SÃO, ACIONAMENTO COM BORBOLETA E 
CANOPLA CROMADA, CONFORME NBR 
PERTINENTE AO MATERIAL NBR 10071 e 
14119 – R$ 26,00 a pç. Item 6 – REGISTRO 
OU TORNEIRA DE BÓIA DE 3/4”, PARA CAI-
XA D’ÁGUA, CORPO FUNDIDO EM LIGA 
DE BRONZE COM BAIXO TEOR DE ZIN-
CO, RESISTENTE A CORROSÃO, HASTE 
DE METAL CROMADO, COM BÓIA ROS-
QUIAVEL, CONFORME NBR 14534:2000 
– R$ 20,00 a pç. Item 7 – REGISTRO OU 
TORNEIRA DE BÓIA DE 1”, PARA CAIXA 
D’ÁGUA, CORPO FUNDIDO EM LIGA DE 
BRONZE COM BAIXO TEOR DE ZINCO, 
RESISTENTE A CORROSÃO, HASTE DE 
METAL CROMADO, COM BÓIA ROSQUIA-
VEL, CONFORME NBR 14534:2000 – R$ 
124,00 a pç. Item 8 – REGISTRO GAVETA 
DE 3/4”, LIGA DE COBRE COM VOLANTE, 
ACABAMENTO COM NIQUEL QUIMICO, 
CONFORME NBR 14580 – R$ 40,00 a pç. 
Item 9 – REGISTRO PRESSÃO 3/4”, LIGA 
DE COBRE COM VOLANTE, ACABAMEN-
TO COM NIQUEL QUIMICO, CONFORME 
NBR 14580 – R$ 40,00 a pç. VALOR TOTAL 
DA ARP: R$ 43.000,00. CONTRATANTE: 
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

RESUMO DE 1º TERMO ADITIVO DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2021 – 
PROC. Nº 300.026/2021 – DETENTORA: 
ROLEMARE COMERCIAL LTDA. OBJETO: 
Fica alterado a Ata de Registro de Preços em 
epígrafe para incluir como partes “CONTRA-
TANTES” a Secretaria Municipal de Saúde. 
Data da assinatura: 06/10/2021. CONTRA-
TANTES: Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos e Secretaria Municipal de Saúde.

RESUMO: Processo nº 8561/2021 – Modali-
dade Pregão Eletrônico nº 55/2021 – Presta-
ção de Serviços de Manutenção Preventiva 
e Corretiva em Aparelhos de Ar-Condicio-
nado e em Centrais de Climatização das 
Secretarias da Prefeitura Municipal de São 
Caetano do Sul. DECISÃO DA PREGOEI-
RA: ADJUDICO o objeto da licitação em epí-
grafe, conforme segue: Empresa: SINERGIA 
PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTA-
GENS LTDA. – CNPJ nº 08.390.028/0001-
94 – LOTE ÚNICO – Valor Total do Lote R$ 
70.900,00. DESPACHO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE GOVERNO: “À vista de todo 
processado, notadamente da Ata da Sessão, 
e no uso da competência que me foi atribuí-
da pelo inciso III do artigo 2º do Decreto 
Municipal nº 11.092/2017 e no inciso XXII, 
do artigo 4º, da Lei nº 10.520/02, HOMOLO-
GO o presente procedimento licitatório, na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 55/2021”. 
Secretária Municipal de Governo Silvia de 
Campos – 06/10/2021. São Caetano do Sul, 
07 de outubro de 2021. Carolina Morales 
Bernardino – Diretora do Departamento de 
Licitações e Contratos.

CONVITE Nº 03/2021 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 7445/2021

Objeto: Contratação de empresa especiali-
zada de engenharia para prestação de ser-
viços de manutenções elétricas, preventivas 
e corretivas, nos circuitos de iluminação nos 
postos administrados pelo Sistema de Água, 
Esgoto e Saneamento Ambiental – SAESA-
-SCS. A Comissão Julgadora Permanente I 
(COJUP I), no uso de suas atribuições, re-
solve DECLARAR FRACASSADO o certa-
me ante a inabilitação de todos os licitantes. 
São Caetano do Sul, 07 de outubro de 2021 
– Rodrigo Gonçalves Toscano – Superinten-
dente 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2021. O MUNICÍPIO DE BARRINHA, 
Estado de São Paulo, localizado na Praça Antônio Prado, nº 70, Centro, por intermédio do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, considerando a aprovação do edital de licitação 
pelo departamento jurídico do município, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 22 de outubro de 2021, às 09:00 horas na sede da Prefeitura 
Municipal de Barrinha, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial do TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO 
DE PLAYGROUNDS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, conforme 
especificações contidas no edital que regula o certame. O instrumento convocatório e seus 
anexos poderão ser retirados ou consultados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, 
situada no endereço acima mencionado, de segunda às sextas feiras das 08:00 às 11:00 
horas e das 13:00 às 16:00 horas, bem como no site do município www.barrinha.sp.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (0XX16) 3943-9400. Barrinha/
SP, aos 07 de outubro de 2021. JOSÉ MARCOS MARTINS - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
1º AVISO DE ALTERAÇÃO do Chamamento Público nº 04/2021 - Processo nº 
146/2021 – Edital nº 2.266/2021. Carlos Henrique Rossi Catalani, Prefeito Municipal, 
usando das atribuições que lhe são conferidas, e considerando o Memorando SASC 
nº 814/2021, RESOLVE ALTERAR o edital do Chamamento Público 04/2021 e seus 
anexos. A data da sessão pública de recebimento dos envelopes ALTERA-SE para 
12/11/2021 às 09 horas. O 1º Termo de Alteração completo e Edital Retificado 
encontram-se disponíveis no site: https://www.penapolis.sp.gov.br em editais = 
editais de licitação = Chamamento Público 04/2021. Penápolis, 07 de outubro de 
2021. Carlos Henrique Rossi Catalani – Prefeito Municipal

ESCLARECIMENTO III
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N° 2712/2021
DE: 21 de Setembro de 2021

Vimos, através deste, em relação ao Edital Pregão 
Presencial  nº 032/2021, cujo objeto é a CON-
TRATAÇÃO, POR LOTES DISTINTOS E AUTÔ-
NOMOS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS 
DE LIMPEZA PÚBLICA (REMOÇÃO DE RESÍ-
DUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E INSERVÍVEIS 
DE TERRENOS, CAPINA MANUAL, RASPA-
GEM, GRADEAMENTO, ROÇADA MECANIZA-
DA E MANUAL), COM O FORNECIMENTO DE 
MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS/
MÁQUINAS, INCLUSIVE DE PEQUENO PORTE 
(AUTOMÓVEIS, TRATORES E CAMINHÕES), 
INSUMOS E QUAISQUER MATERIAIS NECES-
SÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS IN-
CLUINDO DESTINAÇÃO FINAL DOS RESPEC-
TIVOS RESÍDUOS GERADOS PELA CAPINA E 
RASPAGEM (GUIA, VIA E PASSEIO PÚBLICO) 
E DA REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRU-
ÇÃO CIVIL E INSERVÍVEIS DE TERRENOS, 
COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, PROR-
ROGÁVEIS NA FORMA DO ARTIGO 57, INCISO 
II DA LEI 8.666/1993, A SER CUMPRIDO EM 
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DES-
TE ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E DE-
MAIS ANEXOS DO EDITAL, QUE O INTEGRAM 
E COMPLEMENTAM, tendo em vista pedido de 
esclarecimento por parte da empresa A. TONANI-
NI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, expor o 
que segue:
Em relação ao pedido de esclarecimento da em-
presa A. TONANINI CONSTRUÇÕES E SERVI-
ÇOS LTDA, informamos que a resposta se encon-
tram disponível no site do Município de Araraqua-
ra, no endereço: http://www.araraquara.sp.gov.br/
transparencia-gestao-e-financas/portal-da-trans-
parencia-administracao.
Sem mais para o momento, nos colocamos a dis-
posição para os esclarecimentos necessários.
Era o que tínhamos a esclarecer.

Araraquara, 07 de Outubro de 2021.
RENATA C. BRATFISCH

CRA-SP 6-006531
Coordenadora Executiva de Serviços Públicos

WINIA MASSONETO PRIARO PARRON
Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO IV
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N° 2712/2021
DE: 21 de Setembro de 2021

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

Araraquara, 07 de Outubro de 2021.
RENATA C. BRATFISCH

CRA-SP 6-006531
Coordenadora Executiva de Serviços Públicos

WINIA MASSONETO PRIARO PARRON
Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO V
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N° 2712/2021
DE: 21 de Setembro de 2021

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

Araraquara, 07 de Outubro de 2021.
RENATA C. BRATFISCH

CRA-SP 6-006531
Coordenadora Executiva de Serviços Públicos

WINIA MASSONETO PRIARO PARRON
Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N° 2712/2021
DE: 21 de Setembro de 2021

Vimos, através deste, em relação ao Edital Pregão 
Presencial  nº 032/2021, cujo objeto é a CON-
TRATAÇÃO, POR LOTES DISTINTOS E AUTÔ-
NOMOS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS 
DE LIMPEZA PÚBLICA (REMOÇÃO DE RESÍ-
DUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E INSERVÍVEIS 
DE TERRENOS, CAPINA MANUAL, RASPA-
GEM, GRADEAMENTO, ROÇADA MECANIZA-
DA E MANUAL), COM O FORNECIMENTO DE 
MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS/
MÁQUINAS, INCLUSIVE DE PEQUENO PORTE 
(AUTOMÓVEIS, TRATORES E CAMINHÕES), 
INSUMOS E QUAISQUER MATERIAIS NECES-
SÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS IN-
CLUINDO DESTINAÇÃO FINAL DOS RESPEC-
TIVOS RESÍDUOS GERADOS PELA CAPINA E 
RASPAGEM (GUIA, VIA E PASSEIO PÚBLICO) 
E DA REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRU-
ÇÃO CIVIL E INSERVÍVEIS DE TERRENOS, 
COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, PROR-
ROGÁVEIS NA FORMA DO ARTIGO 57, INCISO 
II DA LEI 8.666/1993, A SER CUMPRIDO EM 
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DES-
TE ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E DE-
MAIS ANEXOS DO EDITAL, QUE O INTEGRAM 
E COMPLEMENTAM, comunicar que:
Tendo em vista decisão exarada nos autos do pro-
cesso eletrônico TC-020288.989.21-3, que deter-
minou a suspensão do referido certame, até ulte-
rior deliberação do TCE-SP – Tribunal de Contras 
do Estado de São Paulo, a Prefeitura do Município 
de Araraquara, através da Secretaria de Municipal 
de Administração, resolve SUSPENDER o presen-
te certame.
A data de abertura agendada para o dia 08 de Ou-
tubro de 2021, as 14:00 horas, FICA SUSPENSA, 
em virtude do TCE-SP.
Informações referentes ao certame serão comuni-
cadas oportunamente.

Araraquara, 07 de Outubro de 2021.
WINIA MASSONETO PRIARO PARRON

Pregoeira
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Autoridade Competente
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 60/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
333/2021 - Contratação de empresa do ramo para 
o fornecimento de veículos (01 veículo do tipo 
minivan e 01 veículo utilitário com carroceria tipo 
pick up), zero km, com especificações (mínimas) 
constantes do termo de referência, destinados à 
Secretaria Municipal de Educação do município 
de Tupã/SP. Abertura: 21/10/2021, às 08h30min. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no Depto de Licitação, no Paço Municipal, lo-
calizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), 
nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefo-
ne (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-feira, 
das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 
17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 
04/10/2021. Caio K. P. Aoqui, Prefeito Municipal. 

