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‘Decidi que não vou me vacinar 
contra a Covid’, afirma Bolsonaro

 APresidente justifica decisão pelo fato de já 
ter sido infectado pelo vírus e supostamente 
ter alto nível de anticorpos contra a doença

O presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) disse que decidiu não to-
mar vacina contra covid-19, argu-
mentando que a imunização, para 
ele, “não tem cabimento”. “Eu es-

tou vendo novos estudos, e minha 
imunização está lá em cima. Para 
que vou tomar? Seria a mesma 
coisa que você jogar R$ 10 na lo-
teria para ganhar R$ 2”, disse, em 

entrevista a uma rádio paulista. 
Segundo autoridades de Saúde, 
porém, mesmo quem já teve co-
vid deve ser imunizado contra a 
doença. BRASIL/A5

Projeto prevê simplificar os 
processos para corte de árvores

‘Antes só 
bandido tinha 
arma de fogo’
O presidente da República Jair 
Bolsonaro voltou a defender on-
tem o armamento da população 
e pautas negacionistas em relação 
à pandemia da Covid-19. As ma-
nifestações foram feitas em res-
posta a afirmações do Arcebispo 
de Aparecida, dom Orlando Bran-
des, em missa no feriado de 12 de  
outubro. BRASIL/A5

Escola de Cultura 
retoma atividades 
presenciais ESTADO/A3

Santo André testa 
alunos contra a 
Covid-19  ESTADO/A3

Ciro Gomes bate 
boca com Dilma: 
“incompetente”  BRASIL/A5

TABOÃO DA SERRA

Principal objetivo é atualizar a norma vigente, que é de 1987                         ESTADO/A3

KARIME XAVIER/FOLHAPRESS

SP tem mais de 
4 milhões com 
2ª dose atrasada
O governo do estado de São Pau-
lo realizará no próximo sábado 
(16), um dia de mobilização para 
aplicação de segunda dose do 
imunizante contra coronavírus. 
Segundo dados divulgados pela 
secretária de Saúde do Estado, 
São Paulo tem mais de 4 milhões 
de pessoas com a segunda dose 
do imunizante atrasado. Entre 
os atrasados, cerca de 2 milhões 
de pessoas tomaram a primeira 
dose da Pfizer - a vacina teve o 
intervalo reduzido de dois para 
três meses.  ESTADO/A3

‘DIA V’ NO SÁBADO

As obras de restauro da Casa das Rosas, prédio histórico de 1935 na avenida 
Paulista, começam em 18 de outubro. O casarão, batizado de Espaço Haroldo de 
Campos de Poesia e Literatura, é uma instituição da Secretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Estado de São Paulo. O espaço é conhecido como um símbolo 
de preservação da memória na capital paulista.                                                  ESTADO/A3

Volta às aulas 
será obrigatória 
a partir do dia 18
A volta às aulas presenciais será 
obrigatória a todos os alunos das 
redes pública e particular de ensi-
no a partir da próxima segunda-
-feira (18) no estado de São Paulo. 
Com a decisão do Governo do Es-
tado, acaba o rodízio de estudan-
tes nas salas de aula. Outra mu-
dança é o fim da exigência, a partir 
do dia 3 de novembro, de distan-
ciamento de um metro entre os 
alunos. ESTADO/A3

Nº de consultas 
oftalmológicas 
diminui 35%

BRASIL/A5

Casarão da Paulista  
Restauração da Casa das 

Rosas começa na segunda

ALF RIBEIRO/FOLHAPRESS

Consumidores devem 
resgatar créditos até 
domingo  SERVIÇOS/A2

NOTA FISCAL PAULISTA
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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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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Nosso País sempre foi rico cultu-
ralmente, mas ao que tudo in-
dica, pelos olhos de uma parte 
da mídia e da revolta de alguns 
atores, toda cultura do nosso 

País provém da Lei Rouanet. Auditorias, re-
provação ou cancelamento de projetos que 
não estão de acordo com as regras, repre-
sentam para esta parcela o fim de uma era 
cultural.A Lei Rouanet foi criada no governo 
Fernando Collor (PTC/AL), em 1991. A legisla-
ção permite a captação de recursos para pro-
jetos culturais por meio de incentivos fiscais 
para empresas e pessoas físicas. Na prática, 
a Lei Rouanet permite que uma empresa 
privada direcione parte do dinheiro que iria 
gastar com impostos para financiar propos-
tas aprovadas pelo Ministério da Cultura 
para receber recursos. Desde 1993, estima-se 
que, com a ajuda da Lei, tenham sido injeta-
dos R$ 50 bilhões nesse meio, com mais de 
27 mil projetos.

A Lei foi criada para incentivar a cultura, 
mas projetos milionários eram aprovados 
sem restrições e essa realidade não se en-
caixa mais. Os tempos mudaram, a cultura 
continua sendo importante, mas passou a 
ser analisada com olhos mais críticos.

Recentemente o Ministério do Turismo 
editou uma portaria na qual inabilita por 
três anos a Fundação Roberto Marinho 
para a captação de recursos públicos. Além 
disso, o Ministério cobra a devolução de R$ 
54 milhões ao Fundo Nacional de Cultura, 
referentes ao montante aplicado na constru-
ção do Museu da Imagem e do Som do Rio 
de Janeiro, na Praia de Copacabana. Dinheiro 

investido indevidamente e que deverá ser 
devolvido.

Também vimos na mídia que a Justiça 
Federal condenou 12 réus a penas que va-
riam de 4 a 19 anos de reclusão, pela prática 
de ilícitos na contratação e execução de 
projetos culturais aprovados pelo Ministério 
da Cultura no âmbito da Lei Rouanet, com 
desvios estimados em R$ 21 milhões.

Com isso, os recursos acabavam se rever-
tendo em eventos exclusivamente privados 
e fechados, tais como shows de artistas em 
festas particulares de aniversário ou con-
fraternização de fim de ano das empresas 
patrocinadoras, ou ainda livros corporati-
vos para promoção da própria empresa e 
distribuição junto a seus clientes e fornece-
dores, pagos com os recursos públicos da Lei 
Rouanet. 

A principal crítica do atual modo de o 
Governo verificar a Lei Rouanet, A Rede Glo-
bo, por meio da Fundação Roberto Marinho, 
captou R$ 147. 858, 580 desde 2003, primeiro 
ano do governo Lula, até 2015.

As auditorias dos projetos da Lei Rouanet 
são parte fundamental para moralizarmos 
os mecanismos de fomento à cultura. Qual-
quer um que fez mau uso das verbas públi-
cas deve ser devidamente penalizado. Disse 
Mário Frias, Secretário Especial de Cultura.

Alguns chamam de “cultura”, mas bagun-
ça com dinheiro público nunca foi cultura. 
O governo está focado em acabar com esse 
tipo de coisas, por isso tanta revolta da parte 
de alguns, mas o importante é que nossa 
real cultura continua intacta.

A indústria da 
‘cultura’ no Brasil

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

Nosso País 
sempre foi rico 
culturalmente, 

mas ao que tudo 
indica, pelos olhos 

de uma parte da 
mídia e da revolta 

de alguns atores, 
toda cultura 

do nosso País 
provém da Lei 

Rouanet

A  partir do pró-
ximo domin-
go (17) vão 
expirar os cré-
ditos da Nota 

Fiscal Paulista que foram 
liberados há mais de 12 
meses pela Secretaria da 
Fazenda e Planejamento e 
que não foram resgatados 
pelos consumidores ca-
dastrados no programa.

A alteração do prazo 
de resgate ocorreu por 
meio do artigo 62 da Lei 
nº 17.293/2020. Os crédi-
tos da Nota Fiscal Paulista 
permanecem à disposição 
dos participantes por um 
ano a contar da liberação 
e podem ser utilizados a 
qualquer momento den-
tro desse período. Os va-
lores liberados e que não 
forem utilizados pelos 
consumidores retornarão 
ao Tesouro do Estado. O 
valor mínimo para trans-
ferência é de R$ 0,99.

Para transferir os re-
cursos para uma conta 
corrente ou poupança, 
basta utilizar o aplicati-
vo (app) oficial da Nota 
Fiscal Paulista pelo tablet 
ou smartphone, digitar o 
CPF/CNPJ e senha cadas-
trada e solicitar a opção 
desejada. Quem preferir 
pode utilizar a página na 

 D A partir do próximo domingo (17) vão expirar os créditos da 
Nota Fiscal Paulista que foram liberados há mais de 12 meses 

EDSON LOPES JR/A2 FOTOGRAFIA/FOTOS PÚBLICAS

Créditos da Nota Fiscal 
seguem disponíveis

ATÉ O PRÓXIMO DIA 17. Prazo para resgate de créditos da Nota Fiscal Paulista termina esta 
semana; caso o consumidor não utilize os valores a quantia retorna ao Tesouro do Estado

internet: portal.fazenda.
sp.gov.br/servicos/nfp. 
Nas duas opções, os va-
lores serão creditados na 
conta indicada em até 20 
dias.

No mês de outubro 
também é possível desti-
nar os créditos para aba-
timento do IPVA no por-
tal da Fazendo no site do 
Governo do estado de São 
Paulo.

DESBLOQUEIO DE SE-
NHA. O consumidor que 
possa ter esquecido a sua 
senha do programa Nota 
Fiscal Paulista deve aces-
sar o site do programa e 
clicar em “Esqueci mi-

nha senha”. Ao digitar seu 
CPF e clicar em “OK” serão 
apresentadas três opções: 
Envio de frase para lem-
brar a senha (por e-mail), 
envio de endereço de pá-
gina para cadastramen-
to de nova senha (por 
e-mail) e por último a op-
ção “Recadastrar”, que su-
gerimos ser utilizada em 
último caso, por exemplo, 
se o consumidor esque-
ceu a senha e mudou o 
e-mail. 

ATENDIMENTO. 
O agendamento de aten-
dimento, presencial ou 
online, é feito por meio 
da página a página senha-

facil.com.br/agendamen-
to/#/home. Basta esco-
lher a forma que deseja 
ser atendida (presencial-
mente ou por e-mail) e 
solicitar sua senha, que 
será gerada com um nú-
mero e um horário de 
atendimento.

Caso escolha o aten-
dimento presencial, para 
evitar aglomerações, a 
contribuinte deve dirigir-
-se à unidade escolhida 
apenas em horário próxi-
mo ao agendado, usan-
do máscara e seguindo 
os demais protocolos de 
distanciamento social re-
comendados pelo Comitê 
Administrativo Extraor-
dinário COVID-19.

Caso escolha o atendi-
mento por e-mail, deve 
enviar um e-mail com a 
demanda, até 15 minutos 
antes do horário agenda-
do, para o Posto Fiscal de 
sua circunscrição (portal.
fazenda.sp.gov.br/servi-
cos/atendimento), men-
cionando no título da 
mensagem o número de 
sua senha e o respectivo 
horário de atendimento.

A matéria completa 
com todas as informa-
ções pode ser acessada 
no site da Gazeta. 
(GSP)

Confiança na educação. Estudo realizado entre abril e 
agosto deste ano com 2.312 adolescentes, pais e professo-
res de escolas públicas e privadas mostrou que 55,2% dos 
estudantes confiam totalmente na qualidade da educação 
ofertada no Brasil e 72% deles avaliam que os professores 
fazem um bom trabalho, apesar de a confiança diminuir 
ao longo do ensino médio. Entre os pais, esse percentual 
é de 74,6%. Os dados são do estudo sobre clima escolar do 
Instituto Crescer “A confiança e o respeito e sua relação 
com o interesse para estudar na visão de estudantes, pais 
e professores do Ensino Médio”.   O percentual de estudan-
tes que confiam totalmente em seus professores cai a par-
tir da metade do ensino médio ao passar de 8,8% no 1º ano 
para 4,1% na 3ª série. Na rede pública, no 1º ano, o índice de 
confiança chega a 22,8% e cai para 14,4% no último. Pelo 
menos 25,2% dos alunos e 22,1% dos pais acreditam que os 
professores preferem os bons alunos, sendo que na escola 
pública esse número chega a 73% entre os estudantes. A 
maioria dos professores, 98%, dizem que tratam todos os 
alunos da mesma 
maneira. (Agência Brasil e GSP)

Oportunidade. A Empresa Brasileira de Serviços Hospi-
talares (Ebserh) publicou  os editais do Exame Nacional de 
Residência (Enare) de 2021. Os editais estão disponíveis no 
site do Enare. As inscrições poderão ser realizadas de 20 de 
outubro a 8 de novembro, no mesmo endereço eletrônico, 
e as provas ocorrerão em 12 de dezembro deste ano.   Mais 
de 3,2 mil vagas de residência das áreas médica, multi e 
uniprofissional serão ofertadas em 81 instituições distri-
buídas em todo o país. De acordo com a estatal, que é vin-
culada ao Ministério da Educação (MEC), isso representa 
um crescimento de aproximadamente 800% no número 
de vagas e de 900% no número de instituições participan-
tes.O Enare foi criado em 2020 para otimizar a forma de 
seleção dos residentes. Segundo a Ebserh, as universidades 
federais participantes da primeira edição tiveram menos 
vagas ociosas, eliminaram os custos e a carga burocrática 
da realização dos exames individuais e ampliaram a quali-
ficação da seleção. A Ebserh explica que o sistema de clas-
sificação é semelhante ao do Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), que usa notas do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) para seleção de estudantes da graduação em uni-
versidade federais. (Agência Brasil e GSP)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

NOTAS

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

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

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

SÁBADO:AMANHÃ: DOMINGO:
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19° 26°

22° 34°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

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

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

Chuvoso
durante o dia e 
à noite.
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Nosso País sempre foi rico cultu-
ralmente, mas ao que tudo in-
dica, pelos olhos de uma parte 
da mídia e da revolta de alguns 
atores, toda cultura do nosso 

País provém da Lei Rouanet. Auditorias, re-
provação ou cancelamento de projetos que 
não estão de acordo com as regras, repre-
sentam para esta parcela o fim de uma era 
cultural.A Lei Rouanet foi criada no governo 
Fernando Collor (PTC/AL), em 1991. A legisla-
ção permite a captação de recursos para pro-
jetos culturais por meio de incentivos fiscais 
para empresas e pessoas físicas. Na prática, 
a Lei Rouanet permite que uma empresa 
privada direcione parte do dinheiro que iria 
gastar com impostos para financiar propos-
tas aprovadas pelo Ministério da Cultura 
para receber recursos. Desde 1993, estima-se 
que, com a ajuda da Lei, tenham sido injeta-
dos R$ 50 bilhões nesse meio, com mais de 
27 mil projetos.

A Lei foi criada para incentivar a cultura, 
mas projetos milionários eram aprovados 
sem restrições e essa realidade não se en-
caixa mais. Os tempos mudaram, a cultura 
continua sendo importante, mas passou a 
ser analisada com olhos mais críticos.

Recentemente o Ministério do Turismo 
editou uma portaria na qual inabilita por 
três anos a Fundação Roberto Marinho 
para a captação de recursos públicos. Além 
disso, o Ministério cobra a devolução de R$ 
54 milhões ao Fundo Nacional de Cultura, 
referentes ao montante aplicado na constru-
ção do Museu da Imagem e do Som do Rio 
de Janeiro, na Praia de Copacabana. Dinheiro 

investido indevidamente e que deverá ser 
devolvido.

Também vimos na mídia que a Justiça 
Federal condenou 12 réus a penas que va-
riam de 4 a 19 anos de reclusão, pela prática 
de ilícitos na contratação e execução de 
projetos culturais aprovados pelo Ministério 
da Cultura no âmbito da Lei Rouanet, com 
desvios estimados em R$ 21 milhões.

Com isso, os recursos acabavam se rever-
tendo em eventos exclusivamente privados 
e fechados, tais como shows de artistas em 
festas particulares de aniversário ou con-
fraternização de fim de ano das empresas 
patrocinadoras, ou ainda livros corporati-
vos para promoção da própria empresa e 
distribuição junto a seus clientes e fornece-
dores, pagos com os recursos públicos da Lei 
Rouanet. 

A principal crítica do atual modo de o 
Governo verificar a Lei Rouanet, A Rede Glo-
bo, por meio da Fundação Roberto Marinho, 
captou R$ 147. 858, 580 desde 2003, primeiro 
ano do governo Lula, até 2015.

As auditorias dos projetos da Lei Rouanet 
são parte fundamental para moralizarmos 
os mecanismos de fomento à cultura. Qual-
quer um que fez mau uso das verbas públi-
cas deve ser devidamente penalizado. Disse 
Mário Frias, Secretário Especial de Cultura.

Alguns chamam de “cultura”, mas bagun-
ça com dinheiro público nunca foi cultura. 
O governo está focado em acabar com esse 
tipo de coisas, por isso tanta revolta da parte 
de alguns, mas o importante é que nossa 
real cultura continua intacta.

A indústria da 
‘cultura’ no Brasil

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

Nosso País 
sempre foi rico 
culturalmente, 

mas ao que tudo 
indica, pelos olhos 

de uma parte da 
mídia e da revolta 

de alguns atores, 
toda cultura 

do nosso País 
provém da Lei 

Rouanet

A  partir do pró-
ximo domin-
go (17) vão 
expirar os cré-
ditos da Nota 

Fiscal Paulista que foram 
liberados há mais de 12 
meses pela Secretaria da 
Fazenda e Planejamento e 
que não foram resgatados 
pelos consumidores ca-
dastrados no programa.

A alteração do prazo 
de resgate ocorreu por 
meio do artigo 62 da Lei 
nº 17.293/2020. Os crédi-
tos da Nota Fiscal Paulista 
permanecem à disposição 
dos participantes por um 
ano a contar da liberação 
e podem ser utilizados a 
qualquer momento den-
tro desse período. Os va-
lores liberados e que não 
forem utilizados pelos 
consumidores retornarão 
ao Tesouro do Estado. O 
valor mínimo para trans-
ferência é de R$ 0,99.

Para transferir os re-
cursos para uma conta 
corrente ou poupança, 
basta utilizar o aplicati-
vo (app) oficial da Nota 
Fiscal Paulista pelo tablet 
ou smartphone, digitar o 
CPF/CNPJ e senha cadas-
trada e solicitar a opção 
desejada. Quem preferir 
pode utilizar a página na 

 D A partir do próximo domingo (17) vão expirar os créditos da 
Nota Fiscal Paulista que foram liberados há mais de 12 meses 
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Créditos da Nota Fiscal 
seguem disponíveis

ATÉ O PRÓXIMO DIA 17. Prazo para resgate de créditos da Nota Fiscal Paulista termina esta 
semana; caso o consumidor não utilize os valores a quantia retorna ao Tesouro do Estado

internet: portal.fazenda.
sp.gov.br/servicos/nfp. 
Nas duas opções, os va-
lores serão creditados na 
conta indicada em até 20 
dias.

No mês de outubro 
também é possível desti-
nar os créditos para aba-
timento do IPVA no por-
tal da Fazendo no site do 
Governo do estado de São 
Paulo.

DESBLOQUEIO DE SE-
NHA. O consumidor que 
possa ter esquecido a sua 
senha do programa Nota 
Fiscal Paulista deve aces-
sar o site do programa e 
clicar em “Esqueci mi-

nha senha”. Ao digitar seu 
CPF e clicar em “OK” serão 
apresentadas três opções: 
Envio de frase para lem-
brar a senha (por e-mail), 
envio de endereço de pá-
gina para cadastramen-
to de nova senha (por 
e-mail) e por último a op-
ção “Recadastrar”, que su-
gerimos ser utilizada em 
último caso, por exemplo, 
se o consumidor esque-
ceu a senha e mudou o 
e-mail. 

ATENDIMENTO. 
O agendamento de aten-
dimento, presencial ou 
online, é feito por meio 
da página a página senha-

facil.com.br/agendamen-
to/#/home. Basta esco-
lher a forma que deseja 
ser atendida (presencial-
mente ou por e-mail) e 
solicitar sua senha, que 
será gerada com um nú-
mero e um horário de 
atendimento.

Caso escolha o aten-
dimento presencial, para 
evitar aglomerações, a 
contribuinte deve dirigir-
-se à unidade escolhida 
apenas em horário próxi-
mo ao agendado, usan-
do máscara e seguindo 
os demais protocolos de 
distanciamento social re-
comendados pelo Comitê 
Administrativo Extraor-
dinário COVID-19.

Caso escolha o atendi-
mento por e-mail, deve 
enviar um e-mail com a 
demanda, até 15 minutos 
antes do horário agenda-
do, para o Posto Fiscal de 
sua circunscrição (portal.
fazenda.sp.gov.br/servi-
cos/atendimento), men-
cionando no título da 
mensagem o número de 
sua senha e o respectivo 
horário de atendimento.

A matéria completa 
com todas as informa-
ções pode ser acessada 
no site da Gazeta. 
(GSP)

Confiança na educação. Estudo realizado entre abril e 
agosto deste ano com 2.312 adolescentes, pais e professo-
res de escolas públicas e privadas mostrou que 55,2% dos 
estudantes confiam totalmente na qualidade da educação 
ofertada no Brasil e 72% deles avaliam que os professores 
fazem um bom trabalho, apesar de a confiança diminuir 
ao longo do ensino médio. Entre os pais, esse percentual 
é de 74,6%. Os dados são do estudo sobre clima escolar do 
Instituto Crescer “A confiança e o respeito e sua relação 
com o interesse para estudar na visão de estudantes, pais 
e professores do Ensino Médio”.   O percentual de estudan-
tes que confiam totalmente em seus professores cai a par-
tir da metade do ensino médio ao passar de 8,8% no 1º ano 
para 4,1% na 3ª série. Na rede pública, no 1º ano, o índice de 
confiança chega a 22,8% e cai para 14,4% no último. Pelo 
menos 25,2% dos alunos e 22,1% dos pais acreditam que os 
professores preferem os bons alunos, sendo que na escola 
pública esse número chega a 73% entre os estudantes. A 
maioria dos professores, 98%, dizem que tratam todos os 
alunos da mesma 
maneira. (Agência Brasil e GSP)

Oportunidade. A Empresa Brasileira de Serviços Hospi-
talares (Ebserh) publicou  os editais do Exame Nacional de 
Residência (Enare) de 2021. Os editais estão disponíveis no 
site do Enare. As inscrições poderão ser realizadas de 20 de 
outubro a 8 de novembro, no mesmo endereço eletrônico, 
e as provas ocorrerão em 12 de dezembro deste ano.   Mais 
de 3,2 mil vagas de residência das áreas médica, multi e 
uniprofissional serão ofertadas em 81 instituições distri-
buídas em todo o país. De acordo com a estatal, que é vin-
culada ao Ministério da Educação (MEC), isso representa 
um crescimento de aproximadamente 800% no número 
de vagas e de 900% no número de instituições participan-
tes.O Enare foi criado em 2020 para otimizar a forma de 
seleção dos residentes. Segundo a Ebserh, as universidades 
federais participantes da primeira edição tiveram menos 
vagas ociosas, eliminaram os custos e a carga burocrática 
da realização dos exames individuais e ampliaram a quali-
ficação da seleção. A Ebserh explica que o sistema de clas-
sificação é semelhante ao do Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), que usa notas do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) para seleção de estudantes da graduação em uni-
versidade federais. (Agência Brasil e GSP)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

NOTAS

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

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

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

SÁBADO:AMANHÃ: DOMINGO:

22° 33°
19° 31°

19° 30°

16° 30°

17° 24°

19° 32°

19° 26°

22° 34°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

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

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

Chuvoso
durante o dia e 
à noite.

19º 27° 17º 24° 15º 18°

HOJE: AMANHÃ:

7 e 8 9 e 0
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 A O Plenário da Câma-
ra Municipal de São Paulo 
aprovou em primeiro turno 
um projeto de lei, que apre-
senta novas regras para o 
plantio, o corte e a poda de 
árvores na capital paulista. 
O principal objetivo é atua-
lizar a norma vigente que 
regulamenta o manejo, que 
é de 22 de setembro de 1987. 
O projeto, de autoria da pre-
feitura, ainda necessita ser 
debatido em audiências pú-
blicas e passar por uma nova 
votação para ser sancionado 
depois.

“Um dos objetivos é 
dar celeridade aos requeri-
mentos de manejo de ve-
getação de porte arbóreo, 
simplificando os procedi-
mentos para a supressão, 
o transplante e a poda, de-
sestimulando, assim, que os 
espécimes arbóreos sejam 
manejados de forma irregu-
lar, sem o consentimento 
do poder público”, explica o 
texto do projeto.