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

IMPUGNAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N° 2712/2021
DE: 21 de Setembro de 2021

Vimos, através deste, em relação ao Edital Pregão 
Presencial  nº 032/2021, cujo objeto é a CON-
TRATAÇÃO, POR LOTES DISTINTOS E AUTÔ-
NOMOS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS 
DE LIMPEZA PÚBLICA (REMOÇÃO DE RESÍ-
DUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E INSERVÍVEIS 
DE TERRENOS, CAPINA MANUAL, RASPA-
GEM, GRADEAMENTO, ROÇADA MECANIZA-
DA E MANUAL), COM O FORNECIMENTO DE 
MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS/
MÁQUINAS, INCLUSIVE DE PEQUENO PORTE 
(AUTOMÓVEIS, TRATORES E CAMINHÕES), 
INSUMOS E QUAISQUER MATERIAIS NECES-
SÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS IN-
CLUINDO DESTINAÇÃO FINAL DOS RESPEC-
TIVOS RESÍDUOS GERADOS PELA CAPINA E 
RASPAGEM (GUIA, VIA E PASSEIO PÚBLICO) 
E DA REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRU-
ÇÃO CIVIL E INSERVÍVEIS DE TERRENOS, 
COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, PROR-
ROGÁVEIS NA FORMA DO ARTIGO 57, INCISO 
II DA LEI 8.666/1993, A SER CUMPRIDO EM 
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DES-
TE ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E DE-
MAIS ANEXOS DO EDITAL, QUE O INTEGRAM 
E COMPLEMENTAM, tendo em vista IMPUGNA-
ÇÃO por parte da empresa ENGESA COLETA DE 
RESÍDUOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, 
expor o que segue:
Nega-se provimento à Impugnação.
Informamos que a íntegra da impugnação se en-
contra disponível no site do Município de Arara-
quara, no endereço: http://www.araraquara.sp.gov.
br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-
-transparencia-administracao.
Atenciosamente,

Araraquara, 06 de Outubro de 2021.
RENATA C. BRATFISCH

CRA-SP 6-006531
Coordenadora Executiva de Serviços Públicos

WINIA MASSONETO PRIARO PARRON
Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021
Processo Administrativo n° 095/2021
LICITAÇÃO EXCLUSIVA MEI/ME/EPP

O Município de Pariquera-Açu/SP, por intermédio 
da Prefeitura Municipal, torna público, para co-
nhecimento dos interessados, que o Pregoeiro e 
sua Equipe de Apoio, reunir-se-ão no dia, hora e 
local designados neste Edital, onde realizará cer-
tame licitatório, na modalidade de PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICO, pelo MENOR PREÇO POR 
LOTE, no modo de DISPUTA ABERTO, cujo obje-
to é AQUISIÇÃO DE 17 KITS DE CILINDRO DE 
OXIGÊNIO (5 LITROS) COMPLETO SEM CAR-
GA, COM FLUXÔMETRO E MANÔMETRO E 
BOLSA PARA TRANSPORTE, EM ATENDIMEN-
TO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE 
MUNICÍPIO, em conforme solicitação ao Departa-
mento de Saúde, subordinado às condições e exi-
gências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Recebimento das propostas por meio eletrôni-
co: a partir das 08 horas do dia 13/10/2021 até as 
08h59min do dia 26/10/2021.
Abertura de Propostas iniciais: às 09h00min do 
dia 26/10/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 
09h15min do dia 26/10/2021.
Tempo de Disputa: 10 minutos

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

Valor estimado desta licitação: R$ 29.257,00

Fonte de Recursos: Próprio

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

Pariquera-Açu/SP, em 07 de outubro de 2021.

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE FAZENDA

COMUNICADO
Em atendimento as legislações em vigor, comuni-
camos que os demonstrativos da educação refe-
rente ao 3º Trimestre de 2021, encontram-se fi xa-
dos no quadro de aviso de grande circulação no 
Paço Municipal à Rua XV de Novembro, nº 686, 
Centro, deste município, e no site eletrônico www.
pariqueraacu.sp.gov.br, portal da transparência.

Pariquera-Açu/SP, 07 de outubro de 2021.

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

“O Diretor Superintendente do CONSAÚDE, 
CONCEDE a Sra. JENNY DEL CARMEN 
ARCENTALES HERRERA, RG 39.799.463-
1, Enfermeira, nomeada através do C.P 
001/2003 em 01/03/2004, LICENÇA PARA 
TRATAR DE INTERESSES PARTICULA-
RES, por 02 (dois) anos, sem remuneração, 
a partir de 15/10/2021, nos termos do Artigo 
86 do Estatuto dos Servidores Públicos do 
CONSAÚDE.”

José Antonio Antosczezem
Dir. Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

EXTRATO DE ADITAMENTO 
CONTRATO

CONTRATO N.º 021/2019
PROCESSO N.º 010/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019
OBJETO: Contratação de empresa do 
ramo pertinente para ex ecução de co-
leta de resíduos sólidos domiciliares e 
comerciais do Município de Cananéia, 
com destinação fi nal em Aterro Sanitário 
indicado pela Prefeitura Municipal da 
Estância de Cananéia, para atender 
demanda proposta pelo Departamento 
Municipal de Obras e Serviços, confor-
me especifi cações descritas no Edital 
da Licitação 011/2019 e do Anexo I - 
Termo de Referência.
CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 
CANANÉIA.
CONTRATADA: ROCHA E SANTOS 
EMPEENDIMENTOS LTDA.
VALOR ADITADO: R$ 768.120,82 (se-
tecentos e sessenta e oito mil, cento e 
vinte reais e oitenta e dois centavos).
PRAZO ADITADO: 06 (seis) meses.

Cananéia, 13 de setembro de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO
n° 053/2021

EDITAL Nº 034/2021
O Município da Estância de Cananéia, 
por intermédio da Prefeitura Municipal, 
torna público, para conhecimento dos 
interessados, que o Pregoeiro e sua 
Equipe de Apoio, reunir-se-ão no dia, 
hora e local designados neste Edital, 
onde realizará certame licitatório, na 
modalidade de PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, pelo MENOR PREÇO 
POR ITEM, cujo objeto é “Registro 
de Preços pelo período de 12 (doze) 
meses para eventual Contratação de 
empresa especializada para prestação 
de serviços de locação de ônibus sob 
regime de fretamento eventual, com 
fornecimento e mão-de-obra sob in-
teira responsabilidade da contratada, 
destinada para viagens rodoviárias a 
diversas cidades,  regulamentada e re-
gularizada pelos órgãos competentes 
(ARTESP, ANTT E DTP), para atender 
todas as Secretarias da Prefeitura Mu-
nicipal de Cananéia”, subordinado às 
condições e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos.
Credenciamento e recebimento dos en-
velopes: até o dia 25/10/2021, às 09:00 
horas, junto ao Pregoeiro, na Sala do 
Departamento de Compras e Licitação, 
Paço Municipal, sito à na Av. Indepen-
dência, 374 - Rocio – Cananéia/SP 
Sessão Pública, início a partir das 09:30 
horas do dia 25/10/2021, na Sala do 
Departamento de Compras    e Licita-
ção, Paço Municipal, sito à na Av. Inde-
pendência, 374 - Rocio – Cananéia/SP 
Local de Consulta do Edital: O Edital 
e seus anexos poderão ser visualiza-
dos junto ao Portal eletrônico ofi cial 
da Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia/SP, pelo link: < https://www.
cananeia.sp.gov.br/  OU poderão ser 
retirados junto ao Departamento de Li-
citação - situado na Av. Independência, 
374 - Rocio – Cananéia/SP - portando 
CD-ROM ou pen drive, ou ainda, soli-
citado através do e-mail < compras@
cananeia.sp.gov.br > . Demais informa-
ções poderão ser obtidas pelo telefone 
(13) 3851-5100, ramal 5124.
Cananéia/SP, 07 de outubro de 2021. 

Robson da Silva Leonel
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

“CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚ-
DE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL 
SUL – CONSAÚDE, TORNA PÚBLICA A 
CESSAÇÃO DA Srª. GISELI ALVES DE 
ALMEIDA ROSA SILVA, RG. nº 42.041.641-
9, PARA RESPONDER PELO CARGO EM 
COMISSÃO DE ASSESSOR ADMINISTRA-
TIVO DO HOSPITAL REGIONAL DR. LEO-
POLDO BEVILACQUA DO  CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE 
DO RIBEIRA E LITORAL SUL– CONSAÚ-
DE, A PARTIR DE 30/09/2021, CONFOR-
ME PORTARIA Nº 133/2021 DA SUPERIN-
TENDÊNCIA DO CONSAÚDE.”

“CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚ-
DE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL 
SUL – CONSAÚDE, TORNA PÚBLICA A 
NOMEAÇÃO DO Sr. GAZIRE LUIZ COE-
LHO, RG. nº 16.478.413, PARA RESPON-
DER PELO CARGO EM COMISSÃO DE 
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO HOS-
PITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVI-
LACQUA DO  CONSÓRCIO INTERMUNI-
CIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA 
E LITORAL SUL– CONSAÚDE, A PARTIR 
DE 01/10/2021, CONFORME PORTARIA 
Nº 134/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DO 
CONSAÚDE.”

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL PROCESSO Nº 69339/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2021

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada na execução de roçada e limpeza 
com retirada de resíduos sólidos e entulhos 
em diversos pontos do município, conforme 
Termo de Referência do edital.

Recebimento do Credenciamento: 
25/10/2021 das 14 horas e 30 minutos às 15 
horas. Recebimento dos envelopes Propos-
ta, Documentação e Declaração de Pleno 
Atendimento aos requisitos de habilitação: 
25/10/2021 às 15 horas. O edital em inteiro 
teor estará à disposição dos interessados, 
gratuitamente através do site: www.cajati.
sp.gov.br ou na Divisão de Compras/Licita-
ções da Prefeitura do Município de Cajati, 
de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 e das 
13:30 às 14:30 horas, na Praça do Paço 
Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP, me-
diante o pagamento de R$ 15,31 (quinze 
reais e trinta e um centavos). Informações 
poderão ser obtidas no endereço acima, 
pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail 
compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 07 de outubro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69412/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2021

OBJETO: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de limpeza de prédio, 
mobiliário e equipamentos escolares, visan-
do a obtenção de adequadas condições de 
salubridade e higiene, com disponibilização 
de mão-de-obra, saneante domissanitário, 
materiais e equipamentos, em 08 (oito) 
prédios escolares:  EM CAPITÃO BRÁZ e 
EMEI BALÃO MÁGICO, EM REINO EN-
CANTADO, EMEI GENTE INOCENTE, 
CRECHE SONHO ENCANTADO, CRECHE 
PEQUENO PRINCIPE E ANEXO CHAPÉU-
ZINHO VERMELHO E EMEI PEDACINHO 
DO CÉU, conforme Termo de Referência do 
edital.

Recebimento do Credenciamento: 
26/10/2021 das 08 horas e 30 minutos às 09 
horas. Recebimento dos envelopes Propos-
ta, Documentação e Declaração de Pleno 
Atendimento aos requisitos de habilitação: 
26/10/2021 às 09 horas. O edital em inteiro 
teor estará à disposição dos interessados, 
gratuitamente através do site: www.cajati.
sp.gov.br ou na Divisão de Compras/Licita-
ções da Prefeitura do Município de Cajati, 
de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 e das 
13:30 às 14:30 horas, na Praça do Paço 
Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP, me-
diante o pagamento de R$ 15,31 (quinze 
reais e trinta e um centavos). Informações 
poderão ser obtidas no endereço acima, 
pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail 
compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 07 de outubro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69424/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2021

OBJETO: Contratação de empresa para 
fornecimento de serviço especializado, 
através de profi ssionais para realização 
de serviços de Nutrição e Educação Físi-
ca necessários as atividades relativas ao 
Programa Academia da Saúde, atuando 
na prevenção das doenças crônicas não 
transmissíveis de acordo com as especi-
fi cação do TR do edital e Contratação de 
empresa especializada pra fornecimen-
to de serviço especializado, através de 
desenvolvimento de Projetos Terapêu-
ticos para usuários da Unidade Centro 
de Atenção Psicossocial - CAPS I Dom 
Quixote, que contemplarão atividades 
a serem desenvolvidas pelos serviços 
de Artesanato, Educação Física, Enfer-
magem, Farmácia, Musicoterapia, Peda-
gogia, Serviço Social, essenciais para 
o funcionamento desta unidade de tra-
tamento para pessoas com transtornos 
mentais graves e persistentes, usuários 
de álcool e/ou outras drogas, conforme 
Termo de Referência do edital.

Recebimento do Credenciamento: 
27/10/2021 das 08 horas e 30 minutos às 09 
horas. Recebimento dos envelopes Propos-
ta, Documentação e Declaração de Pleno 
Atendimento aos requisitos de habilitação: 
27/10/2021 às 09 horas. O edital em inteiro 
teor estará à disposição dos interessados, 
gratuitamente através do site: www.cajati.
sp.gov.br ou na Divisão de Compras/Licita-
ções da Prefeitura do Município de Cajati, 
de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 e das 
13:30 às 14:30 horas, na Praça do Paço 
Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP, me-
diante o pagamento de R$ 15,31 (quinze 
reais e trinta e um centavos). Informações 
poderão ser obtidas no endereço acima, 
pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail 
compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 07 de outubro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE ADITAMENTO 
CONTRATUAL

A Superintendência do Consórcio Inter-
municipal de Saúde do Vale do Ribeira e 
Litoral Sul - CONSAÚDE torna pública a 
prorrogação do Contrato 016/197, Proc. 
064/19, PP 021/19, com a empresa MABG 
PRESTADORA DE SERVIÇOS - ME, nos 
termos da Lei Federal 8.666/93 atualizada, 
visando a contratação de prestação de ser-
viços de controle, operação e fi scalização 
de portarias e edifícios, junto ao Consaúde. 
Valor estimado: R$ 859.890,00  - Vigência: 
20.09.21 a 19.09.22.

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

RELATÓRIOS RESUMIDOS DA 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 

RREO 4º BIMESTRE E RELATÓRIOS 
DE GESTÃO FISCAL DO 2º 
QUADRIMESTRE DE 2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ES-
TÂNCIA DE CANANÉIA COMUNICA 
QUE, já se encontram publicados os 
Relatórios Resumidos da Execução 
Orçamentária do 4º Bimestre de 2021 
e os Relatórios de Gestão Fiscal do 2º 
Quadrimestre, exigidos pela Lei Com-
plementar 101/00, artigo 48.

Os Relatórios, na integra, estão dispo-
níveis no site www.cananeia.sp.gov.
br – Transparência - Porta da Transpa-
rência – Prestação de Contas.

Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia, 06 de outubro de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
PROCESSO Nº 026/2021

EDITAL Nº 015/2021

Referente: “Contratação de empre-
sa especializada para eventual aqui-
sição de seixo rolado para atender a 
demanda do Departamento Municipal 
de Obras e Serviços da Prefeitura Mu-
nicipal da Estância de Cananéia para 
aplicação em diversas ruas não pavi-
mentadas no município, ruas/estradas 
na zona rural e demais vias  públicas. ” 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CA-
NANÉIA/SP
CONTRATADA: EDE TERRAPLENA-
GEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHA-
RIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CONTRATO Nº 019/2021
VALOR: R$ 161.905,16 (cento e ses-
senta e um mil novecentos e cinco 
reais e cinquenta e dezesseis centa-
vos).
Código do Recurso e fonte: 
02.35.01-15.451.0105.1002, clas-
sifi cação econômica 4.4.90.51.00, 
obras e instalações e fi cha de des-
pesa nº 123, funcional programática: 
02.35.01-15.452.0105.2107, classifi ca-
ção econômica 4.4.90.51.00, obras e 
instalações – Serviços de Engenharia 
Drenagem.
PRAZO DE VALIDADE: A vigência ini-
ciar-se-á na data de assinatura deste 
contrato, encerrando-se na data da 
emissão do Termo de Recebimento 
Defi nitivo. 
DATA DA ASSINATURA: 27/09/2021.

Cananéia, 04 de outubro de 2021.

Publique-se 

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Ligue já: 
11. 3729-6600  3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

PROCESSO N° 69240/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2021

OBJETO: Aquisição de eletrodos pás para desfi brilador, cabos paciente para eletrocardió-
grafo, sensores de oxímetria, cabos paciente para monitor multiparâmetro e válvula regu-
ladora de pressão para uso do Departamento de Saúde de Cajati - SP, através de SRP 
(Sistema de Registro de Preços).

Em virtude da correção das quantidades constantes do Termo de Referência, fi cam altera-
das as datas do edital, sendo:

LOTE DESCRIÇÃO Apresentação Qtde

1

Eletrodo Pás Para Desfi brilador - Material Resistente 
De Alta Durabilidade, Tamanho Adulto, Eletrodos Mul-
tifunções Descartáveis Para Desfi brilação Externa, 
Compatível Com o Desfi brilador Externo Automático 
Cmos Drake, Modelo Life 400 Futura Dea (modelo 
Novo Conector Preto)- garantia mínima de 01 anos 
após a entrega. REGISTRO NA ANVISA

Pares 10

2

Eletrodo Pás Para Desfi brilador - Material Resis-
tente De Alta Durabilidade, Tamanho Pediátrica, Ele-
trodos Multifuncões Descartáveis Para Desfi brilação 
Externa, Compatível Com o Desfi brilador Externo 
Automático Cmos Drake, Modelo Life 400 Futura Dea  
(modelo Novo Conector Preto)- garantia mínima de 01 
anos após a entrega. REGISTRO NA ANVISA

Pares 3

3

Eletrodo Adesivo Pás Para Desfi brilador - Material 
Resistente De Alta Durabilidade, Tamanho Adulto, 
Eletrodos Multifuncões Descartáveis Para Desfi brila-
ção Externa, Compatível Com o Desfi brilador Externo 
Automático (DEA), MARCA   Instramed –ISIS garantia 
mínima de 01 anos após a entrega. REGISTRO NA 
ANVISA

Pares 10

4

Eletrodo Adesivo Pás Para Desfi brilador - Material Re-
sistente De Alta Durabilidade, Tamanho Pediátrica, 
Eletrodos Multifunções Descartáveis Para Desfi -
brilação Externa, Compatível Com o Desfi brilador 
Externo Automático (DEA), MARCA   Instramed –
ISIS - Garantia mínima de 01 anos após a entrega. 
REGISTRO NA ANVISA

Pares 3

5

Cabo Paciente 10 vias para Ecg Bionet Cabo para ele-
trocardiógrafo compatível com Ecg Bionet Cardiotouch 
3000/Cardiocare 2000. modelo de 10 vias tipo garra; 
Indicados para utilização em procedimentos de Ecg;

Unidade 5

6

Sensor de oximetria para oximetro compativel com o 
monitor  multiparametro de marca instramed; Sensor 
para oximetro conector 9 pinos adulto compatível. 
Sensor reutilizável para oximetria de pulso, conector 
quadrado 9 pinos

Unidade 3

7
Cabo paciente 5 vias, compatível com o monitor multi-
parâmetro da Logicare, Marca Olidef, série 17-1-0082, 
de 12 pinos

Unidade 3

8

Válvula Reguladora de Pressão para Cilindro com 
2 Manômetros – Oxigênio. -  rigoroso critério de 
fabricação, seu corpo e construído em latão de alta 
qualidade; - possui agulha para regulagem do fl uxo 
de saída e 2 manômetros; - 1 para indicar da pressão 
residual do cilindro e o outro informa a pressão ajus-
tada. - 1 manômetro de 0-15 kgf/cm² 0-200 Psi; - 1 
manômetro  de  0-315 kgf/cm² 0 – 4500 Psi; Pressão 
suportada 315 Psi; Conexões de entrada e saída, con-
forme norma da ABNT .

Unidade 3

Recebimento das propostas a partir das 08 horas de 04/10/2021 até as 08h59min do dia 
22/10/2021.
Abertura das propostas: às 09 horas de 22/10/2021.
Início da sessão de disputa de preços: às 10 horas do dia 22/10/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  www.bll.org.br opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati 
– SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo 
e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

O presente esclarecimento encontra-se no site da Prefeitura em www.cajati.sp.gov.br e as 
demais condições do procedimento permanecem inalteradas. 

Cajati, 07 de outubro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 60/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
333/2021 - Contratação de empresa do ramo para 
o fornecimento de veículos (01 veículo do tipo 
minivan e 01 veículo utilitário com carroceria tipo 
pick up), zero km, com especificações (mínimas) 
constantes do termo de referência, destinados à 
Secretaria Municipal de Educação do município 
de Tupã/SP. Abertura: 21/10/2021, às 08h30min. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no Depto de Licitação, no Paço Municipal, lo-
calizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), 
nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefo-
ne (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-feira, 
das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 
17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 
04/10/2021. Caio K. P. Aoqui, Prefeito Municipal. 

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

IMPUGNAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N° 2712/2021
DE: 21 de Setembro de 2021

Vimos, através deste, em relação ao Edital Pregão 
Presencial  nº 032/2021, cujo objeto é a CON-
TRATAÇÃO, POR LOTES DISTINTOS E AUTÔ-
NOMOS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS 
DE LIMPEZA PÚBLICA (REMOÇÃO DE RESÍ-
DUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E INSERVÍVEIS 
DE TERRENOS, CAPINA MANUAL, RASPA-
GEM, GRADEAMENTO, ROÇADA MECANIZA-
DA E MANUAL), COM O FORNECIMENTO DE 
MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS/
MÁQUINAS, INCLUSIVE DE PEQUENO PORTE 
(AUTOMÓVEIS, TRATORES E CAMINHÕES), 
INSUMOS E QUAISQUER MATERIAIS NECES-
SÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS IN-
CLUINDO DESTINAÇÃO FINAL DOS RESPEC-
TIVOS RESÍDUOS GERADOS PELA CAPINA E 
RASPAGEM (GUIA, VIA E PASSEIO PÚBLICO) 
E DA REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRU-
ÇÃO CIVIL E INSERVÍVEIS DE TERRENOS, 
COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, PROR-
ROGÁVEIS NA FORMA DO ARTIGO 57, INCISO 
II DA LEI 8.666/1993, A SER CUMPRIDO EM 
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DES-
TE ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E DE-
MAIS ANEXOS DO EDITAL, QUE O INTEGRAM 
E COMPLEMENTAM, tendo em vista IMPUGNA-
ÇÃO por parte da empresa ENGESA COLETA DE 
RESÍDUOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, 
expor o que segue:
Nega-se provimento à Impugnação.
Informamos que a íntegra da impugnação se en-
contra disponível no site do Município de Arara-
quara, no endereço: http://www.araraquara.sp.gov.
br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-
-transparencia-administracao.
Atenciosamente,

Araraquara, 06 de Outubro de 2021.
RENATA C. BRATFISCH

CRA-SP 6-006531
Coordenadora Executiva de Serviços Públicos

WINIA MASSONETO PRIARO PARRON
Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021
Processo Administrativo n° 095/2021
LICITAÇÃO EXCLUSIVA MEI/ME/EPP

O Município de Pariquera-Açu/SP, por intermédio 
da Prefeitura Municipal, torna público, para co-
nhecimento dos interessados, que o Pregoeiro e 
sua Equipe de Apoio, reunir-se-ão no dia, hora e 
local designados neste Edital, onde realizará cer-
tame licitatório, na modalidade de PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICO, pelo MENOR PREÇO POR 
LOTE, no modo de DISPUTA ABERTO, cujo obje-
to é AQUISIÇÃO DE 17 KITS DE CILINDRO DE 
OXIGÊNIO (5 LITROS) COMPLETO SEM CAR-
GA, COM FLUXÔMETRO E MANÔMETRO E 
BOLSA PARA TRANSPORTE, EM ATENDIMEN-
TO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE 
MUNICÍPIO, em conforme solicitação ao Departa-
mento de Saúde, subordinado às condições e exi-
gências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Recebimento das propostas por meio eletrôni-
co: a partir das 08 horas do dia 13/10/2021 até as 
08h59min do dia 26/10/2021.
Abertura de Propostas iniciais: às 09h00min do 
dia 26/10/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 
09h15min do dia 26/10/2021.
Tempo de Disputa: 10 minutos

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

Valor estimado desta licitação: R$ 29.257,00

Fonte de Recursos: Próprio

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

Pariquera-Açu/SP, em 07 de outubro de 2021.