Uma das mudanças pro- Projeto na Câmara de SP prevê simplificar processos para corte de árvores na capital paulista

VANESSA CORREA/FOLHAPRESS

Projeto prevê simplificar o 
corte de árvores na Capital 

postas está no laudo técnico. 
Atualmente, é possível fazer 
a solicitação para manejo 
em árvores e denúncias nos 
canais de atendimento da 
prefeitura pelo telefone 156 
ou pelo site. Então, o pedido 
entra em uma lista de espera 
da administração municipal, 
o órgão responsável analisa 
o caso, envia um especialis-
ta, que preencherá o laudo 
para apontar o que deve ser 
feito e somente então uma 
equipe é enviada.

Pelo novo projeto, um 
engenheiro agrônomo ou 
florestal, ou um biólogo, po-
derá ser contratado de ma-
neira particular pelo cidadão 
(com custos arcados pelo so-
licitante) para atestar a ne-
cessidade do serviço. 

Outro ponto da lei é que 
a multa em relação a danos 
ambientais e projetos sem 
autorização da Prefeitura de 
São Paulo será maior.

A matéria completa so-
bre o projeto pode ser aces-
sada no site da Gazeta. (FP)

Volta às aulas 
em SP será 
na próxima 
segunda-feira 

 A A volta às aulas presen-
ciais será obrigatória a todos 
os alunos das redes pública e 
particular de ensino a partir 
de segunda-feira (18) no esta-
do de São Paulo.

A decisão foi anunciada 
oficialmente nesta quarta-
-feira (13) pelo governador 
João Doria (PSDB). Outra mu-
dança é o fim da exigência, 
a partir do dia 3 de novem-
bro, de distanciamento de 
um metro entre os alunos, o 
que levava as escolas a fazer 
revezamento de frequência.

Na rede pública de ensino, 
3,5 milhões de alunos estão 
matriculados em mais de 5 
mil escolas em todo o Estado.

Até o momento, a fre-
quência presencial às esco-
las é optativa tanto na rede 
pública como na particular.

Em Julho, o governador 
João Doria anunciou a am-
pliação do funcionamento 
do comércio em São Pau-
lo e o fim do limite de 35% 
de alunos nas escolas. A 
matéria completa pode ser 
acessada no site da Gazeta.  
(GSP)

100% PRESENCIAL 

 A As obras de restauro da 
Casa das Rosas, prédio históri-
co de 1935 na Avenida Paulista, 
começam em 18 de outubro. 
O casarão, batizado de Espaço 
Haroldo de Campos de Poesia e 
Literatura, é uma instituição da 
Secretaria de Cultura e Econo-
mia Criativa do Estado de São 
Paulo. O espaço é conhecido 
como um símbolo de preser-
vação da memória na capital 
paulista.

A restauração incluirá a re-
cuperação das características 
originais do prédio, atualização 
do sistema elétrico e hidráuli-
co, ampliação da acessibilidade 
de pessoas com mobilidade re-

Restauração da Casa das 
Rosas começará no dia 18

As obras de restauro da Casa das Rosas, prédio histórico de 1935 
na avenida Paulista, começam no próximo dia 18 de outubro

ANDRÉ HOFF/CASA DAS ROSAS 

duzida e melhorias no espaço 
para o acolhimento de visitan-
tes e participantes das ativida-
des culturais e educativas.

Os objetos do museu se-
rão transferidos para a sede da 
Poiesis, organização social res-
ponsável pela gestão do mu-
seu. Entre os itens preserva-
dos, está o acervo bibliográfico 
Haroldo de Campos, livros que 
pertenceram ao poeta, tradu-
tor e crítico literário. Campos é 
patrono da Casa das Rosas. As 
obras ficarão acessíveis para 
consulta de pesquisadores 
com agendamento prévio.

O projeto foi aprovado pelo 
Conselho de Defesa do Patri-

Obra incluirá recuperação das características originais do prédio; 
espaço é conhecido como um símbolo da memória na Capital 

mônio Histórico, Arqueológi-
co, Artístico e Turístico do Esta-
do de São Paulo (Condephaat) e 
as obras têm previsão de durar 
dois anos. A empresa Estúdio 
Sarasá Conservação e Restau-
ração venceu a licitação para 
fazer a obra.

O investimento total da 
obra é de R$ 4,2 milhões. A 
maior parte dos recursos (80%) 
virá do Fundo de Defesa de Di-
reitos Difusos do Ministério 
da Justiça. O fundo é forma-
do por valores arrecadados de 
condenações judiciais e multas 
e direcionados a projetos que 
recomponham o patrimônio 
histórico e artístico, danos ao 

meio ambiente, ao consumi-
dor e a outros interesses cole-
tivos. Os demais 20% serão cus-
teados pelo governo do estado.

PROGRAMAÇÃO.
As atividades educativas e cul-
turais da Casa das Rosas con-

tinuarão online. Além disso, 
parte das atividades poderão 
ser presenciais no jardim do 
museu, como exposições, re-
citais, feiras e lançamentos de 
livros. Outra parte da agenda 
será absorvida pelas institui-
ções da Rede de Museus – Ca-

 A O governo do estado de 
São Paulo realizará neste sá-
bado (16), um dia de mobili-
zação para aplicação de se-
gunda dose do imunizante 
contra coronavírus. Segundo 
dados divulgados pela secre-
tária de Saúde do Estado, São 
Paulo tem mais de 4 milhões 
de pessoas com a segunda 
dose do imunizante atrasado. 

Entre os atrasados, cerca 
de 2 milhões de pessoas to-
maram a primeira dose da 
Pfizer, a vacina teve o inter-
valo reduzido de 2 para 3 me-
ses. 915 mil pessoas precisam 
receber a segunda dose de Co-
ronavac e 1 milhão de pessoas 
a de AstraZeneca. 

Neste sábado (16), mais de 
5 mil pontos de vacinação no 
estado de São Paulo estarão 
abertos das 7h às 19h para 
a aplicação da vacina contra 
Covid, também poderão apli-
car a dose reforço para os ido-

SP tem mais de 4 mi 
com 2ª dose atrasada

sos que receberam a segunda 
dose há mais de seis meses. 

Os postos também estarão 
preparados para a atualização 
da carteirinha de crianças e 
adolescentes com 16 tipos de 
vacinas que protegem contra 
20 doenças, entre elas a polio-
mielite e hepatite. 

Segundo dados do go-
verno do Estado, 6 a cada 10 
crianças estão com a vacina-
ção em atraso. (GSP)

 A A Secretaria de Cultura e 
Turismo retornou as ativida-
des presenciais na Escola Mu-
nicipal de Cultura de Taboão 
da Serra. Seguindo os proto-
colos de prevenção contra à 
Covid-19 determinados pelas 
autoridades de saúde, a reto-
mada está sendo realizada de 
forma gradual, com capacida-
de reduzida, distanciamento 
social, uso de máscara e dis-
ponibilização de álcool em gel.

A coordenadora geral da Es-
cola Municipal de Cultura, Na-
thália Novaes comemorou o 
a retomada. “Iniciamos em 15 
de março as aulas on-line atra-
vés da plataforma do Google 
Meet, e, seguindo as determi-
nações do Governo Municipal, 
através do Comitê de Comba-
te à Covid-19, tivemos a auto-
rização para retornar as aulas 
presenciais e agora decidimos 
voltar com diversas modalida-
des”, disse.

Aulas: Taboão retoma 
atividades culturais 

De acordo com o secretário 
de Cultura, Binho, as aulas que 
já voltaram são das seguintes 
modalidades: jazz, ballet, hip 
hop, dança de salão, dança 
afro, desenho, artes visuais e 
audiovisual. “É uma alegria ter 
a presença dos nossos alunos 
em nossos polos esportivos. 
Todos os nossos professores, 
coordenadores e servidores es-
tavam na expectativa por esse 
retorno presencial e em bre-
ve teremos outras novidades 
que projetamos para ampliar o 
acesso à cultura em nossa cida-
de. Além dos cursos e oficinas, 
em conjunto com outras se-
cretarias, estamos realizando 
manutenção e revitalizando 
diversos polos culturais de Ta-
boão da Serra”, explicou.

Em janeiro de 2022, se-
rão abertas novas inscrições 
para cursos e oficinas em di-
versas áreas na Escola de  
Cultura.  (GSP) 

 A A Prefeitura de Santo An-
dré, no ABC Paulista, iniciou 
o agendamento para a rea-
lização de exames de detec-
ção de covid-19 aos alunos do 
município. Deverão realizar 
o agendamento os responsá-
veis pelos estudantes das re-
des municipal e estadual que 
não res ponderam à pesquisa 
realizada anteriormente e res-
ponsáveis pelos alunos da rede 
privada.

Foram disponibilizados 15 
mil sorológicos de detecção 
de imunoglobulinas IgG/IgM 
para crianças de 0 a 11 anos. 
“Nosso objetivo é identificar 
possíveis casos positivos e fa-
zer o isolamento para evitar a 
propagação do coronavírus”, 
afirmou o secretário de Saúde, 
Márcio Chaves Pires.

O inquérito de avaliação 
epidemiológica será realizado 
por amostragem. Para a reali-
zação do exame, não é neces-

Santo André testa 
alunos contra a Covid

sário que a criança esteja em 
jejum. O responsável deve por-
tar um documento de identi-
ficação com foto, além do CPF 
ou Certidão de Nascimento do 
aluno.

“Essa testagem das crian-
ças vai dar mais tranquilida-
de para as famílias e todos os 
educadores no atendimento e 
recepção aos alunos”, destacou 
a secretária de Educação, Clei-
de Bochixio.

EXAME. 
Os testes serão realizados das 
8h às 15h no Centro de Enfren-
tamento à Covid 19, na avenida 
Ramiro Colleoni nº 220 – Cen-
tro. O exame é realizado por 
punção venosa (coleta na veia). 
O resultado será liberado em 
72 horas e e, após a liberação, 
um SMS será enviado para o 
celular colocado no cadastro. O 
responsável terá 24 horas para 
visualização. (GSP)

sas Literárias de São Paulo, a 
Casa Guilherme de Almeida e 
a Casa Mário de Andrade. Elas 
estarão abertas ao público.

No dia 20 de outubro es-
treará a exposição fotográfica 
Onde mora a esperança, ins-
talada no jardim da Casa das 
Rosas, que ficará disponível 
até dezembro. A mostra tem 
como tema Lares ao redor do 
mundo e é formada por cerca 
de 80 fotos do acervo da insti-
tuição Habitat para a Huma-
nidade Internacional e foto-
grafias que o projeto fez em 
comunidades da área rural 
de Pernambuco e da cidade 
de São Paulo.

De acordo com os organi-
zadores, o objetivo é “mos-
trar a diversidade cultural, 
as tradições de várias etnias, 
os diversos tipos de habita-
ções e os diferentes signifi-
cados simbólicos da palavra 
‘casa’”. Também será possível 
conhecer imagens de casas 
de Honduras, Zâmbia e Índia.  
(Agência Brasil e GSP)

MUDANÇAS. O projeto, de autoria da prefeitura, ainda necessita ser debatido em audiências públicas 

Neste sábado (16) 
mais de 5.000 
mil pontos de 
vacinação estarão 
abertos das 7h às 
19h; Estado tem 
mais de 4 milhões 
de pessoas com 
a segunda dose 
atrasada 
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AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP o Pregão Eletrônico PE DGA 777/2021, 
Processo no. 01-P-27939/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592021OC00283 do tipo menor preço 
unitário por item, destinado a REGISTRO DE PREÇOS DE SOROS. O prazo de entrega das propostas eletrônicas 
será até o dia 28/10/2021 às 09h30, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP 
(http://www.bec.sp.gov.br).
O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 070/2021, 
objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de fraldas geriátricas, no 
dia 26 de outubro de 2021, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos 
interessados na internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 13 de 
outubro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

EDITAL Nº 150/2.021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2.021

OBJETO:- Registro de preços para contratação 
de empresa para prestação de serviços de en-
trega de documentos no município de Birigui-
-SP para a Secretaria de Tributação e Fiscali-
zação – Diretoria de Controle de Tributos, pelo 
período de 12 (doze) meses. Data da abertu-
ra-27/10/2.021, as 13:30 horas. Melhores infor-
mações poderão ser obtidas junto a Divisão de 
Compras, Licitações e Gestão de Contratos na 
Rua Anhanguera, nº 1155, Andar Térreo, Jardim 
Morumbi, Birigui/SP, ou pelos e-mails: renata.
pregoeira@birigui.sp.gov.br e licitacoes@biri-
gui.sp.gov.br. O Edital poderá ser lido naquela 
seção e retirado gratuitamente no site www.bi-
rigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis Milani, Prefeito 
Municipal, Birigui, 13/10/2.021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO - CIENSP
CNPJ 07.309.266/0001-60

PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2021
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada, localizada num raio de 350 
km da sede do Ciensp, para prestação de serviços profissionais de hospedagem em clínica especia-
lizada, assistência de enfermagem 24 horas ao dia, terapia ocupacional e acompanhamento médico, 
para pacientes maiores e menores de idade, conforme quantidades e especificações constantes do 
Anexo I - Termo de Referência. 
Encerramento: 27 de Outubro às 09:00 hs, na sala de Reuniões do Ciensp, situado a Rua Floriano Peixoto, 
1291, Centro, Andradina/SP. Retirada do Edital: O edital com os respectivos anexos poderá ser adquirido 
no horário de expediente do CIENSP, através do email licitacao@ciensp.sp.gov.br ou no site www.ciensp.
sp.gov.br. Informações: pelo telefone 018 3702 3150/3158 – Horário de atendimento 08:00 hs às 12:00 
hs. Andradina/SP, 13 de Outubro de 2021. OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES – PRESIDENTE

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 
0024/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2021 Contratada: MEGA 
VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 
n°21.922.507/0001-72. Objeto: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de administração gerenciamento, emissão e forne-
cimento de vale alimentação, na forma de CARTÃO ELETRÔNICO COM 
CHIP OU TARJA MAGNÉTICA, de 1.285 até 1.800 servidores públicos e 
frentes de trabalho por mês, que serão utilizados para aquisição de gêneros 
alimentícios em hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, 
padarias, comércio de laticínios e/ou frios, açougues, peixarias, hortimerca-
do, armazéns e assemelhados. Vigência: 30/09/2021 a 29/09/2022. Embu 
Guaçu 13 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, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Licita-
ção Pública, na modalidade PREGÃO (ELETRÔNICO) sob Nº 027/2021 
do tipo MENOR PREÇO POR LOTE objetivando o registro de preços para  
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDI-
VIDUAL (EPI’S). Início do acolhimento de propostas: às 17:30 horas, do dia 
14/10/2021, abertura das propostas: às 10:01 horas do dia 27/10/2021, data 
e a hora da disputa: às 10:15 horas do dia 27/10/2021.Local Sítio: www.
bbmnetlicitacoes.com.br. O Edital completo poderá ser adquirido no ende-
reço eletrônico http://www.francodarocha.sp.gov.br. Informações: Fone: 11 
4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial nº 113/21, Edital nº 129/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Aquisição de equipamentos para construção civil para entrega imediata. O credenciamento 
e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 27/10/21, das 09 horas 
às 09h30min., na Seção de Licitações, Av. Luciano Consoline, n.º 600, Jardim de Lucca. 
O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. 
Informações: tel.(011) 3183-0655. Thais A. Constantino – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/21, EDITAL Nº 130/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E VENTILADOR. O credenciamento e 
os enve-lopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 27/10/21, das 13h30min. 
às 14 horas, na Seção de Licitações, Av. Luciano Consoline, nº 600, Jardim de Lucca. O 
edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br.  
Informações: tel.(011)3183-0655. Maria Ângela Camargo Correa de Lima  – Pregoeira.

PROCESSOS nº 2.471-PG/2021 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES SEMINOVOS.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 27 de outubro de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 14 de outubro de 2021 no Departamento de Licitações situada na Rua 
Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD novo 
primeiro uso; no site da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.bll.org.br ou 
no site www.jau.sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 3602-1804 das 
8:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 13 de outubro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o Pregão Eletrônico 
PE - HC nº 00768/2021 - Oferta de Compra nº 102202100592021OC00556, do tipo menor preço global , destinado 
Contratação de empresa especializada com equipamentos, ferramentas, máquinas motorizadas, materiais e 
mão de obra para os serviços gerais de calçamento com piso drenante em área externa do Hospital de 
Clínicas, conforme descritivo no Anexo I. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 28/10/2021 
às 09:30 horas, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP 
(http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e 
https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

Hospital de Clínicas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2021
EDITAL Nº 118/2021 - PROCESSO Nº 129/2021
Objeto: Registro de preços para eventual 
aquisição de Cloreto de Polialumínio. O Edital 
está disponível gratuitamente através dos si-
tes: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.
sp.gov.br. Este Pregão será realizado de forma 
ELETRÔNICA, através do BBM – Bolsa Brasi-
leira de Mercadoria, na data de 27 de outubro 
de 2021, às 09h00. Maiores informações, na 
Gerência de Compras, Licitações e Contratos 
do SAAE, através do telefone: (19) 3834-9435. 
Indaiatuba, 13 de outubro de 2021. ENGº PE-
DRO CLAUDIO SALLA - Superintendente

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

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

sados a realização do Leilão nº 01/2021.
TIPO: Maior lance ou oferta por lote.
OBJETO: Alienação de bens inservíveis, de acordo com as especificações, contidas no edital e ane-
xos.
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 04/11/2.021, às 9 horas na sede administrativa, 
situada na Rua Clineu Braga de Magalhães, nº 911, Centro, Taquaritinga/SP – CEP:15904-000.
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 15/10/2021 no site www.saaet.com.br, informações no Setor de 
Licitações das 8h às 16h.
DATA: 11/10/2021.

Dr. Sergio Schlobach Salvagni
Superintendente

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TAQUARITINGA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 063/2021 - PROCESSO Nº 201.138/2021

OBJETO: Aquisição de bomba centrífuga submersível para o tanque de homoge-
neização de lodo da ETA Leste.
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - SEMAE, por intermédio do Sr. 
Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados que, devido à neces-
sidade de correções no Edital, fica suspenso sine die o recebimento das propostas, 
cuja data estava marcada para o até o dia 14 de outubro de 2021, às 08h00min.  Mogi 
das Cruzes, em 13 de outubro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 - PROCESSO Nº 200.043/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços 
de reforma para instalação de hidrantes, alarme de incêndio, luminárias de emer-
gência e placas de sinalização.
Empresa vencedora: FREDERICO CARVALHO MAZOLINI CIA. LTDA., no valor glo-
bal de R$ 126.921,77. Mogi das Cruzes, em 08 de outubro de 2021. JOÃO JORGE DA 
COSTA - Diretor Geral. 

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 070/2021 - PROCESSO Nº 201.228/2021.

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de PVC (adaptador, 
luva, bucha de redução, entre outros).
Lote 01: J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP. no 
valor global de R$ 73.499,00. Lotes 02, 03 e 04: C. E. MACEDO - COMÉRCIO DE 
MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA-ME. no valor global de R$ 72.529,00. Lotes 05 e 
06: TALENTOS D’ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA. no 
valor global de R$ 16.850,00. Mogi das Cruzes, em 05 de outubro de 2021. JOÃO 
JORGE DA COSTA - Diretor Geral

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
JULGAMENTO DA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002-2/2021 - PROCESSO Nº 200.360/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva 
em cabines primárias de média tensão. 
EMPRESA VENCEDORA: RP FACILITES SERVIÇOS DE MANUTENCAO E MONTA-
GEM EIRELI, no valor global de R$ 38.184,09. Mogi das Cruzes, em 08 de outubro de 
2021. ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL.

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

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS 
COM RISCO DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA 
ADMINISTRAÇÃO ESTÁ A CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., 
COMUNICANDO A PERTINÊNCIA DO CRÉDITO À UNIÃO, VENCIMENTO DE 
DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da 
Portaria do Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada 
no Diário Oficial da União, de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) 
POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE PRONAF, ABAIXO RELACIONADO(S), 
que a não regularização da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data da publicação deste Edital
a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida 
Ativa da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos 
não quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, 
de 19.07.2002.

O crédito inadimplido, referente à operação abaixo relacionada, foi 
contratado com recursos Públicos Federais, sendo crédito de conta e risco 
da União.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações 
a respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
responsável pela condução da operação.

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº_OPERAÇÃO
ESPOLIO ANTONIA 
BENTO VICENTE 26380027807 MUTUARIO 

PRINCIPAL 9900109

Samuel Nonato Mourão Barbosa
Gerente Geral

Edital de Notificação

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP no 363/2021 

Processo Administrativo no 133528/2021
LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
CONFORME LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS 
ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR No 147, DE 7 DE AGOSTO 
DE 2014.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de escritório, conforme edital e 
seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 145.290,00 (cento e quarenta e cinco mil, duzentos e noventa reais). 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 27 de outubro de
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 27 de outubro de 2021 às 8 horas e 30 minutos. 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 27 de outubro de 2021 a partir das 9 horas.
Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 13 de outubro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP no 358/2021 

Processo Administrativo no 133176/2021
LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
CONFORME LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS 
ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR No 147, DE 7 DE 
AGOSTO DE 2014.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de vestimenta de segurança para agentes 
de endemia, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 27 de outubro de 2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 27 de outubro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 27 de outubro de 2021 a partir das 14 horas e 30 
minutos.
Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 13 de outubro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP no 365/2021 

Processo Administrativo no 133972/2021
LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
CONFORME LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS 
ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR No 147, DE 7 DE AGOSTO 
DE 2014.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de lógica e elétrica para 
infraestrutura de rede e internet, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 15.957,25 (quinze mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e 
cinco centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas 30 minutos do dia 27 de outubro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 27 de outubro de 2021 às 8 horas e 30 minutos. INÍCIO 
DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 27 de outubro de 2021 a partir das 9 horas.
Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 13 de outubro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO
EDITAL DE PUBLICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021 A Prefeitura Municipal de Álvaro de Carvalho torna públi-
co que fará realizar licitação pública na modalidade TOMADA DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada 
objetivando o recapeamento asfáltico (CBUQ) de ruas e avenidas da malha urbana do município de Álvaro de Carvalho, 
conforme Planilhas, Cronogramas Físico-Financeiros, Memoriais Descritivos, Projetos e demais peças em Anexo ao Edital. 
O certame será do tipo “Menor Preço Global”. O protocolo dos envelopes de  Proposta deverá ser realizado, impreteri-
velmente, até às 09h00m (horário de Brasília/DF) do dia 29/10/2021, à Avenida Santa Cecília, nº. 596 – Centro – Álvaro 
de Carvalho/SP – Cep: 17410-000. 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 melhores 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, 14 de Outubro de 2021. Adilson de Oliveira Lopes – Prefeito Municipal.

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO AO CONTRATO N.º 0022/2021, PREGÃO 

PRESENCIAL N° 00016/2021 Contratada: ATMOSFERA GASES ESPE-

CIAIS E EPIS LTDA EPP, CNPJ n°13.134.213/0001-58. Objeto: contrata-

ção de empresa especializada para prestação de serviços de locação de 

cilindros com fornecimento de gases medicinais para a rede municipal de 

saúde e oxigenoterapia domiciliar, de acordo com a legislação vigente. Vi-

gência: 04/10/2021 a 03/10/2022. Embu Guaçu 13 de outubro de 2021, 

José Antônio Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico no 297/2021 

Processo Administrativo no 125246/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES 
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de imunoglobulina antitetânica, conforme 
edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 379.110,00 (trezentos e setenta e nove mil cento e dez reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 27 de outubro de 2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 27 de outubro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 27 de outubro de 2021 a partir das 14 horas e 30 
minutos.
Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 13 de outubro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 241/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2021

Início: 13/10/2021 - Encerramento: 27/10/2021 - Horário: 09h. Abertura da Sessão:
27/10/2021 - Horário: 09h. Endereço Eletrônico: www.viradouro.sp.gov.br (http://
191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: Registro de preços para 
aquisição futura e parcelada de lubrifi cantes veiculares. Processo Licitatório de Acordo com 
a Lei Complementar 123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro 
torna público aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima especifi cado, 
cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A cópia digital 
do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser retirada junto do site http://www.viradouro.sp.gov.
br/ ou através do e-mail pregão.viradouro@gmail.com. Demais publicações referentes ao 
certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 13 de outubro de 2021. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 242/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2021

Início: 13/10/2021 - Encerramento: 27/10/2021 - Horário: 14h. Abertura da Sessão:
27/10/2021 - Horário: 14h. Endereço Eletrônico: www.viradouro.sp.gov.br (http://
191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: Registro de preços 
para aquisição futura e parcelada de leites e nutrientes. Processo Licitatório de Acordo com 
a Lei Complementar 123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro 
torna público aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima especifi cado, 
cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A cópia digital 
do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser retirada junto do site http://www.viradouro.sp.gov.
br/ ou através do e-mail pregao.viradouro@gmail.com. Demais publicações referentes ao 
certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 13 de outubro de 2021. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº. 53/2021
Processo Nº. 101/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 
de veículo, tipo caminhonete cabine dupla, em atendimento ao Departamento da 
Proteção e Defesa Civil. Sessão Pública do Pregão Presencial nº 53/2021:  11/11/2021 
às 9h, na Rua São João, n° 228 – Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro 
teor estará à disposição a partir do dia 15/10/2021, das 9h às 16h30 no endereço 
acima mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº. 57/2021
Processo Nº. 107/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
recarga de toners e cartuchos para impressoras, com reposição de peças e 
manutenção preventiva e corretiva pelo período de 12 meses. Sessão Pública 
do Pregão Presencial nº 57/2021:  09/11/2021 às 9h, na Rua São João, n° 228 
- Centro - Araçariguama – SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição 
a partir do dia 15/10/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima mencionado e 
também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br. 