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE FAZENDA

COMUNICADO
Em atendimento as legislações em vigor, comuni-
camos que os demonstrativos da educação refe-
rente ao 3º Trimestre de 2021, encontram-se fi xa-
dos no quadro de aviso de grande circulação no 
Paço Municipal à Rua XV de Novembro, nº 686, 
Centro, deste município, e no site eletrônico www.
pariqueraacu.sp.gov.br, portal da transparência.

Pariquera-Açu/SP, 07 de outubro de 2021.

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

“O Diretor Superintendente do CONSAÚDE, 
CONCEDE a Sra. JENNY DEL CARMEN 
ARCENTALES HERRERA, RG 39.799.463-
1, Enfermeira, nomeada através do C.P 
001/2003 em 01/03/2004, LICENÇA PARA 
TRATAR DE INTERESSES PARTICULA-
RES, por 02 (dois) anos, sem remuneração, 
a partir de 15/10/2021, nos termos do Artigo 
86 do Estatuto dos Servidores Públicos do 
CONSAÚDE.”

José Antonio Antosczezem
Dir. Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

EXTRATO DE ADITAMENTO 
CONTRATO

CONTRATO N.º 021/2019
PROCESSO N.º 010/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019
OBJETO: Contratação de empresa do 
ramo pertinente para ex ecução de co-
leta de resíduos sólidos domiciliares e 
comerciais do Município de Cananéia, 
com destinação fi nal em Aterro Sanitário 
indicado pela Prefeitura Municipal da 
Estância de Cananéia, para atender 
demanda proposta pelo Departamento 
Municipal de Obras e Serviços, confor-
me especifi cações descritas no Edital 
da Licitação 011/2019 e do Anexo I - 
Termo de Referência.
CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 
CANANÉIA.
CONTRATADA: ROCHA E SANTOS 
EMPEENDIMENTOS LTDA.
VALOR ADITADO: R$ 768.120,82 (se-
tecentos e sessenta e oito mil, cento e 
vinte reais e oitenta e dois centavos).
PRAZO ADITADO: 06 (seis) meses.

Cananéia, 13 de setembro de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO
n° 053/2021

EDITAL Nº 034/2021
O Município da Estância de Cananéia, 
por intermédio da Prefeitura Municipal, 
torna público, para conhecimento dos 
interessados, que o Pregoeiro e sua 
Equipe de Apoio, reunir-se-ão no dia, 
hora e local designados neste Edital, 
onde realizará certame licitatório, na 
modalidade de PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, pelo MENOR PREÇO 
POR ITEM, cujo objeto é “Registro 
de Preços pelo período de 12 (doze) 
meses para eventual Contratação de 
empresa especializada para prestação 
de serviços de locação de ônibus sob 
regime de fretamento eventual, com 
fornecimento e mão-de-obra sob in-
teira responsabilidade da contratada, 
destinada para viagens rodoviárias a 
diversas cidades,  regulamentada e re-
gularizada pelos órgãos competentes 
(ARTESP, ANTT E DTP), para atender 
todas as Secretarias da Prefeitura Mu-
nicipal de Cananéia”, subordinado às 
condições e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos.
Credenciamento e recebimento dos en-
velopes: até o dia 25/10/2021, às 09:00 
horas, junto ao Pregoeiro, na Sala do 
Departamento de Compras e Licitação, 
Paço Municipal, sito à na Av. Indepen-
dência, 374 - Rocio – Cananéia/SP 
Sessão Pública, início a partir das 09:30 
horas do dia 25/10/2021, na Sala do 
Departamento de Compras    e Licita-
ção, Paço Municipal, sito à na Av. Inde-
pendência, 374 - Rocio – Cananéia/SP 
Local de Consulta do Edital: O Edital 
e seus anexos poderão ser visualiza-
dos junto ao Portal eletrônico ofi cial 
da Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia/SP, pelo link: < https://www.
cananeia.sp.gov.br/  OU poderão ser 
retirados junto ao Departamento de Li-
citação - situado na Av. Independência, 
374 - Rocio – Cananéia/SP - portando 
CD-ROM ou pen drive, ou ainda, soli-
citado através do e-mail < compras@
cananeia.sp.gov.br > . Demais informa-
ções poderão ser obtidas pelo telefone 
(13) 3851-5100, ramal 5124.
Cananéia/SP, 07 de outubro de 2021. 

Robson da Silva Leonel
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

“CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚ-
DE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL 
SUL – CONSAÚDE, TORNA PÚBLICA A 
CESSAÇÃO DA Srª. GISELI ALVES DE 
ALMEIDA ROSA SILVA, RG. nº 42.041.641-
9, PARA RESPONDER PELO CARGO EM 
COMISSÃO DE ASSESSOR ADMINISTRA-
TIVO DO HOSPITAL REGIONAL DR. LEO-
POLDO BEVILACQUA DO  CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE 
DO RIBEIRA E LITORAL SUL– CONSAÚ-
DE, A PARTIR DE 30/09/2021, CONFOR-
ME PORTARIA Nº 133/2021 DA SUPERIN-
TENDÊNCIA DO CONSAÚDE.”

“CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚ-
DE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL 
SUL – CONSAÚDE, TORNA PÚBLICA A 
NOMEAÇÃO DO Sr. GAZIRE LUIZ COE-
LHO, RG. nº 16.478.413, PARA RESPON-
DER PELO CARGO EM COMISSÃO DE 
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO HOS-
PITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVI-
LACQUA DO  CONSÓRCIO INTERMUNI-
CIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA 
E LITORAL SUL– CONSAÚDE, A PARTIR 
DE 01/10/2021, CONFORME PORTARIA 
Nº 134/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DO 
CONSAÚDE.”

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL PROCESSO Nº 69339/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2021

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada na execução de roçada e limpeza 
com retirada de resíduos sólidos e entulhos 
em diversos pontos do município, conforme 
Termo de Referência do edital.

Recebimento do Credenciamento: 
25/10/2021 das 14 horas e 30 minutos às 15 
horas. Recebimento dos envelopes Propos-
ta, Documentação e Declaração de Pleno 
Atendimento aos requisitos de habilitação: 
25/10/2021 às 15 horas. O edital em inteiro 
teor estará à disposição dos interessados, 
gratuitamente através do site: www.cajati.
sp.gov.br ou na Divisão de Compras/Licita-
ções da Prefeitura do Município de Cajati, 
de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 e das 
13:30 às 14:30 horas, na Praça do Paço 
Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP, me-
diante o pagamento de R$ 15,31 (quinze 
reais e trinta e um centavos). Informações 
poderão ser obtidas no endereço acima, 
pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail 
compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 07 de outubro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69412/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2021

OBJETO: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de limpeza de prédio, 
mobiliário e equipamentos escolares, visan-
do a obtenção de adequadas condições de 
salubridade e higiene, com disponibilização 
de mão-de-obra, saneante domissanitário, 
materiais e equipamentos, em 08 (oito) 
prédios escolares:  EM CAPITÃO BRÁZ e 
EMEI BALÃO MÁGICO, EM REINO EN-
CANTADO, EMEI GENTE INOCENTE, 
CRECHE SONHO ENCANTADO, CRECHE 
PEQUENO PRINCIPE E ANEXO CHAPÉU-
ZINHO VERMELHO E EMEI PEDACINHO 
DO CÉU, conforme Termo de Referência do 
edital.

Recebimento do Credenciamento: 
26/10/2021 das 08 horas e 30 minutos às 09 
horas. Recebimento dos envelopes Propos-
ta, Documentação e Declaração de Pleno 
Atendimento aos requisitos de habilitação: 
26/10/2021 às 09 horas. O edital em inteiro 
teor estará à disposição dos interessados, 
gratuitamente através do site: www.cajati.
sp.gov.br ou na Divisão de Compras/Licita-
ções da Prefeitura do Município de Cajati, 
de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 e das 
13:30 às 14:30 horas, na Praça do Paço 
Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP, me-
diante o pagamento de R$ 15,31 (quinze 
reais e trinta e um centavos). Informações 
poderão ser obtidas no endereço acima, 
pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail 
compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 07 de outubro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69424/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2021

OBJETO: Contratação de empresa para 
fornecimento de serviço especializado, 
através de profi ssionais para realização 
de serviços de Nutrição e Educação Físi-
ca necessários as atividades relativas ao 
Programa Academia da Saúde, atuando 
na prevenção das doenças crônicas não 
transmissíveis de acordo com as especi-
fi cação do TR do edital e Contratação de 
empresa especializada pra fornecimen-
to de serviço especializado, através de 
desenvolvimento de Projetos Terapêu-
ticos para usuários da Unidade Centro 
de Atenção Psicossocial - CAPS I Dom 
Quixote, que contemplarão atividades 
a serem desenvolvidas pelos serviços 
de Artesanato, Educação Física, Enfer-
magem, Farmácia, Musicoterapia, Peda-
gogia, Serviço Social, essenciais para 
o funcionamento desta unidade de tra-
tamento para pessoas com transtornos 
mentais graves e persistentes, usuários 
de álcool e/ou outras drogas, conforme 
Termo de Referência do edital.

Recebimento do Credenciamento: 
27/10/2021 das 08 horas e 30 minutos às 09 
horas. Recebimento dos envelopes Propos-
ta, Documentação e Declaração de Pleno 
Atendimento aos requisitos de habilitação: 
27/10/2021 às 09 horas. O edital em inteiro 
teor estará à disposição dos interessados, 
gratuitamente através do site: www.cajati.
sp.gov.br ou na Divisão de Compras/Licita-
ções da Prefeitura do Município de Cajati, 
de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 e das 
13:30 às 14:30 horas, na Praça do Paço 
Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP, me-
diante o pagamento de R$ 15,31 (quinze 
reais e trinta e um centavos). Informações 
poderão ser obtidas no endereço acima, 
pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail 
compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 07 de outubro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE ADITAMENTO 
CONTRATUAL

A Superintendência do Consórcio Inter-
municipal de Saúde do Vale do Ribeira e 
Litoral Sul - CONSAÚDE torna pública a 
prorrogação do Contrato 016/197, Proc. 
064/19, PP 021/19, com a empresa MABG 
PRESTADORA DE SERVIÇOS - ME, nos 
termos da Lei Federal 8.666/93 atualizada, 
visando a contratação de prestação de ser-
viços de controle, operação e fi scalização 
de portarias e edifícios, junto ao Consaúde. 
Valor estimado: R$ 859.890,00  - Vigência: 
20.09.21 a 19.09.22.

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

RELATÓRIOS RESUMIDOS DA 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 

RREO 4º BIMESTRE E RELATÓRIOS 
DE GESTÃO FISCAL DO 2º 
QUADRIMESTRE DE 2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ES-
TÂNCIA DE CANANÉIA COMUNICA 
QUE, já se encontram publicados os 
Relatórios Resumidos da Execução 
Orçamentária do 4º Bimestre de 2021 
e os Relatórios de Gestão Fiscal do 2º 
Quadrimestre, exigidos pela Lei Com-
plementar 101/00, artigo 48.

Os Relatórios, na integra, estão dispo-
níveis no site www.cananeia.sp.gov.
br – Transparência - Porta da Transpa-
rência – Prestação de Contas.

Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia, 06 de outubro de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
PROCESSO Nº 026/2021

EDITAL Nº 015/2021

Referente: “Contratação de empre-
sa especializada para eventual aqui-
sição de seixo rolado para atender a 
demanda do Departamento Municipal 
de Obras e Serviços da Prefeitura Mu-
nicipal da Estância de Cananéia para 
aplicação em diversas ruas não pavi-
mentadas no município, ruas/estradas 
na zona rural e demais vias  públicas. ” 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CA-
NANÉIA/SP
CONTRATADA: EDE TERRAPLENA-
GEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHA-
RIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
CONTRATO Nº 019/2021
VALOR: R$ 161.905,16 (cento e ses-
senta e um mil novecentos e cinco 
reais e cinquenta e dezesseis centa-
vos).
Código do Recurso e fonte: 
02.35.01-15.451.0105.1002, clas-
sifi cação econômica 4.4.90.51.00, 
obras e instalações e fi cha de des-
pesa nº 123, funcional programática: 
02.35.01-15.452.0105.2107, classifi ca-
ção econômica 4.4.90.51.00, obras e 
instalações – Serviços de Engenharia 
Drenagem.
PRAZO DE VALIDADE: A vigência ini-
ciar-se-á na data de assinatura deste 
contrato, encerrando-se na data da 
emissão do Termo de Recebimento 
Defi nitivo. 
DATA DA ASSINATURA: 27/09/2021.

Cananéia, 04 de outubro de 2021.

Publique-se 

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Ligue já: 
11. 3729-6600  3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

PROCESSO N° 69240/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2021

OBJETO: Aquisição de eletrodos pás para desfi brilador, cabos paciente para eletrocardió-
grafo, sensores de oxímetria, cabos paciente para monitor multiparâmetro e válvula regu-
ladora de pressão para uso do Departamento de Saúde de Cajati - SP, através de SRP 
(Sistema de Registro de Preços).

Em virtude da correção das quantidades constantes do Termo de Referência, fi cam altera-
das as datas do edital, sendo:

LOTE DESCRIÇÃO Apresentação Qtde

1

Eletrodo Pás Para Desfi brilador - Material Resistente 
De Alta Durabilidade, Tamanho Adulto, Eletrodos Mul-
tifunções Descartáveis Para Desfi brilação Externa, 
Compatível Com o Desfi brilador Externo Automático 
Cmos Drake, Modelo Life 400 Futura Dea (modelo 
Novo Conector Preto)- garantia mínima de 01 anos 
após a entrega. REGISTRO NA ANVISA

Pares 10

2

Eletrodo Pás Para Desfi brilador - Material Resis-
tente De Alta Durabilidade, Tamanho Pediátrica, Ele-
trodos Multifuncões Descartáveis Para Desfi brilação 
Externa, Compatível Com o Desfi brilador Externo 
Automático Cmos Drake, Modelo Life 400 Futura Dea  
(modelo Novo Conector Preto)- garantia mínima de 01 
anos após a entrega. REGISTRO NA ANVISA

Pares 3

3

Eletrodo Adesivo Pás Para Desfi brilador - Material 
Resistente De Alta Durabilidade, Tamanho Adulto, 
Eletrodos Multifuncões Descartáveis Para Desfi brila-
ção Externa, Compatível Com o Desfi brilador Externo 
Automático (DEA), MARCA   Instramed –ISIS garantia 
mínima de 01 anos após a entrega. REGISTRO NA 
ANVISA

Pares 10

4

Eletrodo Adesivo Pás Para Desfi brilador - Material Re-
sistente De Alta Durabilidade, Tamanho Pediátrica, 
Eletrodos Multifunções Descartáveis Para Desfi -
brilação Externa, Compatível Com o Desfi brilador 
Externo Automático (DEA), MARCA   Instramed –
ISIS - Garantia mínima de 01 anos após a entrega. 
REGISTRO NA ANVISA

Pares 3

5

Cabo Paciente 10 vias para Ecg Bionet Cabo para ele-
trocardiógrafo compatível com Ecg Bionet Cardiotouch 
3000/Cardiocare 2000. modelo de 10 vias tipo garra; 
Indicados para utilização em procedimentos de Ecg;

Unidade 5

6

Sensor de oximetria para oximetro compativel com o 
monitor  multiparametro de marca instramed; Sensor 
para oximetro conector 9 pinos adulto compatível. 
Sensor reutilizável para oximetria de pulso, conector 
quadrado 9 pinos

Unidade 3

7
Cabo paciente 5 vias, compatível com o monitor multi-
parâmetro da Logicare, Marca Olidef, série 17-1-0082, 
de 12 pinos

Unidade 3

8

Válvula Reguladora de Pressão para Cilindro com 
2 Manômetros – Oxigênio. -  rigoroso critério de 
fabricação, seu corpo e construído em latão de alta 
qualidade; - possui agulha para regulagem do fl uxo 
de saída e 2 manômetros; - 1 para indicar da pressão 
residual do cilindro e o outro informa a pressão ajus-
tada. - 1 manômetro de 0-15 kgf/cm² 0-200 Psi; - 1 
manômetro  de  0-315 kgf/cm² 0 – 4500 Psi; Pressão 
suportada 315 Psi; Conexões de entrada e saída, con-
forme norma da ABNT .

Unidade 3

Recebimento das propostas a partir das 08 horas de 04/10/2021 até as 08h59min do dia 
22/10/2021.
Abertura das propostas: às 09 horas de 22/10/2021.
Início da sessão de disputa de preços: às 10 horas do dia 22/10/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  www.bll.org.br opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati 
– SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo 
e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

O presente esclarecimento encontra-se no site da Prefeitura em www.cajati.sp.gov.br e as 
demais condições do procedimento permanecem inalteradas. 

Cajati, 07 de outubro de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

B7gazetasp.com.br
Sexta-feira, 8 De outubro De 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE Usuário: silvia oliveira

Data: 07/10/2021 14:41:17
QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 3º Trimestre / 2021 Sistema CECAM

RECEITAS DO FUNDEB RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICÍO RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO RETIDO ATÉ O TRIMESTRE

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 9.353.000,00 7.307.372,97 6.080.600,00 5.123.410,79

RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.000,00 13.924,25 APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE

TOTAL DA RECEITA 9.358.000,00 7.321.297,22 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS RETENÇÕES

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS 7.307.372,97 5.123.410,79

TOTAL 9.358.000,00 7.321.297,22 DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)

MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL) 6.550.600,00 5.124.908,05 GANHO 2.183.962,18 PERDA 0,00

DESPESAS TOTAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

TOTAL 13.074.419,91 139,71 6.809.269,27 93,01 6.391.281,95 87,30 6.261.018,12 85,52

MAGISTÉRIO 7.480.000,00 79,93 5.070.113,52 69,25 5.070.113,52 69,25 4.977.927,72 67,99

OUTRAS 5.594.419,91 59,78 1.739.155,75 23,75 1.321.168,43 18,05 1.283.090,40 17,53

DEDUÇÕES

MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Outras Despesas com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Outras Despesas com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS LÍQUIDAS
TOTAL 6.809.269,27 93,01 6.391.281,95 87,30 6.261.018,12 85,52

MAGISTÉRIO 5.070.113,52 69,25 5.070.113,52 69,25 4.977.927,72 67,99

OUTRAS 1.739.155,75 23,75 1.321.168,43 18,05 1.283.090,40 17,53

(Página: 1 / 2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE Usuário: silvia oliveira

Data: 07/10/2021 14:41:17
QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 3º Trimestre / 2021 Sistema CECAM

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - Art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT Arrecadado 0,00

Percentual Mínimo de Aplicação - Despesa de Capital (15%) 0,00

DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA DESPESA PAGA

VALOR % VALOR % VALOR %

Complementação da União VAAT - Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - Art. 28 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT Arrecadado 0,00

Percentual Mínimo de Aplicação - Educação Infantil (50%) 0,00

DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA DESPESA PAGA

VALOR % VALOR % VALOR %

Complementação da União VAAT - Educação Infantil 0,00 0,00 0,00

PARIQUERA-ACU, 30 de Setembro de 2021

Wagner Bento da Costa Nazareth Batista F. de Lima Maria Alaides Caldeira Sales Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP135883/O-7 CRC 1SP286011/O-0

Prefeito Municipal Diretora de Depto de Fazenda Diretora Depto de Educaçao Contadora
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE Usuário: silvia oliveira

Data: 07/10/2021 14:41:54
Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 3º Trimestre / 2021 Sistema CECAM

RECEITAS DE IMPOSTOS APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS

PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO ARRECADADO ATE O TRIMESTRE PARA O EXERCÍCIO ATÉ O TRIMESTRE

Próprios 6.160.300,00 6.019.142,87
Transferências da União 20.755.000,00 16.349.198,11
Transferências do Estado 11.835.000,00 10.084.730,06

TOTAL 38.750.300,00 32.453.071,04 TOTAL

Retenções ao FUNDEB 6.080.600,00 5.123.410,79 9.687.575,00 8.113.267,76
RECEITAS LÍQUIDAS 32.669.700,00 27.329.660,25

DESPESAS TOTAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

TOTAL 10.680.610,45 27,56 8.650.033,46 26,65 7.292.062,97 22,47 7.265.497,23 22,39

Educação Infantil 518.000,00 1,34 374.368,83 1,15 280.446,04 0,86 276.703,65 0,85
Ensino Fundamental 4.082.010,45 10,53 3.152.253,84 9,71 1.888.206,14 5,82 1.865.382,79 5,75
Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Retenções ao FUNDEB 6.080.600,00 15,69 5.123.410,79 15,79 5.123.410,79 15,79 5.123.410,79 15,79

DEDUÇÕES

Educação Infantil
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Fundamental
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL 8.650.033,46 26,65 7.292.062,97 22,47 7.265.497,23 22,39

EDUCAÇÃO INFANTIL 374.368,83 1,15 280.446,04 0,86 276.703,65 0,85
ENSINO FUNDAMENTAL 3.152.253,84 9,71 1.888.206,14 5,82 1.865.382,79 5,75
EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RETENÇÕES AO FUNDEB 5.123.410,79 15,79 5.123.410,79 15,79 5.123.410,79 15,79
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PARIQUERA-ACU, 30 de Setembro de 2021
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SEXTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2021 Economia

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS 
LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – 
Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. 1º leilão 
público – 26/10/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 60.686,85 e 2º leilão público – 27/10/2021 às 

11h00 - VALOR: R$ 97.699,41. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor 
fiduciário BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do 
imóvel abaixo descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de 
Financiamento Imobiliário – SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições 
aplicáveis pelas condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Um terreno, constituído pelo lote 01, da quadra 
22, do loteamento denominado Residencial Mais Viver São José do Rio Preto, em São José do Rio Preto/SP, 
com área de 218,07m². Cadastro Municipal nº 0262178000. MATRÍCULA: 142.383 – 1º Oficial de Registro de 
Imóveis de São José do Rio Preto/SP. FIDUCIANTE: RAFAEL ALVES PEREIRA CPF 308.526.458-21. 
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 28/09/2021. O arrematante pagará no ato, o valor da arrematação e 5% 
de comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura pública, imposto de transmissão, 
foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações e todas as despesas 
que vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / reintegração na posse ficará a cargo exclusivo 
do arrematante se no caso houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, não 
podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou 
eventual diferença nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos 
leilões os fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do 
edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

EDITAL DE LEILÃO BENS DIVERSOS| Comitente vendedor: 
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, - CNPJ 
sob nº  34.053.942/0001-50. O leilão será realizado 28 de Outubro 

de 2021, às 10:00. EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO 
DESTE LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.SATOLEILOES.COM.BR. 
Leiloeira Oficial Sra. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817.