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
“Processo Licitatório da Tomada de Preços Nº 001/2021”

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

so VI do Artigo 43 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, HOMOLOGO 
E ADJUDICO o procedimento licitatório referente à Tomada de Preços nº 01/2021, que tem por objeto 
“CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOTEAMENTO “MIRANTE DO TIETÊ” (VILA DOS PESCA-
DORES), NO MUNICÍPIO DE BURITAMA-S.P”, com a empresa SERLUZ MENDES DOS SANTOS 
EPP, inscrita no CNPJ Nº 28.094.797/0001-52, no valor total de R$ 75.193,99 (setenta e cinco mil, 
cento e noventa e três reais e noventa e nove centavos). Ante as competências a mim conferidas, 
AUTORIZO à assinatura do Contrato e despesas decorrentes, observadas as normas legais e regula-
mentadas, bem como a emissão das Autorizações de Fornecimentos/Ordens de Serviços e das res-
pectivas Notas de Empenho e/ou Sub-Empenhos conforme Artigo 61 da Lei Federal n° 4.320, de 17-
03-1964. Ao responsável do setor competente para as devidas providências sequenciais necessárias.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Fica a empresa acima devidamente convocada para em até 03 (três) dias úteis assinar o contrato, nos 
termos do Edital de Licitação da Tomada de Preços nº 001/2021.
Publica-se.

Buritama – SP, 13 de outubro de 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

COMUNICADO

Pregão Eletrônico nº 407/2021
Registro de Preços para prestação de serviços de 
serralheria (confecção, reparos e reformas).

Comunicamos que, conforme manifestação técnica e 
parecer jurídico 707/2021 da Procuradoria Geral, foi 
julgada PROCEDENTE a impugnação ao edital inter-
posta pela empresa BRUNO MATHEUS BRESSAN 
BARIJAN EIRELI.

Comunicamos que houve alteração no Termo de Refe-
rência. A nova versão do edital já está disponível para 
download no site http://www.piracicaba.sp.gov.br.

Diante do exposto, informamos que fica alterada a 
data de abertura e disputa do presente Pregão para o 
dia 28/10/2021 às 8h e 9h, respectivamente.

PIRACICABA, 11 DE OUTUBRO DE 2021.
MAÍRA MARTINS DE OLIVEIRA PESSINI

CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021

Tipo: menor preço. Objetivo: aquisição de macromedidores eletromagnéticos de vazão do 
tipo carretel e datalogger de pressão e vazão denominada. Data: 26/10/2021 às 09:00h, à 
R. João Bento, nº 40. Edital: www.saaegarca.sp.gov.br . Garça, 13/10/2021 – Andre Pazzini 
Bomfim - Diretor Executivo. 

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

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

Cajuru/SP 13 de outubro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – PUBLICAÇÃO sintética p/ fins Art. 887, § 3º/CPC. 2ª VARA CÍVEL DE SANTO 
ANDRÉ – SP. Processo nº 0010991-66.2016.8.26.0554. Executado(a) (s): Thiago Augusto da Silva e Outra. 1º Leilão: 
início em 18/10/2021, às 15h00/ término em 21/10/2021, às 15h00 e; 2 º Leilão: início em 21/10/2021, às 15h01min/ 
término em 11/11/2021, às 15h00. L. Mínimo no 1º Leilão: R$ 191.000,00 – L. Mínimo no 2 º Leilão: R$ 115.000,00 (Su-
jeitos à atualização). DESCRIÇÃO: End.: Avenida Loreto, 321, Santo André/SP; a.p.:53,150m²; a.t.: 61,262m²; F.i.t.: 
0,0906%. Matr. nº 79.055 do 01º CRI/Santo André/SP. Fica o(a) (s) executado(a) (s) Thiago Augusto da Silva e Outra; e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. 
Edital na íntegra e Lances “on-line” através do site www.cunhaleiloeiro.com.br e com divulgação pelo portal “Nosso Leilão”  
www.nossoleilao.com.br. 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – PUBLICAÇÃO sintética p/ fins Art. 887, § 3º/CPC. 8ª VARA CÍVEL DE SANTO 
AMARO – SP. Processo nº 0030797-26.2018.8.26.0002. Executado(a) (s): Paulo Affonseca de Barros Faria Neto. 1º Lei-
lão: início em 18/10/2021, às 15h00/ término em 21/10/2021, às 15h00 e; 2 º Leilão: início em 21/10/2021, às 15h01min/ 
término em 12/11/2021, às 15h00. L. Mínimo no 1º Leilão: R$ 1.183.000,00 – L. Mínimo no 2 º Leilão: R$ 592.000,00 
(Sujeitos à atualização). DESCRIÇÃO: End.: Avenida Barão de Campos Gerais, 133, São Paulo/SP; a.p.: 195,60m²; 
a.t.: 422,84m²; F.i.t.: 7,1226%. Matr. nº 80.921 do 15º CRI/SP. Contrib.: 300.046.0108-1. Fica o(a) (s) executado(a) (s) 
Paulo Affonseca de Barros Faria Neto; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) 
localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Edital na íntegra e Lances “on-line” através do site www.cunhaleiloeiro.com.br 
e com divulgação pelo portal “Nosso Leilão” www.nossoleilao.com.br. 
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AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP o Pregão Eletrônico PE DGA 777/2021, 
Processo no. 01-P-27939/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592021OC00283 do tipo menor preço 
unitário por item, destinado a REGISTRO DE PREÇOS DE SOROS. O prazo de entrega das propostas eletrônicas 
será até o dia 28/10/2021 às 09h30, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP 
(http://www.bec.sp.gov.br).
O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 070/2021, 
objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de fraldas geriátricas, no 
dia 26 de outubro de 2021, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos 
interessados na internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 13 de 
outubro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

EDITAL Nº 150/2.021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2.021

OBJETO:- Registro de preços para contratação 
de empresa para prestação de serviços de en-
trega de documentos no município de Birigui-
-SP para a Secretaria de Tributação e Fiscali-
zação – Diretoria de Controle de Tributos, pelo 
período de 12 (doze) meses. Data da abertu-
ra-27/10/2.021, as 13:30 horas. Melhores infor-
mações poderão ser obtidas junto a Divisão de 
Compras, Licitações e Gestão de Contratos na 
Rua Anhanguera, nº 1155, Andar Térreo, Jardim 
Morumbi, Birigui/SP, ou pelos e-mails: renata.
pregoeira@birigui.sp.gov.br e licitacoes@biri-
gui.sp.gov.br. O Edital poderá ser lido naquela 
seção e retirado gratuitamente no site www.bi-
rigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis Milani, Prefeito 
Municipal, Birigui, 13/10/2.021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO - CIENSP
CNPJ 07.309.266/0001-60

PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2021
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada, localizada num raio de 350 
km da sede do Ciensp, para prestação de serviços profissionais de hospedagem em clínica especia-
lizada, assistência de enfermagem 24 horas ao dia, terapia ocupacional e acompanhamento médico, 
para pacientes maiores e menores de idade, conforme quantidades e especificações constantes do 
Anexo I - Termo de Referência. 
Encerramento: 27 de Outubro às 09:00 hs, na sala de Reuniões do Ciensp, situado a Rua Floriano Peixoto, 
1291, Centro, Andradina/SP. Retirada do Edital: O edital com os respectivos anexos poderá ser adquirido 
no horário de expediente do CIENSP, através do email licitacao@ciensp.sp.gov.br ou no site www.ciensp.
sp.gov.br. Informações: pelo telefone 018 3702 3150/3158 – Horário de atendimento 08:00 hs às 12:00 
hs. Andradina/SP, 13 de Outubro de 2021. OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES – PRESIDENTE

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 
0024/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0009/2021 Contratada: MEGA 
VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 
n°21.922.507/0001-72. Objeto: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de administração gerenciamento, emissão e forne-
cimento de vale alimentação, na forma de CARTÃO ELETRÔNICO COM 
CHIP OU TARJA MAGNÉTICA, de 1.285 até 1.800 servidores públicos e 
frentes de trabalho por mês, que serão utilizados para aquisição de gêneros 
alimentícios em hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, 
padarias, comércio de laticínios e/ou frios, açougues, peixarias, hortimerca-
do, armazéns e assemelhados. Vigência: 30/09/2021 a 29/09/2022. Embu 
Guaçu 13 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, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Licita-
ção Pública, na modalidade PREGÃO (ELETRÔNICO) sob Nº 027/2021 
do tipo MENOR PREÇO POR LOTE objetivando o registro de preços para  
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDI-
VIDUAL (EPI’S). Início do acolhimento de propostas: às 17:30 horas, do dia 
14/10/2021, abertura das propostas: às 10:01 horas do dia 27/10/2021, data 
e a hora da disputa: às 10:15 horas do dia 27/10/2021.Local Sítio: www.
bbmnetlicitacoes.com.br. O Edital completo poderá ser adquirido no ende-
reço eletrônico http://www.francodarocha.sp.gov.br. Informações: Fone: 11 
4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial nº 113/21, Edital nº 129/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Aquisição de equipamentos para construção civil para entrega imediata. O credenciamento 
e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 27/10/21, das 09 horas 
às 09h30min., na Seção de Licitações, Av. Luciano Consoline, n.º 600, Jardim de Lucca. 
O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. 
Informações: tel.(011) 3183-0655. Thais A. Constantino – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/21, EDITAL Nº 130/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E VENTILADOR. O credenciamento e 
os enve-lopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 27/10/21, das 13h30min. 
às 14 horas, na Seção de Licitações, Av. Luciano Consoline, nº 600, Jardim de Lucca. O 
edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br.  
Informações: tel.(011)3183-0655. Maria Ângela Camargo Correa de Lima  – Pregoeira.

PROCESSOS nº 2.471-PG/2021 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES SEMINOVOS.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 27 de outubro de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 14 de outubro de 2021 no Departamento de Licitações situada na Rua 
Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD novo 
primeiro uso; no site da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.bll.org.br ou 
no site www.jau.sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 3602-1804 das 
8:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 13 de outubro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o Pregão Eletrônico 
PE - HC nº 00768/2021 - Oferta de Compra nº 102202100592021OC00556, do tipo menor preço global , destinado 
Contratação de empresa especializada com equipamentos, ferramentas, máquinas motorizadas, materiais e 
mão de obra para os serviços gerais de calçamento com piso drenante em área externa do Hospital de 
Clínicas, conforme descritivo no Anexo I. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 28/10/2021 
às 09:30 horas, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP 
(http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e 
https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

Hospital de Clínicas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2021
EDITAL Nº 118/2021 - PROCESSO Nº 129/2021
Objeto: Registro de preços para eventual 
aquisição de Cloreto de Polialumínio. O Edital 
está disponível gratuitamente através dos si-
tes: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.
sp.gov.br. Este Pregão será realizado de forma 
ELETRÔNICA, através do BBM – Bolsa Brasi-
leira de Mercadoria, na data de 27 de outubro 
de 2021, às 09h00. Maiores informações, na 
Gerência de Compras, Licitações e Contratos 
do SAAE, através do telefone: (19) 3834-9435. 
Indaiatuba, 13 de outubro de 2021. ENGº PE-
DRO CLAUDIO SALLA - Superintendente

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

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

sados a realização do Leilão nº 01/2021.
TIPO: Maior lance ou oferta por lote.
OBJETO: Alienação de bens inservíveis, de acordo com as especificações, contidas no edital e ane-
xos.
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 04/11/2.021, às 9 horas na sede administrativa, 
situada na Rua Clineu Braga de Magalhães, nº 911, Centro, Taquaritinga/SP – CEP:15904-000.
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 15/10/2021 no site www.saaet.com.br, informações no Setor de 
Licitações das 8h às 16h.
DATA: 11/10/2021.

Dr. Sergio Schlobach Salvagni
Superintendente

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE TAQUARITINGA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 063/2021 - PROCESSO Nº 201.138/2021

OBJETO: Aquisição de bomba centrífuga submersível para o tanque de homoge-
neização de lodo da ETA Leste.
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - SEMAE, por intermédio do Sr. 
Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados que, devido à neces-
sidade de correções no Edital, fica suspenso sine die o recebimento das propostas, 
cuja data estava marcada para o até o dia 14 de outubro de 2021, às 08h00min.  Mogi 
das Cruzes, em 13 de outubro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 - PROCESSO Nº 200.043/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços 
de reforma para instalação de hidrantes, alarme de incêndio, luminárias de emer-
gência e placas de sinalização.
Empresa vencedora: FREDERICO CARVALHO MAZOLINI CIA. LTDA., no valor glo-
bal de R$ 126.921,77. Mogi das Cruzes, em 08 de outubro de 2021. JOÃO JORGE DA 
COSTA - Diretor Geral. 

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 070/2021 - PROCESSO Nº 201.228/2021.

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de PVC (adaptador, 
luva, bucha de redução, entre outros).
Lote 01: J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP. no 
valor global de R$ 73.499,00. Lotes 02, 03 e 04: C. E. MACEDO - COMÉRCIO DE 
MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA-ME. no valor global de R$ 72.529,00. Lotes 05 e 
06: TALENTOS D’ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA. no 
valor global de R$ 16.850,00. Mogi das Cruzes, em 05 de outubro de 2021. JOÃO 
JORGE DA COSTA - Diretor Geral

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
JULGAMENTO DA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002-2/2021 - PROCESSO Nº 200.360/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva 
em cabines primárias de média tensão. 
EMPRESA VENCEDORA: RP FACILITES SERVIÇOS DE MANUTENCAO E MONTA-
GEM EIRELI, no valor global de R$ 38.184,09. Mogi das Cruzes, em 08 de outubro de 
2021. ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL.

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

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS 
COM RISCO DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA 
ADMINISTRAÇÃO ESTÁ A CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., 
COMUNICANDO A PERTINÊNCIA DO CRÉDITO À UNIÃO, VENCIMENTO DE 
DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da 
Portaria do Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada 
no Diário Oficial da União, de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) 
POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE PRONAF, ABAIXO RELACIONADO(S), 
que a não regularização da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data da publicação deste Edital
a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida 
Ativa da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos 
não quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, 
de 19.07.2002.

O crédito inadimplido, referente à operação abaixo relacionada, foi 
contratado com recursos Públicos Federais, sendo crédito de conta e risco 
da União.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações 
a respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
responsável pela condução da operação.

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº_OPERAÇÃO
ESPOLIO ANTONIA 
BENTO VICENTE 26380027807 MUTUARIO 

PRINCIPAL 9900109

Samuel Nonato Mourão Barbosa
Gerente Geral

Edital de Notificação

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP no 363/2021 

Processo Administrativo no 133528/2021
LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
CONFORME LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS 
ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR No 147, DE 7 DE AGOSTO 
DE 2014.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de escritório, conforme edital e 
seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 145.290,00 (cento e quarenta e cinco mil, duzentos e noventa reais). 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 27 de outubro de
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 27 de outubro de 2021 às 8 horas e 30 minutos. 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 27 de outubro de 2021 a partir das 9 horas.
Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 13 de outubro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP no 358/2021 

Processo Administrativo no 133176/2021
LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
CONFORME LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS 
ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR No 147, DE 7 DE 
AGOSTO DE 2014.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de vestimenta de segurança para agentes 
de endemia, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 27 de outubro de 2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 27 de outubro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 27 de outubro de 2021 a partir das 14 horas e 30 
minutos.
Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 13 de outubro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP no 365/2021 

Processo Administrativo no 133972/2021
LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
CONFORME LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS 
ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR No 147, DE 7 DE AGOSTO 
DE 2014.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de lógica e elétrica para 
infraestrutura de rede e internet, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 15.957,25 (quinze mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e 
cinco centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas 30 minutos do dia 27 de outubro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 27 de outubro de 2021 às 8 horas e 30 minutos. INÍCIO 
DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 27 de outubro de 2021 a partir das 9 horas.
Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 13 de outubro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO
EDITAL DE PUBLICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021 A Prefeitura Municipal de Álvaro de Carvalho torna públi-
co que fará realizar licitação pública na modalidade TOMADA DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada 
objetivando o recapeamento asfáltico (CBUQ) de ruas e avenidas da malha urbana do município de Álvaro de Carvalho, 
conforme Planilhas, Cronogramas Físico-Financeiros, Memoriais Descritivos, Projetos e demais peças em Anexo ao Edital. 
O certame será do tipo “Menor Preço Global”. O protocolo dos envelopes de  Proposta deverá ser realizado, impreteri-
velmente, até às 09h00m (horário de Brasília/DF) do dia 29/10/2021, à Avenida Santa Cecília, nº. 596 – Centro – Álvaro 
de Carvalho/SP – Cep: 17410-000. 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 melhores 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, 14 de Outubro de 2021. Adilson de Oliveira Lopes – Prefeito Municipal.

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO AO CONTRATO N.º 0022/2021, PREGÃO 

PRESENCIAL N° 00016/2021 Contratada: ATMOSFERA GASES ESPE-

CIAIS E EPIS LTDA EPP, CNPJ n°13.134.213/0001-58. Objeto: contrata-

ção de empresa especializada para prestação de serviços de locação de 

cilindros com fornecimento de gases medicinais para a rede municipal de 

saúde e oxigenoterapia domiciliar, de acordo com a legislação vigente. Vi-

gência: 04/10/2021 a 03/10/2022. Embu Guaçu 13 de outubro de 2021, 

José Antônio Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico no 297/2021 

Processo Administrativo no 125246/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES 
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de imunoglobulina antitetânica, conforme 
edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 379.110,00 (trezentos e setenta e nove mil cento e dez reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 27 de outubro de 2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 27 de outubro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 27 de outubro de 2021 a partir das 14 horas e 30 
minutos.
Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 13 de outubro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 241/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2021

Início: 13/10/2021 - Encerramento: 27/10/2021 - Horário: 09h. Abertura da Sessão:
27/10/2021 - Horário: 09h. Endereço Eletrônico: www.viradouro.sp.gov.br (http://
191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: Registro de preços para 
aquisição futura e parcelada de lubrifi cantes veiculares. Processo Licitatório de Acordo com 
a Lei Complementar 123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro 
torna público aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima especifi cado, 
cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A cópia digital 
do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser retirada junto do site http://www.viradouro.sp.gov.
br/ ou através do e-mail pregão.viradouro@gmail.com. Demais publicações referentes ao 
certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 13 de outubro de 2021. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 242/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2021

Início: 13/10/2021 - Encerramento: 27/10/2021 - Horário: 14h. Abertura da Sessão:
27/10/2021 - Horário: 14h. Endereço Eletrônico: www.viradouro.sp.gov.br (http://
191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: Registro de preços 
para aquisição futura e parcelada de leites e nutrientes. Processo Licitatório de Acordo com 
a Lei Complementar 123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro 
torna público aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima especifi cado, 
cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A cópia digital 
do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser retirada junto do site http://www.viradouro.sp.gov.
br/ ou através do e-mail pregao.viradouro@gmail.com. Demais publicações referentes ao 
certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 13 de outubro de 2021. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº. 53/2021
Processo Nº. 101/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 
de veículo, tipo caminhonete cabine dupla, em atendimento ao Departamento da 
Proteção e Defesa Civil. Sessão Pública do Pregão Presencial nº 53/2021:  11/11/2021 
às 9h, na Rua São João, n° 228 – Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro 
teor estará à disposição a partir do dia 15/10/2021, das 9h às 16h30 no endereço 
acima mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº. 57/2021
Processo Nº. 107/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
recarga de toners e cartuchos para impressoras, com reposição de peças e 
manutenção preventiva e corretiva pelo período de 12 meses. Sessão Pública 
do Pregão Presencial nº 57/2021:  09/11/2021 às 9h, na Rua São João, n° 228 
- Centro - Araçariguama – SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição 
a partir do dia 15/10/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima mencionado e 
também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br. 

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
“Processo Licitatório da Tomada de Preços Nº 001/2021”

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

so VI do Artigo 43 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, HOMOLOGO 
E ADJUDICO o procedimento licitatório referente à Tomada de Preços nº 01/2021, que tem por objeto 
“CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOTEAMENTO “MIRANTE DO TIETÊ” (VILA DOS PESCA-
DORES), NO MUNICÍPIO DE BURITAMA-S.P”, com a empresa SERLUZ MENDES DOS SANTOS 
EPP, inscrita no CNPJ Nº 28.094.797/0001-52, no valor total de R$ 75.193,99 (setenta e cinco mil, 
cento e noventa e três reais e noventa e nove centavos). Ante as competências a mim conferidas, 
AUTORIZO à assinatura do Contrato e despesas decorrentes, observadas as normas legais e regula-
mentadas, bem como a emissão das Autorizações de Fornecimentos/Ordens de Serviços e das res-
pectivas Notas de Empenho e/ou Sub-Empenhos conforme Artigo 61 da Lei Federal n° 4.320, de 17-
03-1964. Ao responsável do setor competente para as devidas providências sequenciais necessárias.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Fica a empresa acima devidamente convocada para em até 03 (três) dias úteis assinar o contrato, nos 
termos do Edital de Licitação da Tomada de Preços nº 001/2021.
Publica-se.

Buritama – SP, 13 de outubro de 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

COMUNICADO

Pregão Eletrônico nº 407/2021
Registro de Preços para prestação de serviços de 
serralheria (confecção, reparos e reformas).

Comunicamos que, conforme manifestação técnica e 
parecer jurídico 707/2021 da Procuradoria Geral, foi 
julgada PROCEDENTE a impugnação ao edital inter-
posta pela empresa BRUNO MATHEUS BRESSAN 
BARIJAN EIRELI.

Comunicamos que houve alteração no Termo de Refe-
rência. A nova versão do edital já está disponível para 
download no site http://www.piracicaba.sp.gov.br.

Diante do exposto, informamos que fica alterada a 
data de abertura e disputa do presente Pregão para o 
dia 28/10/2021 às 8h e 9h, respectivamente.

PIRACICABA, 11 DE OUTUBRO DE 2021.
MAÍRA MARTINS DE OLIVEIRA PESSINI

CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021

Tipo: menor preço. Objetivo: aquisição de macromedidores eletromagnéticos de vazão do 
tipo carretel e datalogger de pressão e vazão denominada. Data: 26/10/2021 às 09:00h, à 
R. João Bento, nº 40. Edital: www.saaegarca.sp.gov.br . Garça, 13/10/2021 – Andre Pazzini 
Bomfim - Diretor Executivo. 

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

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

Cajuru/SP 13 de outubro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – PUBLICAÇÃO sintética p/ fins Art. 887, § 3º/CPC. 2ª VARA CÍVEL DE SANTO 
ANDRÉ – SP. Processo nº 0010991-66.2016.8.26.0554. Executado(a) (s): Thiago Augusto da Silva e Outra. 1º Leilão: 
início em 18/10/2021, às 15h00/ término em 21/10/2021, às 15h00 e; 2 º Leilão: início em 21/10/2021, às 15h01min/ 
término em 11/11/2021, às 15h00. L. Mínimo no 1º Leilão: R$ 191.000,00 – L. Mínimo no 2 º Leilão: R$ 115.000,00 (Su-
jeitos à atualização). DESCRIÇÃO: End.: Avenida Loreto, 321, Santo André/SP; a.p.:53,150m²; a.t.: 61,262m²; F.i.t.: 
0,0906%. Matr. nº 79.055 do 01º CRI/Santo André/SP. Fica o(a) (s) executado(a) (s) Thiago Augusto da Silva e Outra; e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. 
Edital na íntegra e Lances “on-line” através do site www.cunhaleiloeiro.com.br e com divulgação pelo portal “Nosso Leilão”  
www.nossoleilao.com.br. 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – PUBLICAÇÃO sintética p/ fins Art. 887, § 3º/CPC. 8ª VARA CÍVEL DE SANTO 
AMARO – SP. Processo nº 0030797-26.2018.8.26.0002. Executado(a) (s): Paulo Affonseca de Barros Faria Neto. 1º Lei-
lão: início em 18/10/2021, às 15h00/ término em 21/10/2021, às 15h00 e; 2 º Leilão: início em 21/10/2021, às 15h01min/ 
término em 12/11/2021, às 15h00. L. Mínimo no 1º Leilão: R$ 1.183.000,00 – L. Mínimo no 2 º Leilão: R$ 592.000,00 
(Sujeitos à atualização). DESCRIÇÃO: End.: Avenida Barão de Campos Gerais, 133, São Paulo/SP; a.p.: 195,60m²; 
a.t.: 422,84m²; F.i.t.: 7,1226%. Matr. nº 80.921 do 15º CRI/SP. Contrib.: 300.046.0108-1. Fica o(a) (s) executado(a) (s) 
Paulo Affonseca de Barros Faria Neto; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) 
localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Edital na íntegra e Lances “on-line” através do site www.cunhaleiloeiro.com.br 
e com divulgação pelo portal “Nosso Leilão” www.nossoleilao.com.br. 