11 54615750

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

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

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

Luiz Eduardo Gomes . JUCESP Nº 969

• ROLO COMPACTADOR TANDEM, MARCA BOMAG, MODELO BW161 2008/2008• ROLO COMPACTADOR
PARA, MARCA HAMM, MODELO 3520 P 2014/2014• ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, MARCA MULLER,
MODELO AP26 1990/1990• "TRATOR DE LÂMINA NEW HOLLAND D150; Marca: NEW HOLLAND; Modelo:
D150 2012/2012•" PÁ CARREGADEIRA, MARCA CASE, MODELO W20 E 2008/2006• ROLO COMPACTADOR
PARA, MARCA BOMAG, MODELO BW212PD-40 2010/2010• ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MARCA
CATERPILLAR, MODELO 336D 2010/2010• MOTONIVELADORA, MARCA JHON DEERE, MODELO 770 G
2014/2014• ROLO COMPACTADOR PARA, MARCA BOMAG, MODELO BW212PD-40 2010/2010 •

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

LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

LEVES E PESADOS 07/07/2021 . 10H (16) 4042-255009/10/2021 . 10HEQUIPAMENTOS

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

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

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

Luiz Eduardo Gomes . JUCESP Nº 969

• COMIL SVELTO U 2014/2014• COMIL SVELTO U 2014/2014• EXPRESS DRC 4X2 2019/2019•
BUSSCAR EL BUSS R 2007/2007• EXPRESS DRC 4X2 2020/2020• MASTER EUROLAF P 2011/
2011• VW/8.150E DELIVERY PLUS 2010/2010• VW/INDUSCAR APACHE U 2012/2012• COMIL
SVELTO U 2014/2014• GOL 1.0 2008/2008• VW/VOYAGE 1.6 COMFORTL 2009/2009• CLASSIC
LIFE 2008/2008• QQ3 1.1 2011/2011• CELTA 2P LIFE 2007/2007• UNO MILLE ECONOMY
2009/2009• IDEA ADVENTURE FLEX 2007/2007 •

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

LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

LEVES E PESADOS 07/07/2021 . 10H (16) 4042-255009/10/2021 . 10:30H

19ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP

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

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados WILSON ROBERTO MARINI, inscrito no CPF/MF sob o nº 675.343.688-04; e sua mulher MARIA APARECIDA BATISTELLA MARINI. A Dra. Inah 
de Lemos e Silva Machado, MM. Juíza de Direito da 19ª 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 imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de WILSON ROBERTO MARINI E OUTRO - Processo nº 1051751-
49.2013.8.26.0100 – Controle nº 1423/2013, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se 
encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial 
de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO 
- Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que 
a visitação nem sempre será possível, 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 21/10/2021 às 11:00h e se encerrará dia 26/10/2021 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 26/10/2021 às 11:01h e se encerrará no dia 19/11/2021 às 11:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – 
JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da 
alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais 
débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço 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 imóvel. 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 ao 
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: MATRÍCULA Nº 57.331 DO 7º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - IMÓVEL: Uma vaga designada para efeito de identificação, discriminação e 
disponibilidade, sob o nº 22, na garagem situada no sub-solo do Edifício Oxford, situado à Rua Grecco, nº 303, no 33º Subdistrito – Alto da Mooca, com a área privativa de 22,68m2, área bruta de 22,68m2, uma fração ideal no terreno 
de 5,799m2, ou 0,138% e uma quota ideal nas despesas específicas de 0,72464%. Consta na Av.05 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na 
Av.06 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 0009899-44.2013.8.26.0009, em trâmite na 2ª Vara Cível do Foro Regional da Vila Prudente/SP, requerida por BANCO SAFRA S/A 
contra WILSON ROBERTO MARINI E OUTRA, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositários os executados. Contribuinte nº 053.091.0332-5. Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos 
inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 1.021,49 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 205.84 (19/08/2021). Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para outubro de 2020, que será 
atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. São Paulo, 13 de setembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dra. Inah de Lemos e Silva Machado Juíza de Direito

3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da 
Comarca da Capital do Estado de São Paulo

EDITAL DE 1º, 2º E 3º LEILÃO e intimação da MASSA FALIDA DE GARAVELO & CIA, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.655.371/0001-42, na pessoa da Síndica Dativa LASPRO 

CONSULTORES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 22.223.371/0001-75, sediada na 
Rua Major Quedinho, n° 111, 18º andar, Consolação, São Paulo/SP, CEP 01050-030, por seu representante e respon-
sável técnico, Dr. ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, inscrito na OAB/SP sob o nº 98.628; dos requeridos LUIZ 
ANTONIO GARAVELO; DEISY PINHEIRO GARAVELO; ASHLEY ANTONIO ALIENDE; CLELIO DA SILVA; PAULO 
ROBERTO ROCHA; EDUARDO BARIAS; JOSE ROBERTO NORONHA; JOSE DE AGUIAR; ROSEMARY DE FATIMA 
CARDOSO LEAL TROMBINI; SERGIO VIEIRA HOLTZ; 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. A Dra. Maria Rita Rebello Pinho Dias, MM. Juíza de Direito da 3ª Vara de Falências e Recuperações 
Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, 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 Tutela Cautelar Antecedente requerida por Ministério Público do Estado de São Paulo contra 
LUIZ ANTONIO GARAVELO e outros - Processo nº 0616127-34.1995.8.26.0100 - Controle nº 560/2018, e que foi 
designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem móvel será ven-
dido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes 
das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado 
na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro ofi cial www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto 
no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive  as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA 
VISITAÇÃO - Os interessados   em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail 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, através do Portal www.
megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 25/10/2021 às 12:00h e se encerrará dia 09/11/2021 às 12:00h, 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 09/11/2021 às 12:01h e se encerrará no dia 24/11/2021 às 12:00h, 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 24/11/2021 às 12:01h e se encerrará no dia 09/12/2021 às 12:00h, onde serão aceitos 
os maiores lances ofertados. 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. DOS DÉBITOS - O bem será apregoado sem quaisquer ônus, os quais serão de responsabilidade 
da massa falida, exceto se o arrematante for: I - sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; II - pa-
rente, 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, ainda, por conta 
do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial em 
caso de arrematação de bem móvel. 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). PENALIDA-
DES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, 
incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. 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 imóvel. A comissão devida ao leiloe iro ofi cial não está incluída no valor do lance e não 
será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial por 
razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão do LEILOEIRO OFICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do 
encerramento do leilão, através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do leiloeiro 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 o Provimento CSM nº 1625/2009, e no que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO 
DO BEM: 01 Veículo Mercedes Benz, ano 1983, placa CPL 4710, c or azul lápis, chassi 12604412004288 e Renavam 
400516217. Valor da Avaliação: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para outubro de 2014. O bem encontra-se na 
Av. dos Estados, 584, Santo André/SP. São Paulo, 21 de setembro de 2021. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dra. 
Maria Rita Rebello Pinho Dias - Juíza de Direito

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

EDITAL DE LEILÃO

Íntegra do edital disponível em www.vivaleiloes.com.br. Esclarecimentos: tel. 11-3957-7717 - e-mail: contato@vivaleiloes.com.br

1ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca de São Paulo/SP
Edital de leilão judicial eletrônico www.vivaleiloes.com.br - Processo nº 1009471-05.2014.8.26.0011

Autores: Milton da Silva Borges, RG 16.263.543-6-SSP/SP; CPF 077.512.778-74; Marilza Aparecida Borges Salles, RG 6.943.801-8-SSP/SP, CPF 183.723.948-73; Vera
Lucia Rodrigues, RG 8.415.397-SSP/SP, CPF 640.720.458-53; Luis Carlos Borges, RG 6.381.358-0-SSP/SP, CPF 006.554.868-01. Réu: Benedito Borges Filho, RG 6.381.839-
SSP/SP, CPF 837.058.488-87. Terceiros/interessados: Jorge Luiz Salles, RG 5.768.030-SSP/SP, CPF 534.807.248-68; José Mauro Casimiro Rodrigues, RG 4.922.189-9-
SSP/SP, CPF 562.930.118-72; Silene Marcondes Viana, RG 20.040.320-5-SSP/SP, CPF 134.410.058-99; Noeme Lemos Lixa Borges, RG 11.840.918-9, CPF 003.624.468-
65. Leiloeira oficial: Alethea Carvalho Lopes, JUCESP 899. 1º pregão: início em 18/10/2021 às 16h e encerramento em 21/10/2021 às 16h. 2º pregão: início em 21/
10/2021 às 16h e encerramento em 16/11/2021 às 16h. Bem leiloado: Uma casa à Rua Abadia dos Dourados, n.º 211 e 215, no lugar denominado Vila Indiana, no
13º Subdistrito Butantã, e seu respectivo terreno medindo 12,50m de frente, por 29,50 da frente aos fundos do lado direito, confrontando com Benedito F. de Oliveira,
30,00m do lado esquerdo, confrontando com Osvaldo Rodrigues, tendo nos fundos a largura de 12,00m confrontando com José largura Monteiro encerrando a área de
372,00m2. Matrícula 191.572 do 18º Cartório de Imóveis de São Paulo. Contribuinte n.º 082.366.0029-7. Avaliação: R$ 930.000,00 (março/2021) – atualização de
acordo com a tabela prática do TJSP. 2º leilão lance mínimo: 70% (setenta por cento). Comissão da leiloeira: 05% (cinco por cento) do valor da arrematação.

w
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2ª Vara Cível da Comarca de Barretos/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
ANTONIO CARLOS CALISSE DE ANDRADE e ROSELAINE DESTRI ANDRADE. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) CARLOS FAKIANI MACATTI da 2ª 
Vara Cível da Comarca de Barretos/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de 
sentença - Compra e Venda ajuizada por AIRTON FRANCISCO DA SILVA e MARTA TANIA DA SILVA contra ANTONIO CARLOS CALISSE DE 
ANDRADE e ROSELAINE DESTRI ANDRADE - Processo nº 0006179-19.2018.8.26.0066 (Nº de Ordem 2476/2017) e que foi designada a venda 
do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 
www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 25/10/2021, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, 
em 28/10/2021, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á 
sem interrupção até às 14:00 horas do dia 17/11/2021 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal 
www.maisativojudicial.com.br. O Leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. 
O arrematante não se responsabiliza pelo pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes sobre do(s) bem(ns) arrematado(s) (art. 130, 
CTN), ficando responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) bem(ns). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, 
em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das 
notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, 
do artigo 887, do novo Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): Lote 1 - Veículo VW/TCROSS SENSE TSI AD, Ano 2020, 
placa FMW0E69, de propriedade da executada Rosilaine Destri de Andrade. Renavam: 1224569366. Débitos: LICENCIAMENTO 2021: 
R$ 98,91. Restrição Tributária: INTRANSF. LEI COMPL-53 P/DEF. Restrição Judiciária: BLOQ. RENAJUD - CIRCULAÇÃO. Valores e referências 
obtidos em consulta realizada em 28/08/2021, através dos portais https://www.ipva.fazenda.sp.gov.br, http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br 
e https://www.detran.sp.gov.br. Valor da avaliação conforme Tabela FIPE em 19/10/2020: R$ 62.977,00 (sessenta e dois mil, novecentos e 
setenta e sete reais). Depositário: Rosilaine Destri de Andrade. Local do bem: Não informado. Penhora realizada por termo (§1º, art. 845, 
CPC). NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barretos/SP, aos 28 de agosto de 2021. CARLOS FAKIANI MACATTI Juiz(a) de Direito.

EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇAS DE LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO 5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I - SANTANA – DA 
COMARCA DE SÃO PAULO - EDITAL de 1ª e 2ª Praças de Leilão Judicial Eletrônico do bem abaixo descrito, bem como para 
intimação dos Executados ANTONIO ANJOS FERNANDES JUNIOR, CPF nº 611.047.108-97 e SANTINA ANJOS FERNANDES, CPF 
nº 182.480.158-07, das interessadas CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS JR LTDA., CNPJ nº 03.122.205/0001-38 

e PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE, bem como demais interessados, extraído dos autos da CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPEJO POR 
FALTA DE PAGAMENTO, processo nº 1009698-54.2016.8.26.0001, que tramita perante a 5ª Vara Cível do Foro Regional I – Santana – da Comarca de São Pau-
lo, requerido por CARLA REGINA FURUIE, CPF nº 277.154.078-95. A Dra. Juliana Crespo Dias, MMª. Juíza de Direito, faz saber a todos que virem ou tiverem 
conhecimento do presente Edital, que, com fundamento nos artigos 886 a 903 do Código de Processo Civil e demais legislações aplicáveis à espécie, através do 
sistema Gestor de Alienação Eletrônica, VENETO LEILÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, hospedado no endereço eletrônico www.venetoleiloes.com.br e sob 
condução do Leiloeiro Público Ofi cial, Sr. Odilson Alves de Oliveira, inscrito na JUCESP sob nº 991, levará a Hasta Pública, ou seja, a público pregão de 
venda e arrematação pelo maior lance, o bem a seguir descrito: LOTE 01 – DIREITOS QUITADOS SOBRE O APARTAMENTO NÚMERO 72, localizado no sétimo 
andar ou sétimo pavimento-tipo do EDIFÍCIO RESIDENCIAL OSCARLINA OLIVEIRA GARCIA – DINDA II, situado na Rua Martins Fontes, número 310, esquina 
com a Rua Francisco Petinatti, no Balneário Alvorada, nesta cidade, com área útil de 72,16 m², área de garagem de 9,87 m², área comum de 27,05005 m², área 
total de 109,08005 m², e a fração ideal no terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 1,34967%, confrontando pela frente em linhas quebradas, com 
o hall de circulação do pavimento e com os apartamentos números 71 e 73, à direita com o apartamento número 73, à esquerda com a área de recuo dos fundos 
do edifício, e nos fundos com a área de recuo lateral do edifício fronteiriça à Rua Francisco Petinatti, cabendo-lhe o direito ao uso de uma vaga na garagem coletiva 
do edifício, em lugar indeterminado, pela ordem de chegada, já computada na área do apartamento. Matrícula: nº 147.469 do 1º Registro de Imóveis de Praia 
Grande - SP. Cadastro Municipal: Nada Consta. Avaliação: R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais), realizada em maio/2021, que será atualizada 
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo até a data do início do leilão. Ônus: Não constam ônus averbados na matrícula do imóvel. 
Débitos de IPTU: Não foi possível verifi car a existência de débitos, todavia, eventuais débitos fi cam sub-rogados no preço da arrematação, não se transmitindo 
ao arrematante. Débito exequendo: R$ 114.492,36, atualizado até 30/09/2021, que deverá ser atualizado até a data do encerramento do leilão. Recursos: Não 
consta nos autos recursos pendentes de julgamento. Situação: Ocupado. Informações: Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pessoalmente na sede da 
Veneto Leiloes Judiciais e Extrajudiciais ou através de e-mail : contato@venetoleiloes.com.br ou ainda por telefone nº 11- 3513-3431 e via whatsApp/ celular nº 
9.7283.8717. O presente Edital será afi xado e publicado na forma da lei e do provimento e atenderá ao disposto no artigo 889 do Código de Processo Civil. Da 
Praça eletrônica: A 1ª praça terá início no dia 22 de novembro de 2021 às 15:00hs, encerrando-se no dia 25 de novembro de 2021, às 15:00hs. Não havendo 
oferta de lances, seguir-se-á, sem interrupção, a 2ª praça, que se encerrará no dia 15 de dezembro de 2021, às 15:00hs. Do Valor Mínimo: Na 1ª praça, o valor 
mínimo para a venda do bem praceado será o valor da avaliação judicial que será atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
até a data do início da hasta pública. Na 2ª praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação atualizado.

www.venetoleiloes.com.br

COMARCA DE SANTO ANDRÉ - 6ª VARA CÍVEL  - Praça IV Centenário, 03 -
Centro - CEP 09015-080 - Fone: (11) 4435-6821 - E-mail: stoandre6cv@tjsp.jus.br
- EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1002401-15.2018.8.26.0554.
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)
AUGUSTO GONÇALVES ROCHA (RG 13.826.945-2 SSP/SP; CPF/MF028.537.258-
04), que SILVIO LUIZ PARREIRA lhe move ação de PROCEDIMENTO COMUM -
CONSIGNAÇÃO, visando o depósito de R$30.68,62 com a devida atualização e
a declaração de extinção da obrigação pelo pagamento, além da condenação
em custas, honorários e demais cominações, alegando que o valor é devido ao
réu em razão de ação patrocinada pelo autor que tramitou na 6ª Vara de Aciden-
tes do Trabalho da Capital, movida contra o INSS, e que não o localizou para o
pagamento. Estando o réu em lugar incer to e não sabido, foi deferida a CITA-
ÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados
e ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPE-
CIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 05 de outubro de 2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE
CARAPICUÍBA - 3ª VARA CÍVEL - Avenida Desembargador Doutor Eduardo
Cunha de Abreu, nº 215 - Vila Municipal - CEP 06328-330 - Fone: (11) 4506-1796
- Carapicuiba-SP - E-mail: carapic3cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo
de 20 dias - Processo nº 1006179-13.2018.8.26.0127. A MMª Juíza de Direito
da 3ª Vara Cível do Foro de Carapicuíba, Estado de São Paulo, Dra. LEILA
FRANÇA CARVALHO MUSSA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NONATO
SANTANA DA SILVA, que lhe foi proposta uma ação de PROCEDIMENTO CO-
MUM CÍVEL por parte de PAULO DE ALMEIDA NOBRE,  alegando em síntese:
AÇÃO DECLARATÓRIA de NULIDADE ou de INEXISTÊNCIA de ESCRITURA de
VENDA e COMPRA de BEM IMÓVEL, com CANCELAMENTO de MATRÍCULA e
REGISTRO e RETOMADA DE POSSE. 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 passadonesta cidade de Carapicuiba, aos 29 de setembro de 2021.



   












EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059145-76.2014.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
Cláudia Longobardi Campana, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CHARLES LUIZ DOTTO BATISTA,
RG 6.138.222, CPF 638.239.268-63, e GIOSEPPINA BERTUCA EUGÊNIO, qualificações ignoradas,
que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de SILVA PORTO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e outro, objetivando a outorga da escritura definitiva do
imóvel: Um terreno, o qual corresponde ao lote 15 quadra “D”, do Jardim Recanto do Morumbi, no 30º
subdistrito Ibirapuera, 15ª Circunscrição Imobiliárias desta Capital, encerrando a área total de 301,00
m², ainda em apuração de remanescente no Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, cadastrado
na PMSP sob o n° 170.035.0015-8. Alegam as Autoras ter adquirido o imóvel de SONAVE COMISSÁRIA
DE DESPACHOS LTDA., por Escritura de Cessão de Direitos, lavrada no 4° Cartório de Notas, em
19.02.1990 e de CHARLES LUIZ DOTTO BATISTA, por instrumento particular compromisso de venda
e compra datado de 10.12.2007, já totalmente quitados. Encontrando-se os réus em lugar incerto e
não sabido, 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, apresentem resposta.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de setembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1080635-49.2017.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 26ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo
Borges Fantacini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Eriks Rodrigues de Oliveira, CPF 536.586.042-
04, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão, convertida em Execução de Título Extrajudicial
por parte de Money Plus SCMEPP Ltda, objetivando a cobrança de R$ 1.057.330,45 (julho/2021),
decorrente do inadimplemento da cédula de crédito bancário nº 22975736. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para em 03 dias efetuar o
pagamento integral da dívida atualizada ou oferecer bens (suficientes) à penhora, sob pena de penhora
de bens e sua avaliação; podendo, no prazo de 15 dias, oferecer embargos, ambos a fluir após o prazo
de 20 dias deste edital. No prazo para embargos, poderá o executado requerer seja admitido o
parcelamento do débito, nos termos do art. 745-A do CPC. Em caso de revelia, será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de setembro de 2021.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.244.228, 
em 09 de novembro de 2018, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRA-
JUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Art. 1.238 do Código Civil), Ata Notarial e demais 
documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por JOÃO FERREIRA GOMES FILHO, 
brasileiro, solteiro, maior, aposentado, residente e domiciliado nesta Capital, o qual alega deter a posse mansa 
e pacífica, com animus domini há mais de 25 anos sem oposição de terceiro, tendo a posse plena mansa 
e pacífica, que o mesmo se deu através de permuta entre os proprietários e o requerente de forma verbal, 
sobre o IMÓVEL situado na Rua Rubem de Souza, nº. 539, correspondente ao lote nº. 21 da quadra única do 
loteamento denominado Jardim São José, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, cadastrado na Municipalidade de 
São Paulo pelo contribuinte nº. 120.407.0005-5, imóvel esse que se acha registrado, em área maior, conforme 
a transcrição nº. 47.957, sob a titularidade dominial de JOÃO LINO DE ARAÚJO casado com JORGINA CRUZ 
E SOUZA DE ARAÚJO; residentes e domiciliados nesta Capital, na Alameda Nothman, nº 1.127, apartamento 
nº 603. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente Procedimento Administra-
tivo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, 
JOÃO LINO DE ARAÚJO; JORGINA CRUZ E SOUZA DE ARAÚJO; JOSE PEREIRA DE SOUZA;  CELSO 
LUIZ DE ARAUJO; herdeiros de JOÃO FERREIRA GOMES e ADELAIDE DE OLIVEIRA GOMES; NELSON 
FREITAS; ADOLFO XAVIER DE PAIVA; ELZA PEREIRA DA COSTA PAIVA; BRUNO ALLACY NASCIMENTO 
FARIAS; JOSE BUENO; WALTER LOSCHIAVO; ELIAS GOMES; CELSO APARECIDO GOMES, oferecerem 
eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos con-
frontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na 
referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decor-
ridos 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 7 de outubro de 2021. O Oficial.

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 1.316.621, 
em 01 de setembro de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRA-
JUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Art. 1.238 do Código Civil), Ata Notarial e demais 
documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por ADRIANO FAUSTO RODRIGUES, 
brasileiro, aposentado, e sua mulher VILMA FAUSTO DA SILVA RODRIGUES, brasileira, do lar, residentes 
e domiciliados nesta Capital, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 
1963, que o mesmo se deu através de instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra,  e a 
vista de um incêndio ocorrido na Cidade de Viçosa – Minas Gerais, onde residem os requerentes do presente 
procedimento, o mesmo se perdeu; sobre o IMÓVEL situado na Rua Luís Cabral Mesquita, nº. 416, com 
área construída de 288,58m², e seu terreno com área de superfície de 250,00m², correspondente ao lote 
nº. 31 da quadra “C”, do loteamento denominado Jardim São Vicente, no 32º Subdistrito – Capela do 
Socorro, cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte nº. 162.170.0031-7, imóvel esse que 
se acha registrado, em área maior, conforme a Transcrição nº 126.345, gleba essa na qual foi implantado o 
loteamento Jardim São Vicente. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente 
Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interes-
sados, ou os notificados: JOSAFÁ PENHA DOS SANTOS; AMOR VIEIRA PINTO DOS SANTOS; CLAUDIO 
DE BARROS;  FRANCISCA SILVANNE SOUZA DE BARROS; HELENO DE SOUZA; ANTONIO CARLOS DA 
SILVA; MARIA APARECIDA CEZARIO DE SOUZA;  AGOSTINHO DE PAULA RODRIGUES; ANA MADALE-
NA RODRIGUES; MARCELO JOSE RODRIGUES; LUCINDA DA CONCEIÇÃO VALE; FRANCISCA SILVANE 
SOUZA DE BARROS, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao 
titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento 
administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas 
pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, 
do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer 
reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A 
da Lei nº. 6.015/73. Dado e passado no 11º. Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 7 de outubro 
de 2021. O Oficial.

COMARCA DE SANTO ANDRÉ - 5ª VARA CÍVEL - Rua José Caballero, 03 -
Centro - CEP 09040-906 - Fone: (11) 4435-6817 - Santo André-SP - E-mail:
stoandre5cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 30 dias - Processo nº
0017727-03.2016.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de
Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). ADRIANA BERTONI HOLMO FIGUEIRA,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EDIZAIDE TELES DE ARAUJO, brasileira, RG
36.085.724-3, CPF 730.036.895-68, que lhe foi proposta uma ação de CUMPRIMEN-
TO DE SENTENÇA por prte de ELIANE CREPALDI LOPES e OUTRO, alegando em
síntese: processam-se os autos de INCIDENTE de DESCONSIDERAÇÃO de
PERSONALIDADE JURÍDICA em face de HABILAR COOPERATIVA
HABITACIONAL. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi deter-
minada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os os termos do ar tigo 135 do Código
de Processo Civil, o sócio ou a pessoa jurídica fica CITADO(A)  para manifes-
tar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo contestadaa
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPE-
CIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 05 de outubro de 2021.





  





 






EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1024832-53.2018.8.26.0001 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 9ª 
Vara Cível, do Foro Regional I-Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Tsuno, na forma da Lei, etc. FAZ SABER à 
METALURGICA DE TUBOS DE PRECISÃO, em recuperação judicial, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de Totvs S/A para cobrança de R$162.339,41(agosto/2018),referente às Notas Fiscais 15588,22037,14852,16201, 
21284,20585,19664,36944,38163,39068,40076,41272,42499,43580 e 44607. Estando a ré em lugar ignorado, expede-
se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o valor supra, acrescido dos honorários advocatícios em 
5%, com isenção de custas, ou no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de ser constituído de pleno direito o título 
executivo judicial, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de junho de 2021.        [07,08] 

20ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP. 20º Ofício Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP. 
Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº 0029812-83.2020.8.26.0100. A Dra. ELAINE FARIA EVARISTO, Juíza de Direito 
da 20ª Vara Cível Central/SP. Faz saber ao Espolio de Lourdes Sabino, nas pessoas dos herdeiros Alexandre Henrique 
Sabino Guimarães (CPF 183.489.288-04), Maria Amélia Guimarães Sabino (CPF 107.009.508-77) e Ana Julieta Sabino 
de Oliveira (CPF 248.289.958-38), que Condomínio Edifício Copan requereu o cumprimento da sentença, para receber a 
quantia de R$44.851,00(maio/2020). Estando os Executados em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito e demais 
cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art. 523, §1º do 
CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente 
impugnação (art. 525 do CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei.                                                        [07,08] 

Audi S.A. Representações Aeronáuticas - CNPJ: 43.455.005/0001-11
Edital de 2ª Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

 Tendo em vista a ausência de quorum dos Acionistas da  Audi S.A. Representações Aeronáuticas na reunião de  sócios realizada no
dia  07 /10/2021, às 14:00h em 1ª chamada e às 14h30 em 2ª chamada, ficam os  Senhores  acionistas convocados para, SEGUNDA
CONVOCAÇÃO no dia 15/10/2021, às 14:00 horas em 1ª chamada  e às 14h30 em 2ª chamada  a fim de deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: (a) Com base em decisão Judicial já averbada na JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo, será
realizada  assembleia para tornar  regular os cargos dos membros da Diretoria pelo falecimento do Acionista e Diretor Presidente Sr.
Nagib Audi e também pela sentença judicial prolatada pelo MM. Juízo da 22ª Vara do Foro Central de São Paulo que homologou em
30/08/2018 o acordo entre os sócios onde ficou acordado o seguinte: “as partes retornarão as suas posições acionarias anterior às
assembleias de 05/02/1991 e 23/03/1991”. São Paulo, 08/10/2021. Jefferson Araújo de Almeida - CPF: 609.036.198-49

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido
nos autos do PROC. Nº 1026010-26.2020.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública,
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO
DO CAMPO move uma ação contra MÁRCIO REZENDE DE MOURA e DJALMA GALLO, objetivando a DESAPRO-
PRIAÇÃO de uma área de terreno com 132,00m² situada na Avenida Newton Monteiro de Andrade, nº 243/251,
Centro, CEP 09725-370, São Bernardo do Campo-SP, inscrita no cadastro imobiliário municipal sob o nº
002.003.061.000, com origem na transcrição nº 11.085 do 6º Registro de Imóveis da Capital, declarados de
utilidade pública conforme Decreto Municipal nº 18.635, datado de 11.09.2013. Para o levantamento dos depó-
sitos 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 Bernardo do Campo, aos 25 de agosto de 2021.

COMARCA DE ITAPECERICA DA SERRA - 4ª VARA - Rua Major Matheus Rotger
Domingues, 155 - Jardim Santa Isabel - CEP 06850-850 - Fone: (11) 4635-5830
-  E-mail:itapecerica4@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO – Prazo de 20 dias,
exped ido nos  autos  da ção de USUCAPIÃO ,  p rocesso nº  0008824-
66.2013.8.26.0268. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara, do Foro de Itapecerica da
Serra, Estado de São Paulo, Dr. DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos dele conhecimento tiverem, aos réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que DIEGO GONÇALVES TEIXEIRA ajuizou ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração da propriedade do imóvel localizado na Rua
Joventino Rosa, 428, Jardim Nogueira, Itapecerica da Serra/SP, CEP 06864-
202, lote 61 da quadra A, cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº 23463-53-
84.0806-00-000-01, que possui área total de 221,30 metros quadrados. Os
requerentes alegam posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em ter-
mos, expede-se o presente EDITAL para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS
para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias,
apresentem CONTESTAÇÃO. Não sendo contestada a ação, o réu será conside-
rado 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 Itapecerica da Serra, aos 27 de setembro de 2021.

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

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

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação
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              K-08e09/10

A Excelen�ssima Senhora Doutora Juíza de Direito PRISCILLA BITTAR NEVES NETTO da 36ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na forma da Lei, FAZ SABER a todos, que virem ou dele �verem conhecimento, que o presente edital, com a finalidade de citação, nos autos do 
processo nº 1121285-36.2020.8.26.0100, que neste juízo e respec�vo cartório se processam os termos da ação em epígrafe, processo de 
MONITÓRIA conforme a Lei nº 13.105/2015, da ré RAQUEL ORTEGA MARTINS, inscrita no CPF/MF sob o nº 398.335.668-04 a ser citada, para que 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento da quan�a especificada na inicial no valor de R$ 21.336,08 devidamente atualizada 
e efetue o pagamento de honorários advoca�cios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos 
termos do ar�go 701 do CPC, uma vez que após todas as tenta�vas possíveis a ré não foi localizada, não sendo possível citá-la pessoalmente, nestas 
condições foi deferido a citação pelo presente edital, para comparecer em juízo, para promover sua defesa e ser no�ficada 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.     P-08e09/10

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

2° CLICHÊ -

A Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo - SP, comunica a todos os 
interessados que encontra a disposição o edital licitatório referente Tomada de 
Preços nº 01/2021, cujo objeto é a contratação de empresa comprovadamente 
especializada em educação, nos  termos e ajustes estabelecidos no Objeto do 
Edital e conforme especificações constantes do Anexo I do Edital, pela modali-
dade Melhor Técnica e Preço; com amparo nas Lei 8666/93 e suas alterações. A 
entrega dos envelopes devera ser até o dia 29 de novembro de 2021; as 10:00 
horas, maiores informações no Departamento  de Licitações, sito na Rua Lino 
dos Santos s/nº, centro, pelo telefone (14) 3375-9500 ou e-mail :  licitacao@es-
piritosantodoturvo.sp.gov.br e retirada do edital pelo sitio eletrônico da prefeitura 
: www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br 
Espírito Santo do Turvo, 07 de outubro de 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

P. M. DE ESPIRITO SANTO DO TURVO  - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021  - APOSTILAS (SISTEMA PEDAGÓGICO) 

PREGÃO ELETRONICO (SPR) Nº 30/2021-Registro de Preços para Aquisição de 
calçados escolares  para os alunos matriculados nas escolas e creche municipais, 
através da Secretaria Municipal de Educação. “A Prefeitura Municipal de Espírito 
Santo do Turvo - SP comunica a todos os interessados, que se encontra a dispo-
sição, o edital licitatório referente ao PREGÃO ELETRONICO SRP nº 30/2021 do 
tipo ‘‘Menor preço global por fornecedor”. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Do dia 15 de outubro de 2021, às 08h00min 
até o dia 27 de outubro de 2021 as 08h00min, LOCAL: https://bllcompras.com 
“Acesso Identificado”
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES dia 27 de outubro de 2021 as 
9h15min,
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: Setor de Lici-
tações – Rua: Lino dos Santos, S/N, Jardim Canãa, Espírito Santo do Turvo/SP 
– CEP 18937-000 – Telefone (14) 3375-9500 – E-mail: licitacao@espiritosantodo-
turvo.sp.gov.br. Espírito Santo do Turvo, 07 de outubro   de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO 

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Publique em 
jornal de grande 
circulação.
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