A5gazetasp.com.br
Quinta-feira, 14 De outubro De 2021 

 A O presidente Jair Bolsona-
ro disse nesta terça-feira, 12, 
que decidiu não tomar vacina 
contra covid-19, argumentan-
do que a imunização, para ele, 
“não tem cabimento”. O chefe 
do Executivo justificou a deci-
são pelo fato de já ter sido in-
fectado pela doença e supos-
tamente ter um alto nível de 
anticorpos. A declaração foi 
feita ao programa Os Pingos 
nos Is, da rádio Jovem Pan.

“Eu decidi não tomar mais 
a vacina. Eu estou vendo no-
vos estudos, e minha imuni-
zação está lá em cima. Para 
que vou tomar? Seria a mes-
ma coisa que você jogar R$ 10 
na loteria para ganhar R$ 2. 
Não tem cabimento isso daí”, 
disse o presidente. 

Segundo autoridades de 
Saúde, porém, mesmo quem 
já teve covid deve ser imuni-
zado contra a doença. A Or-
ganização Pan-Americana de 
Saúde (Opas), ligada à OMS, 
recomenda a vacinação des-
sas pessoas “independente-
mente de terem apresenta- Bolsonaro segue negando a vacina e caracteriza imunização como algo “sem cabimento”

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

‘Decidi não me vacinar 
contra Covid’, diz Bolsonaro

RECUSOU. Presidente do Brasil contraria autoridades sanitárias e garante que não tomará o imunizante

do sintomas ou ficado muito 
doentes”. A agência informa 
que a vacina reforça o sistema 
imunológico do corpo contra 
a covid, mesmo para aqueles 
que já possuam alguma imu-
nidade, como diz Bolsonaro. 

Em abril deste ano, o man-
datário afirmou que preten-
dia tomar a vacina “por úl-
timo”, depois que todas as 
pessoas “apavoradas”, como 
ele as classificou, recebessem 
suas doses. Bolsonaro está 
apto a ser imunizado no Dis-
trito Federal desde o dia 3 de 
abril de 2021. 

O presidente também 
voltou a fazer críticas à ado-
ção do “passaporte da vaci-
na” por Estados e municí-
pios e se queixou por não 
ter as decisões relacionadas 
à pandemia centralizadas 
em seu governo. No início 
da pandemia, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) de-
terminou que compete aos 
governadores e prefeitos a 
definição de medidas res-
tritivas. (EC)

‘Antes só 
bandido 
tinha arma 
de fogo’

 A O presidente da Repúbli-
ca Jair Bolsonaro (sem parti-
do) voltou na manhã desta 
quarta-feira (13) a defender o 
armamento da população e 
pautas negacionistas em rela-
ção à pandemia da Covid-19, 
durante discurso no municí-
pio paulista de Miracatu (138 
km de São Paulo). Em Apare-
cida, o arcebispo pregou: “Va-
mos abraçar os nossos pobres 
e também nossas autorida-
des para que juntos construa-
mos um Brasil pátria amada. 
E para ser pátria amada não 
pode ser pátria armada”.

O religioso fez alertas sobre 
o armamento da população, o 
discurso de ódio e as notícias 
falsas e defendeu a ciência e 
a vacinação. No mesmo dia, 
Bolsonaro esteve no Santuário 
Nacional Aparecida, onde foi 
recebido com aplausos e vaias 
e ouviu um sermão com refe-
rências à situação atual do país, 
incluindo o desemprego e a 
pandemia. Já nesta quarta, ele 
disse que respeitava a opinião 
do religioso, mas afirmou que 
antes no Brasil “só bandido ti-
nha arma de fogo”. (FP) 

RESPOSTA AO BISPO

 A A pandemia de Covid-19 
afetou de forma significati-
va o número de consultas e 
cirurgias relacionadas à vi-
são no âmbito Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) em 2020. 
De acordo com dados apu-
rados pelo Conselho Brasi-
leiro de Oftalmologia (CBO), 
a partir de registros do Sis-
tema de Informações Am-
bulatoriais do SUS, cerca 
de 3,7 milhões de consultas 
deixaram de ser realizadas, 
uma queda de 35%. No caso 
das cirurgias, houve uma 
redução de 390 mil proce-
dimentos, queda de 27%. A 
comparação é em relação 

Visão: pandemia derrubou 
em 35% número de consultas

A pandemia do novo coronavírus afetou de forma significativa o 
número de consultas e cirurgias relacionadas à visão no País

MARCELO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL

a 2019, ano pré-pandemia.
Sem a realização de con-

sultas e exames para detec-
tar problemas logo na fase 
inicial, milhares de pessoas 
foram prejudicadas. “Certa-
mente, elas receberão um 
laudo sobre o estado de sua 
saúde ocular com os pro-
blemas instalados em es-
tado mais avançado. Des-
ta forma, o controle dessas 
doenças fica mais comple-
xo e difícil, com aumento 
da possibilidade de com-
prometimento da visão, 
seja total ou parcial”, avalia 
o presidente do CBO, José 
Beniz Neto.

Cerca de 3,7 milhões de atendimentos deixaram de ser feitos  
em 2020 segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO)

CONSULTAS. 
Segundo o levantamen-
to do CBO, em 2019, foram 
realizadas 10,8 milhões de 
atendimentos médicos em 
oftalmologia pelo SUS. No 
ano seguinte, a quantida-
de baixou para 7,1 milhões, 
a maior queda em termos 
absolutos entre todas as es-
pecialidades disponíveis na 
rede pública, segundo a en-
tidade. Os dois primeiros 
meses após a decretação de 
calamidade pública (abril e 
maio de 2020) apresenta-
ram os piores índices, com 
redução de 74% e 71%, res-
pectivamente, no total de 

procedimentos.
Nestes dois meses, fo-

ram realizadas, em 2019, 
um total de 1,8 milhão de 
consultas. No mesmo in-
tervalo, durante o primei-
ro ano da pandemia, foram 
oferecidas 509 mil, o que re-

presenta menos de um ter-
ço. Para a CBO, “esse resulta-
do tem consequência direta 
no diagnóstico e no trata-
mento precoces de doenças 
oftalmológicas, como glau-
coma, catarata ou retinopa-
tia diabética”. (AB)

 A As importações de miné-
rio de ferro pela China caíram 
1,9% em setembro em relação 
ao mês anterior, mostraram 
dados oficiais da alfândega 
do país nesta quarta-feira (13), 
enquanto a produção de aço 
relacionada a melhores prá-
ticas ambientais restringiu o 
consumo da matéria-prima 
siderúrgica.

A maior consumidora 
mundial de minério de fer-
ro importou 95,61 milhões 
de toneladas no mês pas-
sado, em comparação com 
97,49 milhões de toneladas 
em agosto e 108,55 milhões 
de toneladas em setembro 
de 2020, segundo dados da 
Administração Geral das  
Alfândegas.

Nos três primeiros trimes-
tres do ano, a China importou 
841,95 milhões de toneladas 
de minério de ferro, queda 

Importação de minério de 
ferro pela China tem recuo

de 3% em relação ao mesmo 
período do ano anterior, de 
acordo com o levantamento.

Apesar do aumento nos 
embarques de mineradoras 
globais no mês passado, com 
as exportações de minério de 
ferro de Port Hedland, na Aus-
trália, para a China aumen-
tando 7,6% na comparação 
mensal, para 38,62 milhões 

de toneladas em setembro, 
a demanda por ele na China 
continua fraca.

Pequim implementou con-
troles rígidos de produção nas 
usinas, com o objetivo de limi-
tar a produção anual de aço. 
Uma recente crise de energia 
em todo o país também pesou 
sobre a atividade fabril.

O ministério da indústria 
informou em um comunica-
do na quarta-feira que as usi-
nas do norte da China devem 
reduzir a produção de 15 de 
novembro até meados de mar-
ço para melhorar a qualidade 
do ar. “A produção de aço con-
tinuará a ser restringida du-
rante a temporada de aque-
cimento e as Olimpíadas de 
Inverno. Será difícil ver qual-
quer aumento no consumo 
doméstico de minério de fer-
ro”, disseram analistas da Hua-
tai Futures. (FP)

 Nos três 
primeiros 
trimestres do 
ano, a China 
importou 3% 
menos em 
relação ao ano 
passado

 A O presidenciável Ciro Go-
mes (PDT-CE) bateu boca com 
a ex-presidente Dilma Rous-
seff (PT) nas redes sociais nes-
ta quarta-feira (13). Ele disse 
que errou quando lutou con-
tra “o impeachment de uma 
das pessoas mais incompe-
tentes, inapetentes e presun-
çosas que já passaram pela 
Presidência”, citando o nome 
da petista.

A mensagem é uma rea-
ção a uma publicação feita 
mais cedo nesta quarta pela 
ex-presidente em que ela afir-
ma que Ciro estaria tentando 
“de todas as formas” reagir à 
sua baixa aprovação popular. 
“Mais uma vez mente de ma-
neira descarada, mergulhan-
do no fundo do poço”, escre-
veu Dilma.

“O problema, para ele, é 
que usa este método há mui-
to tempo e continua há qua-

Ciro bate boca com Dilma e  
a chama de “incompetente”

se uma década com apenas 1 
dígito nas pesquisas”, seguiu 
a petista.

Ciro ainda disse que, na 
época do impeachment de 
Dilma, ele estava defendendo 
a “integridade do cargo” que 
ela “toscamente ocupava”. “Se 
hoje você prefere estar ao lado 
dos que a traíram, obrigado 
por me poupar da sua incômo-

da companhia”, seguiu.
Ele afirmou também que 

Lula foi um “dos maiores res-
ponsáveis pela desestabiliza-
ção” do mandato de Dilma 
pois, segundo ele, o ex-presi-
dente teria passado anos falan-
do mal de Dilma durante seus 
dois governos.

“Quem sabe, ele estava re-
tribuindo seu gesto de não 
aceitá-lo candidato (Ingra-
tidão? Chantagem?)”, conti-
nuou. “No fundo, vocês dois se 
merecem. Mas o Brasil merece 
pessoas melhores que vocês. 
Guarde suas ofensas e diatri-
bes para quem possa ter medo 
de você.”

Em vídeo publicado na 
segunda-feira (11), Ciro havia 
afirmado que os eleitores de-
veriam “refletir mais profun-
damente” caso pensassem em 
apoiar Lula por causa do que 
“ele fez no passado”. (FP)

Ciro disse que 
errou quando 
lutou contra “o 
impeachment de 
uma das pessoas 
mais presunçosas 
que já passaram 
pela Presidência”

Suspeito de 
‘entregar’ 
vítimas  
é preso

 A A polícia do Paraguai 
prendeu na noite de terça-
-feira (12) um homem sus-
peito de colaborar com a 
morte de quatro pessoas em 
Pedro Juan Caballero, no sá-
bado (9), na fronteira entre 
o Brasil e Paraguai.  Entre 
as vítimas da chacina, es-
tava a filha do governador 
do estado de Amambay, no 
Paraguai. O suspeito Derlis 
Javier Lopez Arce é o oitavo 
suspeito preso por envolvi-
mento no atentado. Na se-
gunda-feira (11) seis foram 
presos. No domingo (10) um 
suspeito foi preso. Os últi-
mos presos na segunda-fei-
ra são brasileiros e serão ex-
pulsos do país. (FP)
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DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Leilão Ivanderlei Rosseto. Loc.: SC. Maquinas pesadas, caminhões e equipamentos. 
18/10/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Prefeitura Municipal de Sertaneja/PR. Loc.: PR. Veículos, Máquinas e Sucatas.

DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR DAS 09:00h. Sold Compartilhado Embu - 9h. Loc.: SP. Mesas. Cadeiras, Refrigeradores, CPUS, Notebooks. 
DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Sold The Fifties-10h. Loc.: SP. Eletroeletrônicos e mobiliários. DATA RETROATIVA: 
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 Fiduciária. 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 - 14/10/2021. 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 16:30h. MA Imóveis - 
Santander AF - 2ª Praça. Loc.: SC. Casa 360m² no Jardim Atlântico em Fraiburgo/SC -. 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 - 11h. Loc.: SC. CPUs, Servidores, 
Monitores, Cadeiras, Etc. 14/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Sold Ekko Meat Alimentos - 11:30h. Loc.: SP. Refrigeradores, batedeiras industriais, 
expositores, Etc. 14/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Sold ONS Recife - 12h. Loc.: PE. CPUs, Servidores, Monitores, Etc. 14/10/2021 A PARTIR DAS 
14:30h. Sold Mensa Restaurante - 14:30h. Loc.: SP. Fornos Combinados, Fogões, Coifas, Mesas, Cadeiras. 15/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold 
Empresa Vende Guarulhos - 15h. Loc.: SP. Materiais de Construção. 15/10/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Sold Dafiti Extrema - 16:30h. 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. 18/10/2021 A PARTIR DAS 10:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. 
Loc.: SP. Apto. 212m², 1 vaga no Parque das Nações em Santo. 18/10/2021 A PARTIR DAS 13:15h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: BA. 
Apto 37m² em Lauro de Freitas/BA - Alienação Fiduciária -. 18/10/2021 A PARTIR DAS 13:45h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: GO. 
Casa na Cidade Verde em Goiânia/GO - Alienação. 18/10/2021 A PARTIR DAS 09:00h. Sold Compartilhado Embu-09h. Loc.: SP. Leilão de 
Informática, Móveis e Eletros. 18/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Sold Compartilhado Embu (Sombra). Loc.: SP. Eletrodomésticos, Eletroportáteis, 
Mobiliários. 18/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.:. Apto 82m² em Nova Parnamirim, Parnamirim/RN. 
19/10/2021 A PARTIR DAS 09:15h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça -. Loc.: SP. Casa 280m² na Vl. Aeroporto, Barretos/SP - 1ª Praça. 

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

DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Systems-12h. Loc.: SP. Atacadista Vende: Estruturas Porta Pallets, Prateleiras Ind. 
DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. AMG Comex-14:30h. Loc.: SP. Industria Vende: Compressor, Guilhotina, Calandras. 
14/10/2021 A PARTIR DAS 14:45h. AMG Comex-14:45h. Loc.: SP. Mandrilhadora CNC 130 mm, Guindastes, Lavadoras e. 15/10/2021 A 
PARTIR DAS 12:00h. Log Business-12h. Loc.: SP. Centro Logístico Vende: Estruturas Porta Pallets, Prateleiras. 15/10/2021 A PARTIR DAS 
15:00h. PME Guaru Máquinas - 15h. Loc.: SP. Moinho Martelo, Bombas de Água, Moinho de Faca, Moinho. 

19/10/2021 A PARTIR DAS 10:00h. PM São José do Cedro-10h. Loc.: SC. Fiat Palio, Chevrolet Classic, Fiat Strada, Renault Scenic.

DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. CNH Sorocaba - 11h. Loc.: SP. Pneu/Roda e Pneu. DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR 
DAS 11:00h. Midea Carrier-11h. Loc.: SC. Sucatas de Eletrodomésticos. DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Tivit-11:30h. Loc.: 
BA, MT, PR, SP. Fiat Palio, Mobi, Chevrolet Montana, Hyundai HR. DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Setta - 11:30h. Loc.: MG. 
Válvulas, Tubos C/C, Aplicação Sistema de Combate ao. DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Camargo Corrêa Infra-12h. Loc.: SP. 
Mobiliários Diversos. DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Stellantis-12h. Loc.: MG, SP. RAM 2500, Fiat Argo, Cronos Toro, Jeep 
Renegade. (Baixa. DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. GM-15h. Loc.: RS. Máquina de Medição de Braço Portátil. DATA 
RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR DAS 16:30h. PME Marvel Auto Peças - 16:30h. Loc.: PR. Veículo Ford F75. DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A 
PARTIR DAS 17:00h. Goodyear - 17h. Loc.: SP. Kit Mecânico de Emenda, Módulos de Bombas, Sucata de. 14/10/2021 A PARTIR DAS 13:30h. AXIANS 
(Planus) Impressoras - 13:30h. Loc.: SP. Impressoras Lexmark e Impressoras de Marcas Variadas. 14/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Unilever-11h. 
Loc.: SP. SUCATA DE CJ COM 06 SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO. 14/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Unilever - 12h. Loc.: SP. Transportadores de Correia 
Concovas, Transmissor de. 14/10/2021 A PARTIR DAS 12:30h. PME Progresso Ambiental - 12:30h. Loc.: SC. Caminhão Tanque Espargidor Mercedes-
Benz, Rolo de. 14/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Embu - 13h. Loc.: SP. Caminhão Comboio Ford, Caminhões Basculantes. 14/10/2021 A PARTIR 
DAS 13:00h. Compartilhado 1100 A-13h. 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-14h. Loc.: MG, SP. Veículos de Passeio e Utilitários. 14/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. PME- JB 
MaqTec-14:30h. Loc.: SP. Placas para Torno, Centros de Usinagem, Calibradores. 14/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Chevrolet-15h. Loc.: BA, PE, RS, 
SP. Chevrolet Onix, Chevrolet Tracker Premier, Chevrolet. 14/10/2021 A PARTIR DAS 15:30h. Enel-15:30h. Loc.: SP. Chiller Trane, Motobombas, 
Quadros de Energia. 14/10/2021 A PARTIR DAS 17:00h. Odebrecht-17h. Loc.: SP. Mobiliários, Eletroportáteis, Armários, Cadeiras, Gaveteiros. 
15/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. TI Brasil - 11h. Loc.: SP. Linha de Montagem de Módulos. 15/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. BC2 Construtora - 
11:30h. Loc.: PR, SP. Unidades de Sela Trinca KTR-10 Termoelétricas. 15/10/2021 A PARTIR DAS 12:30h. PME Bandeirantes-12:30h. Loc.: SP. Suzuki 
Grand Vitara 4wd 5p 2.0, 2010/2011. 15/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. PME Consisa Engenharia-13h. Loc.: MG. Roçadeiras Still, Motoserras Still, 
Grupo Gerador e outros. 15/10/2021 A PARTIR DAS 13:30h. Brunaldi - 13:30h. Loc.: SP. Tratores Agrícolas, Motoniveladoras, Pás Carregadeiras. 
15/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. CNH-14h. 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 - 15:30h. 
Loc.: MG, SC, SP. Ar Condicionados Gree Eco, Escritórios Carpa, Abrigos para. 15/10/2021 A PARTIR DAS 16:00h. PME Fire Center - 16h. Loc.: RJ. 
Geladeira, Ar Condicionados, janelas, Motores, Tripés. 15/10/2021 A PARTIR DAS 17:00h. Dentsu Brasil - 17h. Loc.: RJ, SP. Notebooks, Desktops, 
Câmeras, Telefones, Monitores. 18/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. PME Empbrasil-13h. Loc.: SP. Paleteira Elétrica Crown Wp2330s, Ano: 2009, Cap: 
2 Ton. 19/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Ecoban Ambiental - 11h. Loc.: SP. Trator de Esteira Caterpillar D6T XL Waste Handler Ano. 19/10/2021 A 
PARTIR DAS 11:30h. Adezan-11:30h. Loc.: SP. Tratores, Empilhadeiras, Lixadeiras, Estufas.
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1ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL VII - ITAQUERA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação da executada: ROSANA FRASCA RODRIGUES (CPF/MF Nº
114.404.318-25) e seu cônjuge, se casada for.
 O MM. Juiz de Direito Dr. Alessander Marcondes França Ramos, da 1ª Vara Cível - Foro Regional VII - Itaquera, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
que, por este Juízo, processam-se os autos da Ação de Alienação Judicial de bem Imóvel Com Extinção de Condomínio e Pedido de Liminar para Cobrança de Aluguel, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada DELCIO
MONTEIRO BONADIO (CPF/MF Nº 902.448.008-63) em face de ROSANA FRASCA RODRIGUES BONADIO (CPF/MF Nº 114.404.318-25), nos autos do Processo nº 0016005-18.2019.8.26.0007, tendo
como nº de Processo Principal o 1018818-35.2018.8.26.0007, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/
SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Henrique Barcelos, nº 67, Jardim Nossa Senhora do Carmo, São Paulo/SP, CEP: 08275-540 - Descrição da Matrícula: Uma casa situada à Rua Henrique Barcelos, nº 67 e seu
respectivo terreno constituído pelo LOTE 33 da QUADRA 76, do Jardim Nossa Senhora do Carmo, no DISTRITO DE ITAQUERA, medindo 10,00m de frente para a mencionada Rua Henrique Barcelos; 25,00m no lado que
confronta com o LOTE 32; 25,00m no lado que confronta com o LOTE 34; e, 10,00m nos fundos, onde confronta com o LOTE 31, encerrando a área de 250,00m².

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 145.167.0033-5
Matrícula Imobiliária n° 213.861 9º Oficial de Registro de Imóveis da Capital - SP
OBS 01: De acordo com o Laudo de avaliação apresentado às Fls. 45/74, o imóvel em apreço se trata de uma casa de padrão médio, a qual possui 200,00m² de área construída.
OBS 02: Segundo à Av. 01 da Matrícula Imobiliária, houve alterações nas confrontações do presente imóvel, sendo que atualmente confronta do lado direito de quem da Rua Henrique Barcelos olha para o imóvel, com o
prédio número 77; do lado esquerdo com o prédio número 59, ambos da mencionada Rua Henrique Barcelos; e, nos fundos com o prédio número 37 da Rua Manuel Tomar.
Valor Mensal para Locação: R$ 1.900,00 (Nov/2019 – Fls. 61)
Valor de Avaliação do Imóvel: R$ 609.000,00 (Nov/2019 – Fls. 45/74).
Valor de Avaliação Atualizado: R$ 692.311,60 (Set/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Não existem débitos tributários até o momento de confecção deste Edital (Set/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 44.750,77 (Ago/2021 - Fls. 272/273).
02 - A 1ª praça terá início em 29 de outubro de 2021, às 13 horas, e se encerrará no dia 01 de novembro de 2021, às 13 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes
ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 01 de novembro de 2021, às 13 horas, e se encerrará em 22 de novembro de 2021, às 13 horas. Será considerado
arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de
arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor
(parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes
condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante depósito judicial,
no prazo de até 24 horas a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo
24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 28 de setembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. ALESSANDER MARCONDES FRANÇA RAMOS - JUIZ DE DIREITO

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA JUDICIAL DO FORO DA COMARCA DE PIEDADE. 
Processo: nº 0002154-16.2006.8.26.0443. Executados: executado(s) CAMPOS & DOMINGOS PIEDADE LTDA, DM8 DROGARIA & PERFUMARIA 
VOTORANTIM LTDA EPP, OLIRA DE OLIVEIRA CAMPOS & CIA LTDA, CL6 SALTO DE PIRAPORA DROGARIA LTDA ME, AGROPECUÁRIA MATA 
DO CARMO LTDA. Terreno com 4.765151,25m² em Itapecerica da Serra. Fazenda do Paiolzinho, Itapecerica da Serra/SP - Contribuinte nº 
638102012467. Descrição completa na Matrícula nº 38.289 do 1ª CRI de Itapecerica da Serra/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 788.706,70 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 473.224,02 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).  DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 12/11/2021 às 
13h00min, e termina em 16/11/2021 às 13h00min; 2ª Praça começa em 16/11/2021 às 13h01min, e termina em 06/12/2021 às 13h00min no
primeiro dia útil subsequente ao da publicação do edital. Ficam os executado(s) CAMPOS & DOMINGOS PIEDADE LTDA, DM8 DROGARIA & 
PERFUMARIA VOTORANTIM LTDA EPP, OLIRA DE OLIVEIRA CAMPOS & CIA LTDA, CL6 SALTO DE PIRAPORA DROGARIA LTDA ME, 
AGROPECUÁRIA MATA DO CARMO LTDA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designações
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 16/07/2012. 

 GAZETA DE SÃO PAULO – 14.10.2021 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BRAGANÇA 
PAULISTA. Processo: nº 1006086-37.2018.8.26.0099. Executados: requerido(s) ARTET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, TOSHIKASU TOGO, AIKO
JOMORI TOGO. Parte Ideal (01.84has) objeto do R.6 da mat. nº 858 do CRI de Bragança Paulista/SP do total de UM QUINHÃO denominado Fazenda 
Santa Cecilia, no Bairro do Rio Acima, Vargem/SP, à Estr. Municipal João Batista Ferreira. Coordenadas: 22°52'48.5"S 46°24'12.0"W.  Estrada Municipal 
João Batista Ferreira, nº000, Vargem/SP - Contribuinte nº 634.034.021.3006. Descrição completa na Matrícula nº 858 do 1ª CRI de Bragança 
Paulista/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.224.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 734.400,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 03/12/2021 às 14h10min, e termina em 06/12/2021 às 14h10min; 2ª Praça começa em 
06/12/2021 às 14h11min, e termina em 24/01/2022 às 14h10min. Ficam os requerido(s) ARTET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, TOSHIKASU 
TOGO, AIKO JOMORI TOGO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os coproprietários, KALIL FRANCISCO RAIMONDI CHEDE, 
ROSANGELA APARECIDA FERINI VARGAS CHEDE, FREDERICO RAIMONDI VARGAS CHEDE, FELIPE RAIMONDI VARGAS CHEDE, GRAZIELE 
CRISTINE PIEROTTI MONEZZI, RAQUEL DE DEUS OLIVOTTI VARGAS CHEDE, VIVIAN OLIVOTTI VARGAS CHEDE, CESAR AUGUSTO VARGAS 
CHEDE, LÚCIA HELENA CAZZO VARGAS CHEDE, MARIA CECILIA VARGAS CHEDE ELIAS DA SILVA, DÉCIO ELIAS DA SILVA, PAULO ROBERTO 
VARGAS CHEDE, JOSÉ CARLOS VARGAS CHEDE, MAIRA CRISTINA DA SILVA VARGAS CHEDE, FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIASMETALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, BENJAMIM SIQUEIRA BARREIRA, ROSA 
MARIA FERRINI BARREIRA e VICENTINA VARGAS CHEDE, os terceiros interessados B.B.R Agropastoril Ltda;  Benjamim Sequeira Varreira, sua 
mulher Rosa Maria Ferreini Barreira,  Vivian Olivotti Vargas Chede e Raquel de Deus Olivotti Vargas Chede, e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 08/06/2018. 
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3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LEME/SP – J1372
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido 

nos autos da: Ação: EXECUÇÃO Proc. nº: 1005349-27.2016.8.26.0318 Exequente: JEFER PRO-
DUTOS SIDERÚRGICOS LTDA. Executado: ANTÔNIO CARLOS SETTANI CORTEZ Cônjuge: 
CLEIDE PEDROSA CORTEZ Terceiros: MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA/SP, DELEGACIA 
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BARUERI/SP, VITAO CONSULTORIA E DESENVOLVI-
MENTO LTDA. O MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e 
Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo 
descrito(s), conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: 
De 25/10/21(15h00) até 28/10/21(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 
28/10/21(15h00) até 17/11/21(15h00)-mínimo de 80% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de 
Brasília/DF.  CONDUTORES:  João de Souza Simão-Jucesp 680 e José Roberto Neves Amorim-Ju-
cesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO BEM: O apartamento 
B-231, situado no 3º pavimento e super mansarda do edifício designado originariamente por Bloco 
“B”, localizado no Condomínio Costa Verde Tabatinga – As Gaivotas, na cidade e comarca de Ca-
raguatatuba/SP, com área privativa de 180,16m², área comum de 127,80m², totalizando a área total 
de 307,96m² e fração ideal de 219,61m². Cadastro Municipal nº 08.588.146. Matrícula nº 42.228 do 
CRI de Caraguatatuba/SP. ÔNUS: Arrolamento de bens e direitos – Delegacia da Receita Federal do 
Brasil em Barueri/SP (Av.2-06/05/10 e Av.3-28/01/13). PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS: Proc. 
1001935-50.2018.8.26.0318 (fl s. 881 dos autos). AVALIAÇÃO: R$ 1.460.000,00 (em Jul/18), que 
será devidamente atualizado na ocasião da disponibilização no site. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) par-
tes, executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), 
promitente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou 
com penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de 
qualquer modo parte na presente ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via edi-
talícia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intimação pessoal, 
bem como da penhora realizada em 15/05/18, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar 
ignorância do contido neste edital. Consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de julga-
mento relativos ao feito (Embargos de Terceiro nº 1003620-58.2019.8.26.0318). Será este edital, 
por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá eventual insucesso nas notifi cações 
pessoais e dos respectivos patronos.

6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE OSASCO/SP – J2040
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido 
nos autos da: AÇÃO: INDENIZAÇÃO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) PRO-

CESSO Nº: 0017600-37.2010.8.26.0405 EXEQUENTE: API ALUGUÉIS E IMÓVEIS PRÓPRIOS 
LTDA. EXECUTADOS: VARIMOT ACIONAMENTOS LTDA., MARTA TABATA BUENO GIERSE, 
ESPÓLIO DE GIUSEPPE GIERSE (representado por MARTA TABATA BUENO GIERSE) e VA-
RIMOT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. TERCEIROS: MILENA MASON PURCHIO, PAO-
LO MASON, ROMEU AGOSTINHO LAERTE PRISCO, MARIA ADELAIDE ASTOLPHO PRISCO, 
ESTADO DE SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, AQUARIUS SBC EDITORA GRÁFICA 
LTDA., INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS COLORTEC LTDA – EPP, CARLOS EDUAR-
DO SCHIAVETTI RIBEIRO DA SILVA e ATTILIO SARTORI NETO O MM. Juiz de Direito que este 
subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) 
levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), conforme condições presentes neste edital 
e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: De 26/10/21(15h00) até 29/10/21(15h00)-valor igual ou 
superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 29/10/21 (15h00) até 18/11/21(15h00)-mínimo de 50% do 
valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF.  CONDUTORES:  Silvia de Castro Marques-
-Jucesp 1059 e José Roberto Neves Amorim-Jucesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lan-
ce Leilões. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Cadastrar-se gratuitamente no site e encaminhar a 
DESCRIÇÃO DO BEM: Um prédio industrial, contendo 3 blocos, sendo 2 blocos de 2 pavimentos 
e 1 bloco com 1 pavimento, com a área construída de 9.379m², situado na Av. Alexandre Colares, 
420, no 31º subdistrito-Pirituba, São Paulo/SP, e seu terreno constituído por parte da gleba H-3, com 
uma área de 12.000m². Cadastro Municipal nº 078.431.0026-1. Matrícula nº 121.022 do 16º CRI de 
São Paulo/SP. Informação do Ofi cial de Justiça, Avaliador ou Perito: 1) “O complexo industrial 
atualmente encontra-se subdividido e locado para empresas e particulares, onde funciona uma bor-
racharia na parte frontal do prédio administrativo, estacionamento no galpão (antiga fábrica), lavador 
de automóveis utilitários nos fundos e empresa de transporte logística “AGP” que ocupa parte do 
pavimento térreo do prédio administrativo (Bloco 1) e galpão lateral sob nº 423”; e 2) “Considerando 
as edifi cações primitivas e acrescidas, o complexo industrial atualmente perfaz a área total construída 
de 11.601m²” (fl s. 1009B-1124-Jun/19). ÔNUS: Caução em garantia ao contrato de locação fi rmado 
com Milena Mason Purchio e Paolo Mason (Av.4-20/10/04 e Av.6 03/08/05); Penhora em favor de 
Romeu Agostinho Laerte Prisco e Maria Adelaide Astolpho Prisco (R.5-01/12/04); Penhoras em favor 
do Estado de São Paulo (R.7-11/04/06, Av.12-25/10/11, Av.13-05/03/12 e Av.20-23/11/16); Penhoras 
em favor do Município de São Paulo (R.8-23/10/09, Av.14-02/04/13, Av.15-16/04/13, Av.16-16/04/13, 
Av.17-02/05/13, Av.18-19/08/15 e Av.19-30/03/16); Locação a favor da Aquarius SBC Editora Gráfi ca 
Ltda. com vigência até fev/23 (R.9-25/08/10, Av.10-25/08/10 e Av.11-25/08/10); Penhora em favor de 
Indústria e Comércio de Máquinas Colortec Ltda – Epp (Av.21-11/05/18); Penhoras em favor da Exe-
quente (Av.22-30/05/18 e Av.23-13/12/18); Decreto de Indisponibilidade (Av.24-09/08/21) e Penhora 
em favor Attilio Sartori Neto (Av.25-27/08/21). PENHORA(S) NO ROSTO DOS AUTOS: Em favor de 
Carlos Eduardo Schiavetti Ribeiro da Silva – Proc. 1000705-89.2019.5.02.0080 – 80VT de São Paulo/
SP; e Em favor de Attilio Sartori Neto – Proc. nº 0226300-98.2003.5.02.0011 – 11ª V.T de São Paulo/
SP – R$455.882,06. AVALIAÇÃO: R$ 26.451.000,00 (em Jun/19), que será devidamente atualizado 
na ocasião da disponibilização no site. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, executado(s), cônjuge(s), 
credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), 
senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com penhora(s) anteriormente 
averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte na presente 
ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via editalícia, na pessoa de seus represen-
tantes ou caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 
24/01/13, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido neste edital. 
Consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de julgamento relativos ao feito (Inventário nº 
0007209-72.2004.8.26.0004). Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que 
suprirá eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PIRACICABA/SP - J2637
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido 
nos autos da: AÇÃO: Execução PROCESSO Nº: 1006172-24.2015.8.26.0451 

EXEQUENTE: New Trade Fomento Mercantil Ltda. EXECUTADOS: Tofer Engenharia Comércio 
e Indústria Ltda. Onei Torquato Ferreira Beatriz Righeto Torquato Ferreira TERCEIRO: Município 
de Piracicaba/SP O MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e 
Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo 
descrito(s), conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: 
De 26/10/21(15h00) até 29/10/21(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 
29/10/21(15h00) até 18/11/21(15h00)-mínimo de 60% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de 
Brasília/DF.  CONDUTORES:  João de Souza Simão-Jucesp 680 e José Roberto Neves Amorim-Ju-
cesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO BEM: Um terreno 
situado no Bairro de Dois Córregos, perímetro urbano, em Piracicaba/SP, com frente para um cami-
nho de uso comum, que separa o terreno do Sítio Cláudia, e que assim se descreve: mede 35m, de 
frente para o caminho de uso comum, do lado direito de quem desse caminho olha para o terreno, 
partindo da frente segue em direção aos fundos 40m, encerrando a área de 10.000m², sendo que o 
caminho de uso comum mencionado, na divisa com o Sítio Cláudia, tem acesso à Estrada Municipal 
Piracicaba-Bairro Dois Córrregos, cujo caminho será usado pelos compradores para ter acesso a 
referida Estrada. Insicrição municipal nº 01.15.0053.1082.0000. Matrícula nº 34.756 no 2º Cartório de 
Registro de Imóveis de Piracicaba/SP. Informação do Ofi cial de Justiça, Avaliador ou Perito: O 
imóvel (Avenida Dois Córregos, nº 0) pode ser acessado pelas seguintes vias: Avenida Dois Córre-
gos, altura do nº 1.535; ou passagem de servidão com entrada pela Avenida Dois Córregos, paralela 
com a Rua José Roberto Monteiro Surian; ou passagem de servidão com acesso pela Rua José Pe-
nati. ÔNUS: Ações ajuizadas pelo Exequente (Av.6 e Av.7-19/06/15); Penhora em favor do Exequente 
(Av.8-12/03/18); e Decretos de Indisponibilidade (Av.9-04/10/18 - proc. 00101280920185030077 - VT 
de Teófi lo Otoni/MG; e Av.10-17/12/19 - proc. 00121716520165150137 - 3ª VT de Piracicaba/SP). 
AVALIAÇÃO: R$ 3.595.000,00 (em Dez/18), que será devidamente atualizado na ocasião da dispo-
nibilização no site. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/
hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), 
usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros 
e demais interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte na presente ação, INTIMADOS das 
presentes designações, por esta via editalícia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam 
localizados para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 20/03/17, não podendo, 
de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido neste edital. Não consta nos autos 
haver recursos ou causas pendentes de julgamento relativos ao feito. Será este edital, por extrato, 
afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá eventual insucesso nas notifi cações pessoais e 
dos respectivos patronos.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) KAZZAS  EMPREENDIMENTOS, torna púbico a oferta, em leilão ONLINE – 1º 
LEILÃO KAZZAS -  PRAÇA MARAJOARA extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento 
decorado, com encerramento a partir das 11h00 do dia 20/10/2021, no portal www.lancetotal.com.
br, nos termos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE 
JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. Os bens 
serão vendidos no estado em que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro qualquer 
responsabilidade quanto ao estado de conservação, devendo os interessados vistoriar os bens no 
momento da visitação. Os bens poderão ser examinados pelos interessados do dia 08/10/2021 ao 
dia 19/10/2021 – das 10h00 às 15h00, na Rua Amoípira, 101 - Vila Isa - São Paulo - SP, 4689-072 . 
Retirada dos bens: Dia 27 de Outubro de 2021 -  das 10hs às 15h, na Rua Amoípira, 101 - Vila Isa - 
São Paulo - SP, 4689-072. A venda será realizada à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 
5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato. Maiores informações 
com relação completa de lotes consulte o site www.lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro 
tel. (11) 3868-2910.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 20/10/2021 às 09h00/2º Público Leilão: 27/10/2021 às 14h00

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís 
Carlos Berrini, 105 – 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário CCISA04 INCORPORADORA LTDA, CNPJ/MF sob nº 
14.054.930/0001-32, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, através da Loja SOLD LEILÕES  
(www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), nos termos do artigo 27 da 
Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e 
Outras Avenças o seguinte imóvel em lote único: “Apartamento n° 175, localizado no 17° andar da Torre 02, 
do Condomínio Residencial Cenário Taboão, situado na Rua Francisco Andugar Espinosa, n° 18, em Taboão 
da Serra/SP, contendo: área privativa total de 79,70 metros quadrados, área de uso comum de 80,23 metros 
quadrados, com a área real total de 159,93 metros quadrados e coeficiente de proporcionalidade de 
0,003825220; correspondendo ao mesmo duas vagas cobertas na garagem coletiva, localizadas no 1°/2° 
subsolo e sujeitas a manobrista.” Matrícula nº 24.856 do Registro de Imóveis e Anexos de Taboão da Serra/
SP. Cadastrado na Prefeitura municipal de Taboão da Serra/SP sob o nº 36.23264.24.27.0003.02.139.3.  
1º PÚBLICO LEILÃO VALOR: R$ 718.122,13. 2º PÚBLICO LEILÃO VALOR: R$ 997.774,03. Correrão por conta 
do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento à vista de 
comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de 
Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários etc. O imóvel será 
vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, 
características e estado de conservação. Imóvel Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos 
termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes: HORÁCIO SOUZA COSTA, CPF n° 110.935.498-31, 
RG n° 21.614.544-SSP/SP e SIMONE CORDEIRO, CPF n° 221.644.618-19, RG n° 35.035.892-8-SSP/SP, 
intimados da data dos leilões pelo presente edital. 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 13.465/2017, das datas, horários e 
locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do 
contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) os imóveis entregues 
em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º 
leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme 
estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham 
efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O edital completo encontra-se disponível na Loja  
SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net).

Informações.: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º Andar - 
Brooklin Paulista, São Paulo - SP

@ 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. 50 VEÍCULOS
VEÍCULOS DE FROTA E RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO

20 / Outubro 2021 - Quarta 9:30h. 

RONALDO MILAN
LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266

WWW.MILANLEILOES.COM.BR
INFORMAÇÕES E CADASTRO:

 www.milanleiloes.com.br

LEILÃO 03 IMÓVEIS
LEILÃO ONLINE

19 / Outubro 2021 - Terça 16h. 

CIDADES: SÃO PAULO / ITAQUAQUECETUBA / BAURU

www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 60 VEÍCULOS FORD
ORIGINÁRIOS DA FROTA, MARKETING,TESTE COMPARATIVO E RECOMPRA.

22 / Outubro 2021 - Sexta 9:30h. 

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO PEÇAS DA IND. ROMI

21 / Outubro 2021 - Início 9:30h. Term. 15h. 

C/ PRENSA HIDRÁULICA SCHULLER - MÁQ. DE CORTE LASER BYSPRINT 3015 / 4020

 www.milanleiloes.com.br

BRADESCO 05 IMÓVEIS
LEILÃO ONLINE

1º Praça: 21/10 - 2ª Praça: 26/10 - 2021 15h.

CASAS • APARTAMENTOS • COML. • RURAIS E MUITO MAIS


                

       
    
           
   

               




 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1024309-36.2015.8.26.0554 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(o) DIONE CARLA SANDRINI 
STOIANOV, Brasileira, CPF 255.313.258-19, com endereço à Rua Achilles Orlando Curtolo, 584, 
Parque Industrial Tomas Edson, CEP 01144-010, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Apse - Associação Paulista Sudeste da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, alegando em síntese: Que a requerida não cumpriu com sua parte no 
contrato celebrado entre as partes, deixando de efetuar o pagamento das mensalidades escolares; 
que embora tenha tentado receber os valores de forma extrajudicial, não obteve êxito. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 27 de julho de 2021. 

 

Anuncie: 

11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1004533-85.2014.8.26.0004. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos
Bortoletto Schmitt Corrêa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDRÉ PESTANA TIEPO, Brasileiro,
Solteiro, Comerciante, RG 21.746.400-2, CPF 340.297.658-74, que lhe foi proposta uma ação de
Reintegração / Manutenção de Posse por parte de Banco Itaú BBA S.A, objetivando o veículo marca
Volkswagen, tipo Golf (TF) 1.6 Sport, cor amarela, ano/modelo 2009/2010, placa EBO3449, chassi
9BWAB41JOA4006037, assim como a condenação nas cominações legais, haja vista o
inadimplemento do contrato de arrendamento mercantil nº 82602-42806158. O Autor foi reintegrado
na posse do referido veículo em 29.11.2015. Encontrando-se o corréu André Pestana Tiepo em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de agosto de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1016427-82.2019.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MOSCA GRUPO NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ 61.308.607/0001- 28, na pessoa de 
seu representante legal que Amal Ibrahim Nasrallah ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial para recebimento do valor 
de R$965.827,40 (junho/2021), decorrente do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 15/06/2016. Estando a 
executada em lugar incerto e não sabido, foi determinado a sua CITAÇÃO, por EDITAL, com fundamento no Art. 256, inciso II do 
CPC, para que no prazo de 3 (três) dias, a fluir os 30 dias supra, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de um, da 
primeira (Art. 257, inciso III do CPC), pague o débito, devendo o mesmo ser atualizado e acrescido das custas e honorários na 
época do pagamento com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral (art. 827, § 1º, do 
CPC) ou ofereça embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 231, do CPC), podendo ainda depositar 30% do valor em execução 
(incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta dos embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o 
pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por 
cento) ao mês. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação da 
dívida, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. J-09 e 12

DocuSign Envelope ID: F2224DE3-8798-4C18-B369-AD7FEAB6772C
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DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Leilão Ivanderlei Rosseto. Loc.: SC. Maquinas pesadas, caminhões e equipamentos. 
18/10/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Prefeitura Municipal de Sertaneja/PR. Loc.: PR. Veículos, Máquinas e Sucatas.

DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR DAS 09:00h. Sold Compartilhado Embu - 9h. Loc.: SP. Mesas. Cadeiras, Refrigeradores, CPUS, Notebooks. 
DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Sold The Fifties-10h. Loc.: SP. Eletroeletrônicos e mobiliários. DATA RETROATIVA: 
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 Fiduciária. 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 - 14/10/2021. 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 16:30h. MA Imóveis - 
Santander AF - 2ª Praça. Loc.: SC. Casa 360m² no Jardim Atlântico em Fraiburgo/SC -. 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 - 11h. Loc.: SC. CPUs, Servidores, 
Monitores, Cadeiras, Etc. 14/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Sold Ekko Meat Alimentos - 11:30h. Loc.: SP. Refrigeradores, batedeiras industriais, 
expositores, Etc. 14/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Sold ONS Recife - 12h. Loc.: PE. CPUs, Servidores, Monitores, Etc. 14/10/2021 A PARTIR DAS 
14:30h. Sold Mensa Restaurante - 14:30h. Loc.: SP. Fornos Combinados, Fogões, Coifas, Mesas, Cadeiras. 15/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold 
Empresa Vende Guarulhos - 15h. Loc.: SP. Materiais de Construção. 15/10/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Sold Dafiti Extrema - 16:30h. 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. 18/10/2021 A PARTIR DAS 10:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. 
Loc.: SP. Apto. 212m², 1 vaga no Parque das Nações em Santo. 18/10/2021 A PARTIR DAS 13:15h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: BA. 
Apto 37m² em Lauro de Freitas/BA - Alienação Fiduciária -. 18/10/2021 A PARTIR DAS 13:45h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: GO. 
Casa na Cidade Verde em Goiânia/GO - Alienação. 18/10/2021 A PARTIR DAS 09:00h. Sold Compartilhado Embu-09h. Loc.: SP. Leilão de 
Informática, Móveis e Eletros. 18/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Sold Compartilhado Embu (Sombra). Loc.: SP. Eletrodomésticos, Eletroportáteis, 
Mobiliários. 18/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.:. Apto 82m² em Nova Parnamirim, Parnamirim/RN. 
19/10/2021 A PARTIR DAS 09:15h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça -. Loc.: SP. Casa 280m² na Vl. Aeroporto, Barretos/SP - 1ª Praça. 

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

DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Systems-12h. Loc.: SP. Atacadista Vende: Estruturas Porta Pallets, Prateleiras Ind. 
DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. AMG Comex-14:30h. Loc.: SP. Industria Vende: Compressor, Guilhotina, Calandras. 
14/10/2021 A PARTIR DAS 14:45h. AMG Comex-14:45h. Loc.: SP. Mandrilhadora CNC 130 mm, Guindastes, Lavadoras e. 15/10/2021 A 
PARTIR DAS 12:00h. Log Business-12h. Loc.: SP. Centro Logístico Vende: Estruturas Porta Pallets, Prateleiras. 15/10/2021 A PARTIR DAS 
15:00h. PME Guaru Máquinas - 15h. Loc.: SP. Moinho Martelo, Bombas de Água, Moinho de Faca, Moinho. 

19/10/2021 A PARTIR DAS 10:00h. PM São José do Cedro-10h. Loc.: SC. Fiat Palio, Chevrolet Classic, Fiat Strada, Renault Scenic.

DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. CNH Sorocaba - 11h. Loc.: SP. Pneu/Roda e Pneu. DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR 
DAS 11:00h. Midea Carrier-11h. Loc.: SC. Sucatas de Eletrodomésticos. DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Tivit-11:30h. Loc.: 
BA, MT, PR, SP. Fiat Palio, Mobi, Chevrolet Montana, Hyundai HR. DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Setta - 11:30h. Loc.: MG. 
Válvulas, Tubos C/C, Aplicação Sistema de Combate ao. DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Camargo Corrêa Infra-12h. Loc.: SP. 
Mobiliários Diversos. DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Stellantis-12h. Loc.: MG, SP. RAM 2500, Fiat Argo, Cronos Toro, Jeep 
Renegade. (Baixa. DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. GM-15h. Loc.: RS. Máquina de Medição de Braço Portátil. DATA 
RETROATIVA: 13/10/2021 A PARTIR DAS 16:30h. PME Marvel Auto Peças - 16:30h. Loc.: PR. Veículo Ford F75. DATA RETROATIVA: 13/10/2021 A 
PARTIR DAS 17:00h. Goodyear - 17h. Loc.: SP. Kit Mecânico de Emenda, Módulos de Bombas, Sucata de. 14/10/2021 A PARTIR DAS 13:30h. AXIANS 
(Planus) Impressoras - 13:30h. Loc.: SP. Impressoras Lexmark e Impressoras de Marcas Variadas. 14/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Unilever-11h. 
Loc.: SP. SUCATA DE CJ COM 06 SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO. 14/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Unilever - 12h. Loc.: SP. Transportadores de Correia 
Concovas, Transmissor de. 14/10/2021 A PARTIR DAS 12:30h. PME Progresso Ambiental - 12:30h. Loc.: SC. Caminhão Tanque Espargidor Mercedes-
Benz, Rolo de. 14/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Embu - 13h. Loc.: SP. Caminhão Comboio Ford, Caminhões Basculantes. 14/10/2021 A PARTIR 
DAS 13:00h. Compartilhado 1100 A-13h. 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-14h. Loc.: MG, SP. Veículos de Passeio e Utilitários. 14/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. PME- JB 
MaqTec-14:30h. Loc.: SP. Placas para Torno, Centros de Usinagem, Calibradores. 14/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Chevrolet-15h. Loc.: BA, PE, RS, 
SP. Chevrolet Onix, Chevrolet Tracker Premier, Chevrolet. 14/10/2021 A PARTIR DAS 15:30h. Enel-15:30h. Loc.: SP. Chiller Trane, Motobombas, 
Quadros de Energia. 14/10/2021 A PARTIR DAS 17:00h. Odebrecht-17h. Loc.: SP. Mobiliários, Eletroportáteis, Armários, Cadeiras, Gaveteiros. 
15/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. TI Brasil - 11h. Loc.: SP. Linha de Montagem de Módulos. 15/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. BC2 Construtora - 
11:30h. Loc.: PR, SP. Unidades de Sela Trinca KTR-10 Termoelétricas. 15/10/2021 A PARTIR DAS 12:30h. PME Bandeirantes-12:30h. Loc.: SP. Suzuki 
Grand Vitara 4wd 5p 2.0, 2010/2011. 15/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. PME Consisa Engenharia-13h. Loc.: MG. Roçadeiras Still, Motoserras Still, 
Grupo Gerador e outros. 15/10/2021 A PARTIR DAS 13:30h. Brunaldi - 13:30h. Loc.: SP. Tratores Agrícolas, Motoniveladoras, Pás Carregadeiras. 
15/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. CNH-14h. 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 - 15:30h. 
Loc.: MG, SC, SP. Ar Condicionados Gree Eco, Escritórios Carpa, Abrigos para. 15/10/2021 A PARTIR DAS 16:00h. PME Fire Center - 16h. Loc.: RJ. 
Geladeira, Ar Condicionados, janelas, Motores, Tripés. 15/10/2021 A PARTIR DAS 17:00h. Dentsu Brasil - 17h. Loc.: RJ, SP. Notebooks, Desktops, 
Câmeras, Telefones, Monitores. 18/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. PME Empbrasil-13h. Loc.: SP. Paleteira Elétrica Crown Wp2330s, Ano: 2009, Cap: 
2 Ton. 19/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Ecoban Ambiental - 11h. Loc.: SP. Trator de Esteira Caterpillar D6T XL Waste Handler Ano. 19/10/2021 A 
PARTIR DAS 11:30h. Adezan-11:30h. Loc.: SP. Tratores, Empilhadeiras, Lixadeiras, Estufas.

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.  Servidor Municipal Sr. Luiz Perondi, pelo Decreto Nº 7.152/2021
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.

1ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL VII - ITAQUERA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação da executada: ROSANA FRASCA RODRIGUES (CPF/MF Nº
114.404.318-25) e seu cônjuge, se casada for.
 O MM. Juiz de Direito Dr. Alessander Marcondes França Ramos, da 1ª Vara Cível - Foro Regional VII - Itaquera, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
que, por este Juízo, processam-se os autos da Ação de Alienação Judicial de bem Imóvel Com Extinção de Condomínio e Pedido de Liminar para Cobrança de Aluguel, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada DELCIO
MONTEIRO BONADIO (CPF/MF Nº 902.448.008-63) em face de ROSANA FRASCA RODRIGUES BONADIO (CPF/MF Nº 114.404.318-25), nos autos do Processo nº 0016005-18.2019.8.26.0007, tendo
como nº de Processo Principal o 1018818-35.2018.8.26.0007, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/
SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Henrique Barcelos, nº 67, Jardim Nossa Senhora do Carmo, São Paulo/SP, CEP: 08275-540 - Descrição da Matrícula: Uma casa situada à Rua Henrique Barcelos, nº 67 e seu
respectivo terreno constituído pelo LOTE 33 da QUADRA 76, do Jardim Nossa Senhora do Carmo, no DISTRITO DE ITAQUERA, medindo 10,00m de frente para a mencionada Rua Henrique Barcelos; 25,00m no lado que
confronta com o LOTE 32; 25,00m no lado que confronta com o LOTE 34; e, 10,00m nos fundos, onde confronta com o LOTE 31, encerrando a área de 250,00m².

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 145.167.0033-5
Matrícula Imobiliária n° 213.861 9º Oficial de Registro de Imóveis da Capital - SP
OBS 01: De acordo com o Laudo de avaliação apresentado às Fls. 45/74, o imóvel em apreço se trata de uma casa de padrão médio, a qual possui 200,00m² de área construída.
OBS 02: Segundo à Av. 01 da Matrícula Imobiliária, houve alterações nas confrontações do presente imóvel, sendo que atualmente confronta do lado direito de quem da Rua Henrique Barcelos olha para o imóvel, com o
prédio número 77; do lado esquerdo com o prédio número 59, ambos da mencionada Rua Henrique Barcelos; e, nos fundos com o prédio número 37 da Rua Manuel Tomar.
Valor Mensal para Locação: R$ 1.900,00 (Nov/2019 – Fls. 61)
Valor de Avaliação do Imóvel: R$ 609.000,00 (Nov/2019 – Fls. 45/74).
Valor de Avaliação Atualizado: R$ 692.311,60 (Set/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Não existem débitos tributários até o momento de confecção deste Edital (Set/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 44.750,77 (Ago/2021 - Fls. 272/273).
02 - A 1ª praça terá início em 29 de outubro de 2021, às 13 horas, e se encerrará no dia 01 de novembro de 2021, às 13 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes
ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 01 de novembro de 2021, às 13 horas, e se encerrará em 22 de novembro de 2021, às 13 horas. Será considerado
arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de
arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor
(parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes
condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante depósito judicial,
no prazo de até 24 horas a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo
24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 28 de setembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. ALESSANDER MARCONDES FRANÇA RAMOS - JUIZ DE DIREITO

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA JUDICIAL DO FORO DA COMARCA DE PIEDADE. 
Processo: nº 0002154-16.2006.8.26.0443. Executados: executado(s) CAMPOS & DOMINGOS PIEDADE LTDA, DM8 DROGARIA & PERFUMARIA 
VOTORANTIM LTDA EPP, OLIRA DE OLIVEIRA CAMPOS & CIA LTDA, CL6 SALTO DE PIRAPORA DROGARIA LTDA ME, AGROPECUÁRIA MATA 
DO CARMO LTDA. Terreno com 4.765151,25m² em Itapecerica da Serra. Fazenda do Paiolzinho, Itapecerica da Serra/SP - Contribuinte nº 
638102012467. Descrição completa na Matrícula nº 38.289 do 1ª CRI de Itapecerica da Serra/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 788.706,70 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 473.224,02 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).  DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 12/11/2021 às 
13h00min, e termina em 16/11/2021 às 13h00min; 2ª Praça começa em 16/11/2021 às 13h01min, e termina em 06/12/2021 às 13h00min no
primeiro dia útil subsequente ao da publicação do edital. Ficam os executado(s) CAMPOS & DOMINGOS PIEDADE LTDA, DM8 DROGARIA & 
PERFUMARIA VOTORANTIM LTDA EPP, OLIRA DE OLIVEIRA CAMPOS & CIA LTDA, CL6 SALTO DE PIRAPORA DROGARIA LTDA ME, 
AGROPECUÁRIA MATA DO CARMO LTDA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designações
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 16/07/2012. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BRAGANÇA 
PAULISTA. Processo: nº 1006086-37.2018.8.26.0099. Executados: requerido(s) ARTET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, TOSHIKASU TOGO, AIKO
JOMORI TOGO. Parte Ideal (01.84has) objeto do R.6 da mat. nº 858 do CRI de Bragança Paulista/SP do total de UM QUINHÃO denominado Fazenda 
Santa Cecilia, no Bairro do Rio Acima, Vargem/SP, à Estr. Municipal João Batista Ferreira. Coordenadas: 22°52'48.5"S 46°24'12.0"W.  Estrada Municipal 
João Batista Ferreira, nº000, Vargem/SP - Contribuinte nº 634.034.021.3006. Descrição completa na Matrícula nº 858 do 1ª CRI de Bragança 
Paulista/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.224.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 734.400,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 03/12/2021 às 14h10min, e termina em 06/12/2021 às 14h10min; 2ª Praça começa em 
06/12/2021 às 14h11min, e termina em 24/01/2022 às 14h10min. Ficam os requerido(s) ARTET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, TOSHIKASU 
TOGO, AIKO JOMORI TOGO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os coproprietários, KALIL FRANCISCO RAIMONDI CHEDE, 
ROSANGELA APARECIDA FERINI VARGAS CHEDE, FREDERICO RAIMONDI VARGAS CHEDE, FELIPE RAIMONDI VARGAS CHEDE, GRAZIELE 
CRISTINE PIEROTTI MONEZZI, RAQUEL DE DEUS OLIVOTTI VARGAS CHEDE, VIVIAN OLIVOTTI VARGAS CHEDE, CESAR AUGUSTO VARGAS 
CHEDE, LÚCIA HELENA CAZZO VARGAS CHEDE, MARIA CECILIA VARGAS CHEDE ELIAS DA SILVA, DÉCIO ELIAS DA SILVA, PAULO ROBERTO 
VARGAS CHEDE, JOSÉ CARLOS VARGAS CHEDE, MAIRA CRISTINA DA SILVA VARGAS CHEDE, FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIASMETALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, BENJAMIM SIQUEIRA BARREIRA, ROSA 
MARIA FERRINI BARREIRA e VICENTINA VARGAS CHEDE, os terceiros interessados B.B.R Agropastoril Ltda;  Benjamim Sequeira Varreira, sua 
mulher Rosa Maria Ferreini Barreira,  Vivian Olivotti Vargas Chede e Raquel de Deus Olivotti Vargas Chede, e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 08/06/2018. 

Gazeta de São Paulo – 14.10.2021 

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

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LEME/SP – J1372
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido 

nos autos da: Ação: EXECUÇÃO Proc. nº: 1005349-27.2016.8.26.0318 Exequente: JEFER PRO-
DUTOS SIDERÚRGICOS LTDA. Executado: ANTÔNIO CARLOS SETTANI CORTEZ Cônjuge: 
CLEIDE PEDROSA CORTEZ Terceiros: MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA/SP, DELEGACIA 
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BARUERI/SP, VITAO CONSULTORIA E DESENVOLVI-
MENTO LTDA. O MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e 
Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo 
descrito(s), conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: 
De 25/10/21(15h00) até 28/10/21(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 
28/10/21(15h00) até 17/11/21(15h00)-mínimo de 80% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de 
Brasília/DF.  CONDUTORES:  João de Souza Simão-Jucesp 680 e José Roberto Neves Amorim-Ju-
cesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO BEM: O apartamento 
B-231, situado no 3º pavimento e super mansarda do edifício designado originariamente por Bloco 
“B”, localizado no Condomínio Costa Verde Tabatinga – As Gaivotas, na cidade e comarca de Ca-
raguatatuba/SP, com área privativa de 180,16m², área comum de 127,80m², totalizando a área total 
de 307,96m² e fração ideal de 219,61m². Cadastro Municipal nº 08.588.146. Matrícula nº 42.228 do 
CRI de Caraguatatuba/SP. ÔNUS: Arrolamento de bens e direitos – Delegacia da Receita Federal do 
Brasil em Barueri/SP (Av.2-06/05/10 e Av.3-28/01/13). PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS: Proc. 
1001935-50.2018.8.26.0318 (fl s. 881 dos autos). AVALIAÇÃO: R$ 1.460.000,00 (em Jul/18), que 
será devidamente atualizado na ocasião da disponibilização no site. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) par-
tes, executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), 
promitente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou 
com penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de 
qualquer modo parte na presente ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via edi-
talícia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intimação pessoal, 
bem como da penhora realizada em 15/05/18, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar 
ignorância do contido neste edital. Consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de julga-
mento relativos ao feito (Embargos de Terceiro nº 1003620-58.2019.8.26.0318). Será este edital, 
por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá eventual insucesso nas notifi cações 
pessoais e dos respectivos patronos.

6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE OSASCO/SP – J2040
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido 
nos autos da: AÇÃO: INDENIZAÇÃO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) PRO-

CESSO Nº: 0017600-37.2010.8.26.0405 EXEQUENTE: API ALUGUÉIS E IMÓVEIS PRÓPRIOS 
LTDA. EXECUTADOS: VARIMOT ACIONAMENTOS LTDA., MARTA TABATA BUENO GIERSE, 
ESPÓLIO DE GIUSEPPE GIERSE (representado por MARTA TABATA BUENO GIERSE) e VA-
RIMOT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. TERCEIROS: MILENA MASON PURCHIO, PAO-
LO MASON, ROMEU AGOSTINHO LAERTE PRISCO, MARIA ADELAIDE ASTOLPHO PRISCO, 
ESTADO DE SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, AQUARIUS SBC EDITORA GRÁFICA 
LTDA., INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS COLORTEC LTDA – EPP, CARLOS EDUAR-
DO SCHIAVETTI RIBEIRO DA SILVA e ATTILIO SARTORI NETO O MM. Juiz de Direito que este 
subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) 
levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), conforme condições presentes neste edital 
e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: De 26/10/21(15h00) até 29/10/21(15h00)-valor igual ou 
superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 29/10/21 (15h00) até 18/11/21(15h00)-mínimo de 50% do 
valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF.  CONDUTORES:  Silvia de Castro Marques-
-Jucesp 1059 e José Roberto Neves Amorim-Jucesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lan-
ce Leilões. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Cadastrar-se gratuitamente no site e encaminhar a 
DESCRIÇÃO DO BEM: Um prédio industrial, contendo 3 blocos, sendo 2 blocos de 2 pavimentos 
e 1 bloco com 1 pavimento, com a área construída de 9.379m², situado na Av. Alexandre Colares, 
420, no 31º subdistrito-Pirituba, São Paulo/SP, e seu terreno constituído por parte da gleba H-3, com 
uma área de 12.000m². Cadastro Municipal nº 078.431.0026-1. Matrícula nº 121.022 do 16º CRI de 
São Paulo/SP. Informação do Ofi cial de Justiça, Avaliador ou Perito: 1) “O complexo industrial 
atualmente encontra-se subdividido e locado para empresas e particulares, onde funciona uma bor-
racharia na parte frontal do prédio administrativo, estacionamento no galpão (antiga fábrica), lavador 
de automóveis utilitários nos fundos e empresa de transporte logística “AGP” que ocupa parte do 
pavimento térreo do prédio administrativo (Bloco 1) e galpão lateral sob nº 423”; e 2) “Considerando 
as edifi cações primitivas e acrescidas, o complexo industrial atualmente perfaz a área total construída 
de 11.601m²” (fl s. 1009B-1124-Jun/19). ÔNUS: Caução em garantia ao contrato de locação fi rmado 
com Milena Mason Purchio e Paolo Mason (Av.4-20/10/04 e Av.6 03/08/05); Penhora em favor de 
Romeu Agostinho Laerte Prisco e Maria Adelaide Astolpho Prisco (R.5-01/12/04); Penhoras em favor 
do Estado de São Paulo (R.7-11/04/06, Av.12-25/10/11, Av.13-05/03/12 e Av.20-23/11/16); Penhoras 
em favor do Município de São Paulo (R.8-23/10/09, Av.14-02/04/13, Av.15-16/04/13, Av.16-16/04/13, 
Av.17-02/05/13, Av.18-19/08/15 e Av.19-30/03/16); Locação a favor da Aquarius SBC Editora Gráfi ca 
Ltda. com vigência até fev/23 (R.9-25/08/10, Av.10-25/08/10 e Av.11-25/08/10); Penhora em favor de 
Indústria e Comércio de Máquinas Colortec Ltda – Epp (Av.21-11/05/18); Penhoras em favor da Exe-
quente (Av.22-30/05/18 e Av.23-13/12/18); Decreto de Indisponibilidade (Av.24-09/08/21) e Penhora 
em favor Attilio Sartori Neto (Av.25-27/08/21). PENHORA(S) NO ROSTO DOS AUTOS: Em favor de 
Carlos Eduardo Schiavetti Ribeiro da Silva – Proc. 1000705-89.2019.5.02.0080 – 80VT de São Paulo/
SP; e Em favor de Attilio Sartori Neto – Proc. nº 0226300-98.2003.5.02.0011 – 11ª V.T de São Paulo/
SP – R$455.882,06. AVALIAÇÃO: R$ 26.451.000,00 (em Jun/19), que será devidamente atualizado 
na ocasião da disponibilização no site. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, executado(s), cônjuge(s), 
credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), 
senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com penhora(s) anteriormente 
averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte na presente 
ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via editalícia, na pessoa de seus represen-
tantes ou caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 
24/01/13, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido neste edital. 
Consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de julgamento relativos ao feito (Inventário nº 
0007209-72.2004.8.26.0004). Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que 
suprirá eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PIRACICABA/SP - J2637
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido 
nos autos da: AÇÃO: Execução PROCESSO Nº: 1006172-24.2015.8.26.0451 

EXEQUENTE: New Trade Fomento Mercantil Ltda. EXECUTADOS: Tofer Engenharia Comércio 
e Indústria Ltda. Onei Torquato Ferreira Beatriz Righeto Torquato Ferreira TERCEIRO: Município 
de Piracicaba/SP O MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e 
Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo 
descrito(s), conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: 
De 26/10/21(15h00) até 29/10/21(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 
29/10/21(15h00) até 18/11/21(15h00)-mínimo de 60% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de 
Brasília/DF.  CONDUTORES:  João de Souza Simão-Jucesp 680 e José Roberto Neves Amorim-Ju-
cesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO BEM: Um terreno 
situado no Bairro de Dois Córregos, perímetro urbano, em Piracicaba/SP, com frente para um cami-
nho de uso comum, que separa o terreno do Sítio Cláudia, e que assim se descreve: mede 35m, de 
frente para o caminho de uso comum, do lado direito de quem desse caminho olha para o terreno, 
partindo da frente segue em direção aos fundos 40m, encerrando a área de 10.000m², sendo que o 
caminho de uso comum mencionado, na divisa com o Sítio Cláudia, tem acesso à Estrada Municipal 
Piracicaba-Bairro Dois Córrregos, cujo caminho será usado pelos compradores para ter acesso a 
referida Estrada. Insicrição municipal nº 01.15.0053.1082.0000. Matrícula nº 34.756 no 2º Cartório de 
Registro de Imóveis de Piracicaba/SP. Informação do Ofi cial de Justiça, Avaliador ou Perito: O 
imóvel (Avenida Dois Córregos, nº 0) pode ser acessado pelas seguintes vias: Avenida Dois Córre-
gos, altura do nº 1.535; ou passagem de servidão com entrada pela Avenida Dois Córregos, paralela 
com a Rua José Roberto Monteiro Surian; ou passagem de servidão com acesso pela Rua José Pe-
nati. ÔNUS: Ações ajuizadas pelo Exequente (Av.6 e Av.7-19/06/15); Penhora em favor do Exequente 
(Av.8-12/03/18); e Decretos de Indisponibilidade (Av.9-04/10/18 - proc. 00101280920185030077 - VT 
de Teófi lo Otoni/MG; e Av.10-17/12/19 - proc. 00121716520165150137 - 3ª VT de Piracicaba/SP). 
AVALIAÇÃO: R$ 3.595.000,00 (em Dez/18), que será devidamente atualizado na ocasião da dispo-
nibilização no site. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/
hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), 
usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros 
e demais interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte na presente ação, INTIMADOS das 
presentes designações, por esta via editalícia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam 
localizados para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 20/03/17, não podendo, 
de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido neste edital. Não consta nos autos 
haver recursos ou causas pendentes de julgamento relativos ao feito. Será este edital, por extrato, 
afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá eventual insucesso nas notifi cações pessoais e 
dos respectivos patronos.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) KAZZAS  EMPREENDIMENTOS, torna púbico a oferta, em leilão ONLINE – 1º 
LEILÃO KAZZAS -  PRAÇA MARAJOARA extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento 
decorado, com encerramento a partir das 11h00 do dia 20/10/2021, no portal www.lancetotal.com.
br, nos termos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE 
JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. Os bens 
serão vendidos no estado em que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro qualquer 
responsabilidade quanto ao estado de conservação, devendo os interessados vistoriar os bens no 
momento da visitação. Os bens poderão ser examinados pelos interessados do dia 08/10/2021 ao 
dia 19/10/2021 – das 10h00 às 15h00, na Rua Amoípira, 101 - Vila Isa - São Paulo - SP, 4689-072 . 
Retirada dos bens: Dia 27 de Outubro de 2021 -  das 10hs às 15h, na Rua Amoípira, 101 - Vila Isa - 
São Paulo - SP, 4689-072. A venda será realizada à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 
5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato. Maiores informações 
com relação completa de lotes consulte o site www.lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro 
tel. (11) 3868-2910.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 20/10/2021 às 09h00/2º Público Leilão: 27/10/2021 às 14h00

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís 
Carlos Berrini, 105 – 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário CCISA04 INCORPORADORA LTDA, CNPJ/MF sob nº 
14.054.930/0001-32, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, através da Loja SOLD LEILÕES  
(www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), nos termos do artigo 27 da 
Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e 
Outras Avenças o seguinte imóvel em lote único: “Apartamento n° 175, localizado no 17° andar da Torre 02, 
do Condomínio Residencial Cenário Taboão, situado na Rua Francisco Andugar Espinosa, n° 18, em Taboão 
da Serra/SP, contendo: área privativa total de 79,70 metros quadrados, área de uso comum de 80,23 metros 
quadrados, com a área real total de 159,93 metros quadrados e coeficiente de proporcionalidade de 
0,003825220; correspondendo ao mesmo duas vagas cobertas na garagem coletiva, localizadas no 1°/2° 
subsolo e sujeitas a manobrista.” Matrícula nº 24.856 do Registro de Imóveis e Anexos de Taboão da Serra/
SP. Cadastrado na Prefeitura municipal de Taboão da Serra/SP sob o nº 36.23264.24.27.0003.02.139.3.  
1º PÚBLICO LEILÃO VALOR: R$ 718.122,13. 2º PÚBLICO LEILÃO VALOR: R$ 997.774,03. Correrão por conta 
do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento à vista de 
comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de 
Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários etc. O imóvel será 
vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, 
características e estado de conservação. Imóvel Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos 
termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes: HORÁCIO SOUZA COSTA, CPF n° 110.935.498-31, 
RG n° 21.614.544-SSP/SP e SIMONE CORDEIRO, CPF n° 221.644.618-19, RG n° 35.035.892-8-SSP/SP, 
intimados da data dos leilões pelo presente edital. 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 13.465/2017, das datas, horários e 
locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do 
contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) os imóveis entregues 
em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º 
leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme 
estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham 
efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O edital completo encontra-se disponível na Loja  
SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net).

Informações.: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º Andar - 
Brooklin Paulista, São Paulo - SP

@ 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
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1024309-36.2015.8.26.0554 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(o) DIONE CARLA SANDRINI 
STOIANOV, Brasileira, CPF 255.313.258-19, com endereço à Rua Achilles Orlando Curtolo, 584, 
Parque Industrial Tomas Edson, CEP 01144-010, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Apse - Associação Paulista Sudeste da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, alegando em síntese: Que a requerida não cumpriu com sua parte no 
contrato celebrado entre as partes, deixando de efetuar o pagamento das mensalidades escolares; 
que embora tenha tentado receber os valores de forma extrajudicial, não obteve êxito. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 27 de julho de 2021. 

 

Anuncie: 

11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1004533-85.2014.8.26.0004. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos
Bortoletto Schmitt Corrêa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDRÉ PESTANA TIEPO, Brasileiro,
Solteiro, Comerciante, RG 21.746.400-2, CPF 340.297.658-74, que lhe foi proposta uma ação de
Reintegração / Manutenção de Posse por parte de Banco Itaú BBA S.A, objetivando o veículo marca
Volkswagen, tipo Golf (TF) 1.6 Sport, cor amarela, ano/modelo 2009/2010, placa EBO3449, chassi
9BWAB41JOA4006037, assim como a condenação nas cominações legais, haja vista o
inadimplemento do contrato de arrendamento mercantil nº 82602-42806158. O Autor foi reintegrado
na posse do referido veículo em 29.11.2015. Encontrando-se o corréu André Pestana Tiepo em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de agosto de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1016427-82.2019.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MOSCA GRUPO NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ 61.308.607/0001- 28, na pessoa de 
seu representante legal que Amal Ibrahim Nasrallah ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial para recebimento do valor 
de R$965.827,40 (junho/2021), decorrente do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 15/06/2016. Estando a 
executada em lugar incerto e não sabido, foi determinado a sua CITAÇÃO, por EDITAL, com fundamento no Art. 256, inciso II do 
CPC, para que no prazo de 3 (três) dias, a fluir os 30 dias supra, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de um, da 
primeira (Art. 257, inciso III do CPC), pague o débito, devendo o mesmo ser atualizado e acrescido das custas e honorários na 
época do pagamento com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral (art. 827, § 1º, do 
CPC) ou ofereça embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 231, do CPC), podendo ainda depositar 30% do valor em execução 
(incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta dos embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o 
pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por 
cento) ao mês. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação da 
dívida, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. J-09 e 12

A7gazetasp.com.br
Quinta-feira, 14 De outubro De 2021 

VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.
CNPJ nº 45.365.558/0001-09 - NIRE 35.300.530.152

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2021
1. Data, Hora e Local: Às 18 horas do dia 31/8/2021, na sede da Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A. (“Companhia”), 
localizada na Avenida Marginal Esquerda, nº 1.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da 
Barra/SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação e publicação de anúncios em razão da presença da 
totalidade dos Conselheiros, conforme dispõe o artigo 19, § 4º, do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: A reunião foi 
presidida pelo Senhor Francisco Guilherme Romanini e secretariada pela Senhora Mariana Barbosa Pimenta Ferreira. 4. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre (a) a fi xação do preço de emissão por unidade de ação ordinária, nominativas, escritu-
rais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames 
(“Ações”), no âmbito da oferta pública de distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão 
da Companhia, em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16/1/2009, 
conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente); (b) a aprovação do aumento de capital 
da Companhia em decorrência da Oferta Restrita, dentro do limite de seu capital autorizado, com a exclusão do direito de 
preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações a serem emitidas no âmbito da Oferta Restrita, 
nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), 
e do artigo 7º, § 3º, do estatuto social da Companhia; (c) a aprovação sobre os direitos relacionados às novas ações; (d) 
a homologação do aumento do capital social da Companhia; (e) autorização para que a Diretoria da Companhia pratique 
todos os atos e tome todas as medidas necessárias à conclusão da Oferta Restrita, bem como ratifi car todos os atos já 
praticados pela Diretoria da Companhia relacionados à Oferta Restrita e à sua implementação. 5. Deliberações: Após 
discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, deli-
beraram: a. aprovar o preço de R$ 8,60 por Ação no âmbito da Oferta Restrita (“Preço por Ação”), o qual foi determinado 
após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento realizado exclusivamente, no Brasil, junto 
a investidores profi ssionais, conforme defi nido no artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11/5/2021, conduzido por 
instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, em conformidade com o disposto no artigo 44 
da Instrução CVM 400, justifi cando-se a escolha do critério de fi xação do Preço por Ação, nos termos do artigo 170, § 1º, 
inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista que tal preço não promoverá diluição injustifi cada dos atuais 
acionistas da Companhia e que o valor de mercado das Ações subscritas e/ou adquiridas refl ete o resultado das ordens 
de investimento apresentadas no contexto da Oferta Restrita. b. aprovar o aumento do capital social da Companhia, den-
tro do limite do seu capital autorizado, no montante de R$ 71.611.907,60, destinado exclusivamente à conta de capital 
social, o qual passará de R$ 144.864.823,26, para R$ 216.476.730,86, mediante a emissão, em decorrência da Oferta, 
de 8.326.966 Ações, passando o capital social da Companhia de 128.443.072 ações ordinárias, para 136.770.038 
ações ordinárias, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na sua subscrição, em 
conformidade com o disposto no inciso I, do artigo 172, da Lei das Sociedades por Ações e nos termos do artigo 7º, § 
3º, do estatuto social da Companhia. c. aprovar que as novas ações emitidas no âmbito da Oferta Restrita conferirão aos 
seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares de ações ordinárias de emissão da 
Companhia, nos termos previstos em seu estatuto social e na Lei das Sociedades por Ações, fazendo jus ao recebimento 
integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser declarados pela Companhia a partir 
da data de divulgação do fato relevante que comunicará Preço por Ação. d. Aprovar, em razão da deliberação tomada 
no item “b” acima, a homologação do aumento do capital social da Companhia, que passa a ser de R$ 216.476.730,86, 
dividido em 136.770.038 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. e. autorizar a Diretoria da 
Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à consecução das deliberações tomadas 
nesta reunião, incluindo, mas não se limitando, a (e.1) celebrar os seguintes contratos: (i) “Contrato de Coordenação, 
Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.”; (ii) 
“Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Vittia Fertilizantes e 
Biológicos S.A.”; e (iii) Contrato de Prestação de Serviços da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão; que serão devidamente arqui-
vados na sede social da Companhia, bem como a assumir todas as obrigações estabelecidas nos referidos documentos; 
e (e.2) aprovar o memorando defi nitivo que será utilizado na Oferta Restrita. Não obstante, a Diretoria da Companhia 
está investida de plenos poderes para praticar ou fazer com que sejam praticados quaisquer atos e/ou negociar, aprovar 
e fi rmar quaisquer contratos, comunicações, notifi cações, certifi cados, documentos ou instrumentos que considerar 
necessários ou apropriados para a realização da Oferta Restrita. Ficam ratifi cados todos os atos praticados pela Diretoria 
da Companhia em consonância com as deliberações tomadas nos itens anteriores, no âmbito da Oferta Restrita. 6. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, 
que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Composição da Mesa - Presi-
dente: Senhor Francisco Guilherme Romanini; Secretária: Mariana Barbosa Pimenta Ferreira. Conselheiros presentes: 
Senhores Francisco Guilherme Romanini, Wilson Fernando Romanini, Tomaz Grisanti de Moura, Ricardo Reisen de Pinho 
e Patrícia Amélia Bueno. (Certifi co e dou fé que essa ata é cópia fi el da ata lavrada no livro próprio). São Joaquim da 
Barra, 31/8/2021. Mesa: Francisco Guilherme Romanini - Presidente e Mariana Barbosa Pimenta Ferreira - Secretária 
da Mesa. Jucesp nº 479.675/21-1 em 6/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.
CNPJ nº 45.365.558/0001-09 - NIRE 35.300.530.152

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16/08/2021
1. Data/Hora/Local: Em 16/8/2021, às 7 horas, na sede social da Vittia Fertilizantes e Biológicos 5.A., localizada na 
Avenida Marginal Esquerda, n° 1.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra/SP 
(“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação tendo em vista a presença dos acionistas repre-
sentando a totalidade do capital Social da Companhia, conforme disposto no artigo 124, parágrafo 4°, da Lei n° 6.404, 
de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei de Sociedades por Ações”), conforme assinaturas constantes do “Livro de Pre-
sença de Acionistas”. 3. Mesa: A Assembleia foi presidida pelo Wilson Fernando Romanini e secretariada pelo Francisco 
Guilherme Romanini. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a realização de oferta pública inicial de distribuição primária 
e secundária de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de 
quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução 
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 476, de 16/1/2009, conforme alterada (“Instrução  CVM 476” e “Oferta 
Restrita”, respectivamente); (ii) a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição 
das Ações a serem emitidas no âmbito da Oferta Restrita, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da 
Lei das Sociedades por Ações, e no artigo 7°, § 3º, do estatuto social da Companhia; (iii) a renúncia dos acionistas ao 
direito de prioridade para a subscrição das Ações a serem distribuídas no âmbito da Oferta Restrita, na forma do artigo 
9°-A da Instrução CVM 476; e (iv) a autorização para que a administração da Companhia tome todas as medidas para 
efetivação da Oferta Restrita. 5. Deliberações: Após a discussão das matérias, os acionistas presentes, por unanimida-
de de votos e sem restrições, tornaram as seguintes deliberações: 5.1. Aprovar a realização da Oferta Restrita, no Brasil, 
em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 476 e demais disposições aplicáveis, a 
qual será realizada sob a coordenação de determinadas instituições intermediárias integrantes do sistema de distribui-
ção a serem contratadas pela Administração da Companhia (em conjunto, “Coordenadores da Oferta”). A quantidade de 
Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Suplementares, conforme abaixo defi nido) poderá ser acrescida 
em até 20%, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, com a fi nalidade exclusiva 
de atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta Restrita (“Ações 
Adicionais”). Adicionalmente, nos termos do artigo 5°-B da Instrução CVM 476, a quantidade de Ações inicialmente 
ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente 
a até 15% do total das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar as Ações Adicionais (“Ações Suplementares”), nas 
mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas, as quais serão destinadas, exclusivamente, às atividades 
de estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da Companhia. As Ações serão distribuídas sob o regime de 
garantia fi rme de liquidação, a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, e, nos termos dos artigos 30 da Instrução 
da CVM n° 400, de 29/12/2003, conforme alterada, não será permitida a distribuição parcial no contexto da Oferta Res-
trita. Serão defi nidos oportunamente pelo Conselho de Administração e pelo acionista vendedor a quantidade de Ações 
a serem emitidas e alienadas no contexto da Oferta Restrita e o preço de subscrição/venda das Ações, conforme venha 
a ser acordado na data de precifi cação da Oferta Restrita, após a apuração do resultado do procedimento de coleta de 
intenções de investimento a ser realizado junto a investidores institucionais no Brasil, em consonância com o disposto 
no artigo 170, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações (bookbulldrng), sendo certo que os acionistas presentes concor-
dam que a defi nição, em reunião do conselho de administração da Companhia, do preço de venda das Ações depen-
derá da expressa aprovação pelo membro do Conselho de Administração da Companhia indicado pelo acionista Brasil 
Sustentabilidade Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, nos termos das Cláusulas 5a e 6a do Acordo 
de Acionistas arquivado nesta data na sede da Companhia. 5.2. Aprovar a exclusão do direito de preferência dos atuais 
acionistas na subscrição das Ações a serem emitidas no âmbito da Oferta Restrita, em conformidade com o disposto no 
artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e no artigo 7º, § 3º, do estatuto social da Companhia, sendo que 
tal emissão será realizada dentro do limite de capital autorizado previsto no estatuto social da Companhia; 5.3. Aprovar, 
expressamente, a renúncia ao direito de prioridade dos atuais acionistas a que fariam jus no âmbito da Oferta Restrita, 
nos termos do artigo 9°-A da Instrução CVM 476; e 5.4. Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas 
as medidas para efetivação da Oferta Restrita. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata 
referente a esta A.G.E. que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Wilson 
Fernando Romanini; Secretário: Francisco Guilherme Romanini. Acionistas Presentes: W F R Participações Ltda., F 
G R Participações Ltda., Brasil Sustentabilidade - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Alexandre 
Del Nero Frizzo, Henrique Monteiro e Edgar Zanotto. (Declaramos que esta é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio). 
São Joaquim da Barra, 16/8/2021. Mesa: Presidente: Wilson Fernando Romanini; Secretário: Francisco Guilherme 
Romanini. Jucesp nº 406.224/21-3 em 25/8/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL IX – VILA PRUDENTE/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011040-69.2011.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Ribeiro, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a HILÁRIO RIBEIRO RODRIGUES, RG W-572805-M, CPF 995.526.478-00, TA-
NIAMAR QUINSAN, CPF 844.916.988-72 e WESTCORES COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA PRODU-
TOS DE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 08.619.022/0001-46, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese que lhes ajuizou uma ação de Procedimento 
Comum, para cobrança de R$77.585,97 (julho/2011), em decorrência da inadimplência verificada pelo não cum-
primento das obrigações avençadas no ACORDO COMERCIAL PARA DESCONTO DE DUPLICATAS FÍSICAS 
E ESCRITURAIS, CHEQUES E ANTECIPAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS sob o nº 842, firmado em 
06/10/2008, vencido e não pago pelos réus, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento, além das 
custas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se os requeridos 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 
quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada 
a ação, será considerada a revelia dos requeridos, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

SF 411 Participações Societárias S.A.
(em constituição)

Ata da AGC de Sociedade por Ações
Aos 10/09/2021, às 10h, na sede, SP/SP. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Sr. Luis Guilherme de Souza Silva; Secretário: Sr. Lawrence Santini Echenique. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 411 
Participações Societárias S.A. 2. Aprovar, a subscrição de 400 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, totalizando um valor de R$400,00 e a integralização parcial de 
10% do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores. 3. Aprovar o  Estatuto Social da Companhia. 
Aprovar a eleição de (i) Sr. Luis Guilherme de Souza Silva para a posição de Diretor; (ii) Sr.  Lawrence 
Santini  Echenique para a posição de Diretor. O jornal para a publicação dos atos da Companhia será o 
Diário Oficial do Estado de São Paulo ou o Diário Oficial da União e um jornal local de grande circulação. 
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 10/09/2021. Mesa: Luis  Guilherme de 
Souza Silva -  Presidente; Lawrence Santini Echenique - Secretário. Acionistas:  Totalidade. 
JUCESP/NIRE nº 3530057759-1 em 28/09/2021. Gisela  Simiema Ceschin - Secretária Geral.

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 1104921-28.2016.8.26.0100 ( U-1104 ) A Dra. Renata Pinto Lima Zanetta, MM. 
Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Comércio e Indústria 
Norbo S/A, na pessoa de seu representante legal: Norberto Francisco dos Santos Júnior, 
Banco Del Comércio Latino Americano S/A, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que José Manoel de Araújo e Vera Lúcia Barbosa dos Santos Araújo 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na 
Rua dos Colibris da Serra, nº 105, Jardim Campo Limpo, São Paulo-SP, com área de 109,50 
m², alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003671-50.2018.8.26.0077. O MM. 
Juiz de Direito da 1a Vara Cível, do Foro de Birigui, Estado de São Paulo, Dr. Fábio Renato Mazzo 
Reis, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) P. Gonçalves Indústria e Comércio de Calçados Me, 
CNPJ 27.271.736/0001-50, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de Tdb Transporte e Distribuição de Bens Ltdac- Epp. Encontrando-se o(a) réu(é) em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, nos termos do inteiro teor da 
petição inicial para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida no valor de R$ 6.495,22, que deverá ser 
atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exeqüente 
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, custas e despesas processuais, 
conforme pedido inicial. Caso o(a) executado(a) efetue o pagamento no prazo acima, os honorários 
advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1o, do CPC). No prazo para oferecimento de 
embargos, 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito do(a) exeqüente e comprovando o depósito de 
30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 
o(a) executado(a) valer-se do disposto no art. 916 e §§, do CPC. Indeferida a proposta, seguir-se-ão 
os atos executivos, nos termos do art. 916, § 4o, do CPC. O não pagamento de qualquer das parcelas 
acarretará o disposto no art. 916, § 5o, do CPC. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito 
de opor embargos (art.916, § 6o, 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 Birigui, aos 21 de setembro de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL
 Pelo presente edital de convocação, no exercício de suas funções de Presidente ATRIUM 
SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE 
INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, convoca os senhores coope-
rados para reunirem-se em Assembleia Geral Especial, a realizar-se na Rua Abílio Pedro 
Ramos, nº 266, sala 01, Vila Nilo, São Paulo – SP, no próximo dia 26 de outubro de 2021 às 
15h00min em primeira convocação, necessitando a presença de 2/3 de seus associados, às 
16h00min em segunda convocação com a presença de metade mais um de seus associa-
dos, e às 17h00min em terceira e última convocação com a presença de 50 (cinquenta) 
sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de sócios, prevalecendo o menor nú-
mero, em terceira convocação, exigida a presença de, no mínimo, 4 (quatro) sócios para as 
cooperativas que possuam até 19 (dezenove) sócios matriculados, para tratar da seguinte 
ordem do dia: A) Analise e Aprovação de Planejamento de 2022; B) Gestão da Cooperativa; 
C) Contratos Firmados; D) Assuntos diversos de interesse da Cooperativa. São Paulo, 14 
de outubro de 2021.

ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE 
PROFISSIONAIS DE INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA

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

09 e 14/10
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1133654-33.2018.
valor total: R$ 30,00






   
                 
 

                  
            
 
 

 





               


               


  
   K-09e14/10

09 e 14/10
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005257-13.2019.
valor total: R$ 20,00



                 
  



                 

  
   K-09e14/10

09 e 14/10
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0024234-81.2016.
valor total: R$ 20,00





   
                 

 
                K-09e14/10

09 e 14/10
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1114227-89.2014.
valor total: R$ 40,00

              


 
 




            
               

               
  



  K-09e14/10

09 e 14/10
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0011995-75.2021.
valor total: R$ 30,00






   
                 
 

                  
            
 
 


  

             



 
               



  
    K-09e14/10

09 e 14/10
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1006968-28.2020.
valor total: R$ 20,00





             
             
                    
                 


                 K-09e14/10

09 e 14/10
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1118105-80.2018.
valor total: R$ 30,00






   
                 
 

                  
            
 
 


                    

 
    


    

                      

   
  
       K-09e14/10

09 e 14/10
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0700874-64.2012.
valor total: R$ 20,00


  
              

               
                 
                

 
   K-09e14/10

09 e 14/10
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1066196-36.2017.
valor total: R$ 20,00




    


               
   

     K-09e14/10

09 e 14/10
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1044117-76.2017.
valor total: R$ 20,00



               

               


 
   
                  
       K-09e14/10

09 e 14/10
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003229-91.2018.
valor total: R$ 20,00



             
    





       K-09e14/10

09 e 14/10
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1036527-66.2016.
valor total: R$ 30,00






   
                 
 

                  
            
 
 



               


                 
    
                   
  
                    


 K-09e14/10

CNV – Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Autônomos de Vendas – Regis-
tro na JUCESP n. 2178732/16-1 de 16.11.2016 Edital de Convocação de Assembléia 
Geral Ordinária – Pelo presente Edital e na forma do artigo 17 e seguintes do Estatuto 
Social, a Diretora Presidente da CNV – Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Au-
tônomos de Vendas, Sra. Simone Virtuosa Pedrosa, convoca os senhores cooperados 
a reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada na Rua Alexandre Porto, 
137 – Vl Costa Melo, nesta Capital do Estado de São Paulo, no próximo dia 23 de Outu-
bro de 2021 com a primeira  convocação para às 18:00hs, com 2/3 do número de asso-
ciados, às 19:00hs, em segunda convocação com a metade mais um dos associados e 
às 20:00hs em terceira e última convocação com a presença mínima de 04 associados 
para deliberarem  sobre a seguinte ordem do dia: 1) Prestação de contas do Exercício 
de 2020 2) Aprovação do Balanço Financeiro de 2020 3) Eleição do Conselho Fiscal   
4) Destinação das Sobras ou deliberação do rateio de perdas e demais interesses da 
sociedade. Para efeito de cálculo do quórum o numero registrado de cooperados é 
de 19. São Paulo, 14 de outubro de 2021. Simone Virtuosa Pedrosa – Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007766-70.2017.8.26.0009 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANDREIA FATIMA EVERS, CPF 042.612.399-90, 
RG nº 53.236.574-4 , quelhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A, alegando em síntese que lhe ajuizou ação de Cobrança, 
Procedimento Comum,objetivando a quantia de R$ 3.379,71, atualizado até o mês de Maio/2017, 
referente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, curso de GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS e recebeu o CA nº 21881-2, não cumprindo com os pagamentos dos meses de OUTUBRO, 
NOVEMBRO e DEZEMBRO, referente ao ano letivo 2012. Encontrando-se a requerida em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de fevereiro de 2021. Eu,Raquel 
Barreto de Araújo Oliveira, escrivã judicial, subscrevi.     

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL (A.F.)
Guilherme Eduardo Stutz Toporoski, Leiloeiro Oficial (Jucepar 12/049-L e Jucesc AARC 392), autori-
zado pelo credor fiduciário Paraná Banco S/A (CNPJ 14.388.334/0001-99), faz saber, na forma da Lei 
nº 9.514/1997, que levará a público leilão o imóvel: Apartamento nº 61 do Edifício Santa Luzia - Bloco 
1, integrante do Residencial Santa Catarina,  situado à Rua Professor Arnaldo João Semeraro nº 
790, na Saúde, com a área privativa real de 61,99m², a área real comum de divisão não proporcional 
de 15,63m², a área real comum de divisão proporcional de 27,29m², a área real total de 104,91m² e 
a fração ideal no terreno e nas  coisas de  uso comum do condomínio de 1%, cabendo-lhe o direi-
to a uma vaga de uso indeterminado localizada nos estacionamentos I ou II, em local descoberto. 
Matrícula nº 112.767, do 14º Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Ônus: nada consta. Datas: 1º 
Leilão dia 18/10/2021, às 12:00 horas, e 2º Leilão dia 25/10/2021, às 12:00 horas. Valores: 1º Leilão: 
R$275.000,00 e 2º leilão: R$297.947,49, correspondente ao valor do débito atualizado, sujeito à atua-
lização até a data do leilão. Os interessados poderão ofertar lances exclusivamente de forma eletrô-
nica, no site https://topoleiloes.com.br. Comissão: 5% sobre a arrematação. Devedores Fiduciantes: 
Marcos Sander de Jesus (CPF 114.009.498-07) e Beria Vargas Araujo de Jesus (CPF 153.988.128-
82). Os devedores fiduciantes poderão exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo 
valor da dívida, acrescida dos encargos e demais despesas, devendo, para tanto, apresentar mani-
festação formal do seu interesse ao leiloeiro, antes da arrematação em 1º ou 2º leilão. O imóvel será 
vendido no estado em que se encontra, em caráter ad corpus. O vendedor fica responsável pela 
desocupação do imóvel. Os eventuais débitos de IPTU e condomínio serão pagos pelo vendedor até 
a data da arrematação. O não pagamento configurará a desistência ou arrependimento por parte do 
arrematante, ficando este obrigado a pagar o valor integral da comissão do leiloeiro além de multa de 
20% do valor do lance em favor do Vendedor. Fica o devedor, na pessoa de seu representante legal, 
bem como o corresponsável, cônjuge, herdeiro e/ou sucessor e os credores concorrentes, por meio 
da publicação deste, devidamente intimados, caso não o sejam por qualquer outro meio legal. Infor-
mações: com o leiloeiro, sito na Rua Rua Marechal Hermes, 1413 - Centro Cívico, Curitiba - PR, fones 
(41) 3599-0110, e-mail contato@topoleiloes.com.br A íntegra deste edital encontra-se publicada no 
site https://topoleiloes.com.br/2203/publicacao-simples



              

            
            
                
               



                 





 

 

 

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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LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICO
DAVI BORGES DE AQUINO, Leiloeiro Público Oficial, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo  (“JUCESP”) sob o n° 1.070, gestor da Alfa Leilões - Especialista em Imóveis, localizada na
Avenida Paulista, nº 2421 – 1º andar – Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01311-300, ou ainda, pelo telefone (11) 3230-1126, WhatsApp (11) 93207-1308, e-mail: contato@alfaleiloes.com, faz saber,
pelo presente Edital, que, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário: BARROCO INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS CONSTRUTIVOS LTDA, (Comitente), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 54.458.450/0001-51, com sede na Rua Amorim Diniz, nº 106, Jardim Jaú – São Paulo/SP, CEP: 03730-040, neste ato
representada por sua sócia e sua administradora não-sócia, nos termos da Cláusula 7ª, Parágrafo 2º do Contrato Social, quais sejam: RITA DE CÁSSIA FEITOSA NAKAMOTO, portadora da cédula de
identidade (“RG”) nº 15.675.241-4/SSP, inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 047.966.638-51, brasileira, divorciada, advogada inscrita na OAB/SP sob o nº
281.162, residente e domiciliada na Capital de São Paulo, na Rua Teixeira de Melo, 127, apto 72-A; e por sua administradora não-sócia ADELINA MATARAZZO MORTARI, brasileira, viúva, autônoma,
portadora da cédula de identidade (“RG”) nº 7.412.197/SSP, inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob nº 134.909.188-00, residente e domiciliada na Capital de São
Paulo, à Rua Dr. Ismael Dias, nº 307, Penha, nos termos da Escritura Pública de Venda e Compra com Alienação Fiduciária em Garantia, datada de 10/04/2018, firmada perante o 2º Tabelião de Notas de São
Paulo/SP, no qual figura como outorgados compradores e devedores fiduciários: JORGE DE SOUZA MORAIS JUNIOR, brasileiro, economista, portador da Cédula de Identidade (“RG”) nº 11.524.321/SSP,
inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 010.139.298-29, e sua mulher SOLANGE SATOMI KOGACHI, brasileira, empresária, portador da Cédula de Identidade
(“RG”) nº 10.939.370-3/SSP inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 013.657.968-09, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei
6.515/77, residentes e domiciliados nesta Capital, à Rua da Meação, nº 224, apto 12, Vila Regente Feijó, CEP: 03335-045, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo eletrônico (On-line), por meio do site:
www.alfaleiloes.com, no dia 25 de outubro de 2021, às 13 horas, em 1° (primeiro) LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 470.879,00 (Quatrocentos e setenta mil, oitocentos
e setenta e nove Reais), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor fiduciário, constituído em consonância com o artigo 27, da Lei Federal n° 9.514/1997 e demais
disposições aplicáveis à matéria, a propriedade do bem imóvel Matriculado sob o n° 285.762, registrado perante o 9º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital de São Paulo (Propriedade
Consolidada conforme Averbação de nº 07 de 31/08/2021), na forma do presente edital. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 09 de novembro de 2021, no mesmo
horário e forma, para realização do 2° (segundo) LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 563.422,05 (Quinhentos sessenta e três mil quatrocentos e vinte e dois Reais e cinco
centavos).Para que todos eventuais interessados possam ter acesso a este leilão, é publicado o presente edital, cuja íntegra pode ser consultada no site: www.alfaleiloes.com.

Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino, JUCESP n ° 1.070

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 2ª VARA CÍVEL - Rua Vinte e Três
de Maio, 107 - Vila Tereza - CEP 09606-000 - Fone: 2845-9544 - E-mail:
saobernardo2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Pro-
cesso nº 0017045-76.2020.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a).  MAURICIO
TINI GARCIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALZENI MACIEL DA SILVA
GOUVEIA, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade
RG nº 17.741.122-3 SSP/SP e CPF/ME nº 299.593.708-95, que lhe foi proposta uma
ação de INCIDENTE de DESCONSIDERAÇÃO de PERSONALIDADE JURÍDICA por
parte de ERNESTO JACINTO COLLA e outro, no qual figuram como corrés LIGIA
SAYURI KUROSAKI e KELLYYUMI MITSUYAMA, para inclusão como responsáveis
pelo pagamento dos valores devidos na execução principal movida em face de
BIO FEEDBACK CENTRO DE FISIOTERAPIA S.C. LTDA. (proc. nº 1009160-
04.2014.8.26.0564). Estando a requerida ALZENI MACIEL DA SILVA GOUVEIA,
sócia da executada, em lugar incer to e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por
EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, MANIFES-
TE-SE sobre o incidente e apresente as provas cabíveis (art. 135 do CPC), sob
pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e ciente de que não
havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presen-
te edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade de São Bernardodo Campo, aos 06 de outubro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1028818-30.2019.8.26.0114. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional de Vila Mimosa, Estado de São Paulo, Dr(a).
Daniel Ovalle da Silva Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Vanderson Luan Tavares de Freitas
Guerino, CPF 399.913.948-00, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação
Fiduciária por parte de Banco Itaucard S.A, relativa ao veículo marca Volkswagen, modelo Gol Seleção
1.0 8V (G6), prata, ano 2012, placa HOK7177, chassi 9BWAA45U7DT081853, apreendido em
30.08.2019, haja vista o inadimplemento da cédula de crédito bancário nº 30410-123377194.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15
dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Campinas, aos 09 de setembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1039620-82.2018.8.26.0224. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA
CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Maria de Lourdes Nascimento
Pereira, CPF 482.072.258-15, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação
Fiduciária por parte de Banco Itaucard S.A, relativa ao veículo marca Chevrolet, modelo SpinAdvantage,
branco, ano 2013, placa FOH0119, chassi 9BGJR75Z0EB208283, apreendido em 22.02.2019, haja
vista o inadimplemento do contrato de financiamento nº 30410-376822300. Encontrando-se a ré em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05
dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta,
ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo contestada a ação, a ré será
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 05
de outubro 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.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1010982-23.2018.8.26.0003 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ROSEMIRO TEODORO DE SOUSA NETO, CPF. 704.055.493-34, que lhe foi proposta, uma Ação 
de Procedimento Comum, por parte de INFINITY GOLD SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 
EDIFICAÇÃO LTDA-ME, objetivando a condenação do réu ao pagamento de R$ 1.600,00 
(Março/2018), decorrentes da colisão ocorrida em 15/08/2017, no veículo da Autora de marca /modelo 
FIAT/PALIO, placa FAH-7334, ano/modelo 2012, conforme B.E.O. nº 1126093/2017, e ainda, a 
condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, custas processuais, 
honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando o réu em local incerto e não sabido, foi 
deferida 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 e 
dado regular andamento ao feito. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 

 
 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004451-08.2018.8.26.0362.  O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2a vara Cível, do Foro de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, Dr(a). Ser-
gio Augusto Fochesato, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSEANE CAROLINE MARQUES 
RODRIGUES, Brasileira, Solteira, Auxiliar de Escritório, RG 40371153, CPF 371.220.578-36, com 
endereço à Rua Aluizio Medeiros, 119, Jardim Amanda II, CEP 13188-171, Hortolândia - SP, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de COOPERATIVA DE CRÉDITO 
RURAL DA REGIÃO DA MOGIANA - CREDISAN, para recebimento da quantia de R$ 2.690,45 (Dois 
mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), atualizada até 16 de março de 2018, 
referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário no 1133000159, emitida em 30 de Maio 
de 2017, para liberação do crédito no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), cuja restituição havia 
sido pactuada em 12 (doze) parcelas, sendo a primeira com vencimento previsto para 05/07/2017 e 
a última com vencimento previsto para 01/06/2018, e que não foram pagas no vencimento. Encon-
trando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 
patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, ou apresentar embargos à execução, no prazo 
de 15 (quinze) dias. Não ocorrendo o pagamento e nem apresentada resposta, a executada será 
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mogi Guaçu, aos 
24 de setembro de 2021. 

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 DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000617-23.2017.8.26.0009. A MMa. 
Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dra. 
Claudia Sarmento Monteleone, na forma da Lei, etc. Faz Saber a MURILO PEREIRA, RG 414955614, 
CPF 362.227.618-52, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A., visando ao recebimento da quantia de R$ 3.978,98 
relativa ao contrato de prestação de serviços educacionais, cujas mensalidades deixaram de ser 
pagas de FEVEREIRO A MAIO de 2012. 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 22 de setembro de 2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0000229-10.2021.8.26.0588. O (A) 
MM. Juiz (a) de Direito da Vara Única, do Foro de São Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Valéria Carvalho dos Santos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DIEGO HENRIQUE VALDOMIRO, 
Brasileiro, Solteiro, CPF 421.706.798-47, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA REGIÃO DA MOGIANA - CREDI-
SAN. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2o, IV do CPC, 
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 1.462,53 (mil, quatrocentos e 
sessenta e dois reais e cinqüenta e três centavos), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Pro-
cesso Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido 
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Sebastião da Grama, aos 03 de maio de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1038451-84.2017.8.26.0001.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo,
Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da Silva, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PRISCILA DA
SILVA SANTOS PEREIRA, Brasileira, RG
342151186, CPF 227.698.358-23, com endereço
à Rua Geraldo Martins de Oliveira, 270, Jd.
Celeste, CEP 76000-000, Mairiporã – SP, que
lhe foi proposta uma ação Monitória por parte
de Sociedade Educacional Bricor Ltda.,
alegando em síntese: Cobrança da quantia de
R$ 7.232,31, decorrente dos serviços
educacionais prestados no ano letivo de 2013 à
filha da requerida. 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, pague o débito atualizado
(isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa,
ou oponha embargos, sob pena de revelia,
constituindo-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em
executivo. Não sendo contestada a ação, a ré
será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 18 de março de 2021.

Sanchez Cano Ltda. - CNPJ/ME nº 03.594.123/0001-96 - NIRE 35.216.109.484
Edital de Convocação

Convocamos os atuais sócios a participar da reunião de sócios da Sociedade, dia 22 de outubro de 2021, às 10hs, na sede 
social, Avenida José Benassi, nº 1.003, Loteamento Parque Industrial, Jundiaí/SP. Ordem do Dia: (i) o aumento de capital 
mediante a capitalização das reservas de lucros acumulados, com a alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social; (ii) a aber-
tura de 3 novas fi liais, com a alteração da redação do § 2º da Cláusula 2ª do Contrato Social; (iii) a alteração do objeto so-
cial, com a consequente alteração da redação da Cláusula 3ª do Contrato Social a fi m de refl etir o novo objeto social. Jun-
diaí, 14.10.2021. Manuel Sánchez Cobian - Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração

KUAN YIN PARTICIPAÇÕES S.A
 CNPJ/ME nº 16.517.106/0001-05 - NIRE 35.300.449.282

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da Kuan Yin Participações S.A.
(“Companhia”), na forma estabelecida no Artigo 17, Parágrafo
Único, do Estatuto Social da Companhia e no Artigo 124 da
Lei nº 6.404/76, que trata das sociedades por ações (“Lei das
S.A.”), convidados a comparecer na Assembleia Geral
Ordináriada Companhia que se realizará no dia 28 de outubro
de 2021, às 14:00 hs, na sede social da Companhia, em São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lord Cockrane, nº 616,
conjunto 706, Ipiranga, CEP 04213-001, para deliberar  sobre
a (a) exame, discussão e votação do Balanço Patrimonial e
das demais Demonstrações Financeiras da Companhia
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020; (b) ratificação da distribuição de dividendos aos
acionistas ocorrida no exercício de 2020; (c) reeleição da
Diretoria da Companhia; e (d) deliberação sobre a destinação
do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020. São Paulo,14 de outubro de 2021.

Rosely Verdi Valença - Diretora Presidente;
 Marcos Wellington Preti - Diretor Vice-Presidente.
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3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XII DA NOSSA SRA DO Ó/SP
Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0004828-81.2020.8.26.0020. A MM. 
Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São 
Paulo, Dra. Sabrina Salvadori Sandy Severino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ATOS 
TECNOLOGIA EM RESTAURAÇÃO E PINTURA PREDIAL LTDA, na pessoa de seu repres. 
legal, CNPJ 66.638.594/0001-79, que nos autos da ação de Procedimento Comum Cível (em 
fase de cumprimento de sentença), movida por CONDOMÍNIO CONJUNTO EDIFÍCIO CARLA, 
pelo presente edital, fi ca INTIMADO, nos termos do art. 523 do C.P.C., efetuar o pagamento de 
R$ 24.737,98 (a ser atualizado e acrescido das cominações legais desde 11/2020), no prazo 
de 15 dias, a fl uir após o prazo supra, sob pena de multa de 10% sobre o valor atualizado da 
condenação, honorários advocatícios de 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. 
Fica ciente, ainda, que nos termos do art. 525 do CPC, decorrido o prazo acima sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente sua impugnação. Será o presente edital, afi xado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de outubro de 2021.

Edital de Citação. Prazo de 20dias, Expedido nos Autos da Ação de Usucapião, Processo nº  0000507-29.2014 
.8.26.0338. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro de Mairiporã, Estado de São Paulo, Dr. Cristiano Cesar 
Ceolin, na forma da Lei. Faz Saber a(o), Rubens Jose Alves e Marcio Henrique Aris; réus ausentes, incertos, des 
conhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Sergio Lovetro Miranda e 
Maria Lucia Muniz Lovetro ajuizou(ram) ação de Usucapião, visando a concessão do domínio e transferência da 
propriedade do imóvel Objeto da Ação, alegando posse manda e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fl uir 
após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Mairiporã, aos 06 de outubro de 2021. 

 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1008883-85.2015.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 42ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dra. Marian Najjar Abdo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a ANA LÚCIA MARQUES, RG. 218834251 e CPF. 
275.597.858-91 e MIRYAN MARQUES LASCANI, CPF. 090.829.298-80, que ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 
CATARINA, entidade mantenedora do HOSPITAL SANTA CATARINA, ajuizou ação de Cobrança pelo Rito Ordinário, onde a Autora 
prestou atendimento médico-hospitalar à paciente, Ana Lucia Marques, internada por duas vezes, e a corré, Miryan Marques Lascani 
assumiu a obrigação de pagar pelas despesas decorrentes do atendimento prestado à paciente no período de 18.01 a 15.02.14, data em 
que obteve alta, sem que as Rés, tivessem providenciado o pagamento das despesas hospitalares, conforme documentos anexados nos 
autos no valor de R$ 51.343,25 (Fevereiro/2015). Todos endereços constantes nos autos foram diligenciados, estando as executadas em 
local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, para que no prazo de 15 dias após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereça 
defesa, sendo advertidas dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, 
ficando advertidas que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, 
afixado e publicado na forma da Lei. S. Paulo, aos 11 de junho de 2021. 
 
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0004806-74.2020.8.26.0100 - Processo Princ. nº 0011153-60.2019.8.26.0100. O Dr. 
Celso Lourenço Morgado, MMº Juíz de Direito da 39ª Vara Cível do Foro Central/SP. Faz Saber a corré ELIETE APARECIDA GOMES 
SILVA, CPF. 100.241.958-12 e RG. 21.426.219-4, sócia da Empresa IMPERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ. 
05.486.011/0001-47, que o Credor CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LION D'OR RESIDENCES ANGÉLICA, ofereceu Incidente de 
Desconsideração da Personalidade Jurídica da devedora citada, com o objetivo de incluir no pólo passivo da ação, como devedora 
solidária, a sócia da Empresa executada acima citada, visando receber o crédito de R$ 107.317,36 (Setembro/2016), objeto de cobrança 
judicial por meio desta execução. Assim, com base no artigo 134 e 135 do CPC, fica a sócia CITADA, para que, no prazo de 15 dias 
ofereça manifestação acerca do pedido, inclusive com indicação de provas, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso 
de revelia, nos termos do artigo 257, IV do CPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 06 de outubro de 2021. 
 
 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 073/2021 - Processo nº 008/2021-CE
Acha-se aberto no Ministério Público do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 073/2021 – 
Oferta de Compra Nº 270031000012021OC00007 – Processo nº 008/2021-CE, que tem por 
objeto a contratação de empresa especializada para a implantação de ferramenta educacional, a 
ser utilizada pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo (ESMP), composta de 
plataforma de tecnologia LMS (Learning Management System) com possibilidade de ofertar 
cursos on-line, presenciais ou híbridos, seja de forma gratuita ou paga e plataforma de 
e-commerce, integrados entre si.
O Edital da presente licitação encontra-se à disposição dos interessados, nos endereços 
eletrônicos  www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br ; e,  www.mpsp.mp.br e 
www.e-negociospublicos.com.br . A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico 
será realizada no endereço eletrônico www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, no 
dia 27/10/2021, às 11:30 horas.

Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica:  15/10/2021
Comissão Julgadora de Licitações, em 13 de outubro de 2021.

ABERTURA /LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021 – PROCESSO Nº 9437/2021 
– SRP: Aquisição de Pedra Brita 02, para a Secretaria M. de 

Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, deste município, 
conforme especificações contidas no Edital. Abertura dia 26/10/2021, as 09h.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 – PROCESSO Nº 10272/2021 – 
SRP: Aquisições de Notebooks, para a Secretaria M. de Educação, Cultura, 
Esporte e Turismo, deste município, conforme especificações contidas no 
Edital. Abertura dia 26/10/2021, as 14h.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021 – PROCESSO Nº 10273/2021 
– SRP: Aquisições de Playgrounds e Brinquedos, para a Secretaria M. 
de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, deste município, conforme 
especificações contidas no Edital. Abertura dia 27/10/2021, as 09h. 
O Edital na íntegra poderá ser obtido ou consultado gratuitamente através 
do site www.capaobonito.sp.gov.br no portal Serviços, clicar em Editais e 
o Eletrônico www.comprasbr.com.br “Acesso Identificado”, objetivando o 
credenciamento ao sistema.

Capão Bonito/SP, 08 de Outubro de 2021.
Dr. Júlio Fernando Dias Galvão - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO 
OFICIAL DE 09/10/2021 PARA ALTERAÇÕES 
NAS DATAS DE ENVIO DAS PROPOSTAS E 
ABERTURA DA LICITAÇÃO EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SE-
MINOVOS) EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, 
COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL OBJE-
TIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO 
DAS ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRA-
TIVAS,  PARTICIPAÇÃO AMPLA EDITAL DE 
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 054/DA/2021.
PROCESSO n.º SEDUC-PRC-2020/43007
OFERTA DE COMPRA N° 
080102000012021OC00030
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA 
PROPOSTA ELETRÔNICA: 14/10/2021
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 26/10/2021– as 10h00min
INFORMAÇÕES: fones: (11) 2075-4301, de 2ª 
a 6ª feira, no horário das 8h às 17h.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 1011/21, PROCESSO Nº 21/01932, Oferta de Compra: 092301090572021OC01315 para 
aquisição futura e eventual de Registro de Preço aquisição de  luva cirúrgica sintética, estéril tam 6,5, 
luva cirúrgica sintética, estéril, tam 7,0, luva cirúrgica sintética, estéril, tam 7,5, luva cirúrgica sintética, 
estéril, tam. 8,0, luva cirúrgica sintética estéril, tam. 8,5, luva cirúrgica hipoalérgica, estéril,  cuja sessão 
será realizada no dia 25/10/2021 às 09:00 horas. O edital na íntegra estará disponível a os interessados nos 
sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br ou na Divisão de Material, na Rua Dr. Ovídio Pires de 
Campos, 225, Prédio da Administração, 2º andar, das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), 
na versão impressa, a partir de 13/10/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: MARIA DA CONCEIÇÃO F. 
DA SILVA.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 1030/21, PROCESSO Nº 2021/01550, Oferta de Compra 092301090572021OC01174 
para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de 
MICRONEBULIZADOR P/INALOTERAPIA EM PVC, MASCARA FACIAL TOTAL 
TAMANHO ADULTO GRANDE, TUBO EXTENSOR DE PVC COM FILTRO  P/ 
CO2, RESSUSCITADOR MANUAL TAM. INFANTIL, cuja sessão será realizada no dia 
28/10/2021, 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 15/10/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: 
VANDERLI B. MENEZES e suplentes.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 074/2021 - Processo nº 234/2021-DG/MP
Acha-se reaberto no Ministério Público do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 074/2021 
– Oferta de Compra Nº 270101000012021OC00070 - Processo nº 234/2021-DG/MP, que tem por 
objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de comunicação de 
dados por rede de serviço móvel pessoal (SMP), com acesso à Internet 4G e fornecimento por 
meio de aquisição de mini modens para uso em notebooks utilizados por membros do Ministério 
Público do Estado de São Paulo.
O Edital da presente licitação encontra-se à disposição dos interessados, nos endereços 
eletrônicos  www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br ; e,  www.mpsp.mp.br e 
www.e-negociospublicos.com.br . A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico 
será realizada no endereço eletrônico www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, no 
dia 27/10/2021, às 11:30 horas.

Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 15/10/2021
Comissão Julgadora de Licitações, em 08 de outubro de 2021.

A Rooftop Tecnologia de Ativos Ltda - CNPJ: 37.209.138/0001-05, Fundo de Investimento Imobiliário 
Rooftop I – CNPJ: 38.456.598/0001-09 e Daniel Mendes Gava - CPF nº 226.371.748-03, tornam 
público, para conhecimento dos interessados, que os imóveis de sua propriedade e das empresas de 
mesmo grupo econômico serão vendidos um a um, a quem maior lance oferecer, através de Leilão 
Online em 14 de Outubro de 2021 a partir das 15 horas e 00 minutos pelos sites www.sold.com.br 
e www.sold.superbid.net, sendo o Leiloeiro responsável: Alexandre Travassos, com escritório Av. 
Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 4º Andar - Brooklin Paulista, São Paulo/SP, matrícula JUCESP n° 
951. O leilão será online, através dos portais www.superbid.net e www.sold.superbid.net regido 
pelas normas e disposições (incluindo condições de pagamento) consignadas no Edital, disponível no 
site indicado, que os interessados aceitam por adesão sem qualquer restrição ou ressalva e pela 
legislação aplicável. Imóveis Desocupados e Imóveis ocupados por terceiros. Desocupação e 
propositura de eventual Ação de Imissão na Posse por conta e risco do arrematante nos termos do 
item 35 do Edital. Imóveis a serem leiloados:  LOTE 1: Terreno Desocupado c/ 125 m² - Rua 
Guadalajara, nº 1092, Lote 28P1, parte da Chácara 28, Vila Santa Tereza - Presidente Prudente/SP - 
CEP: 19023-330. Valor Mínimo de Venda R$ 50.000,00. LOTE 2: Terreno Desocupado c/ 125 m² - Rua 
Guadalajara, nº 1086, Lote 28P2, parte da Chácara 28, Vila Santa Tereza - Presidente Prudente/SP - 
CEP: 19023-330. Valor Mínimo de Venda R$ 50.000,00. LOTE 3: Terreno Desocupado c/ 125 m² - Rua 
Guadalajara, nº 1080, Lote 28P3, parte da Chácara 28, Vila Santa Tereza - Presidente Prudente/SP - 
CEP: 19023-330. Valor Mínimo de Venda R$ 50.000,00. LOTE 4: Terreno Desocupado c/ 200 m² - Rua 
Elias Uoya, nº 68, Lote 13A, Quadra F, Vila Aurelio - Presidente Prudente/SP - CEP: 19045-180. Valor 
Mínimo de Venda R$ 35.000,00. LOTE 5: Terreno Desocupado c/ 680 m² - Rua Elias Uoya, nº 64, Lote 
13B, Quadra F, Vila Aurelio - Presidente Prudente/SP - CEP: 19045-180. Valor Mínimo de Venda R$ 
35.000,00. LOTE 6: Terreno Desocupado c/ 200 m² - R. Elias Uoya, nº 58, Lote 13C, Quadra F, Vila 
Ocidental, Presidente Prudente/SP, CEP 19045-180. Valor Mínimo de Venda R$ 35.000,00. LOTE 7: 
Terreno Desocupado c/ 252 m² - Av. José Campos do Amaral, 1213 - Res. Anita Tiezzi, Presidente 
Prudente - SP, cep 19072-046. Valor Mínimo de Venda R$ 120.000,00. LOTE 8: Terreno Desocupado 
c/ 212 m² - R. José Henares, 101, Jardim Monte Alto, Presidente Prudente/SP, CEP 19067-310. Valor 
Mínimo de Venda R$ 65.000,00. LOTE 9: Terreno Desocupado c/ 179 m² - Rua Alvino Gomes Teixeira, 
nº 3194, Lote 19-A, Quadra A, Vila Furquim, Presidente Prudente/SP, CEP 19030-440. Valor Mínimo 
de Venda R$ 50.000,00. LOTE 10: Terreno Desocupado c/ 125 m² - Rua Sebastian Pratt, nº 626, Lote 
19-B, Quadra A, Parque Primavera, Presidente Prudente/SP, CEP 19033-760. Valor Mínimo de Venda 
R$ 50.000,00. LOTE 11: Terreno Desocupado c/ 139 m² - Avenida Ibraim Nobre 720 - Parque Furquim 
- Presidente Prudente/SP - CEP: 19030-260. Valor Mínimo de Venda R$ 50.000,00. LOTE 12: Terreno 
Desocupado c/ 139 m² - Avenida Ibraim Nobre 720 - Parque Furquim - Presidente Prudente/SP - CEP: 
19030-260. Valor Mínimo de Venda R$ 50.000,00. LOTE 13: Terreno Desocupado c/ 138 m² - Avenida 
Ibraim Nobre 720 - Parque Furquim - Presidente Prudente/SP - CEP: 19030-260. Valor Mínimo de 
Venda R$ 50.000,00. LOTE 14: Terreno Desocupado c/ 139 m² - Avenida Ibraim Nobre 720 - Parque 
Furquim - Presidente Prudente/SP - CEP: 19030-260. Valor Mínimo de Venda R$ 50.000,00. LOTE 15: 
Terreno Desocupado c/ 139 m² - Avenida Ibraim Nobre 720 - Parque Furquim - Presidente Prudente/
SP - CEP: 19030-260. Valor Mínimo de Venda R$ 50.000,00. LOTE 16: Terreno Desocupado c/ 140 m² 
- Rua Antônio pereira teles 170 - parque shiraiwa, Presidente Prudente/SP, cep 19063-190. Valor 
Mínimo de Venda R$ 130.000,00. LOTE 17: Terreno Desocupado c/ 125 m² - Lote B, parte do Lote E 
3 - Avenida Masaharu Akaki, Chácara São João, Presidente Prudente/SP, cep 19033-570. Valor 
Mínimo de Venda R$ 50.000,00. LOTE 18: Terreno Desocupado c/ 130 m² - Lote A 5 - Rua Aurino 
Cristino, Parque Watal Ishibashi, Presidente Prudente/SP, cep: 19033-620. Valor Mínimo de Venda 
R$ 50.000,00. LOTE 19: Terreno Desocupado c/ 130 m² - Lote A 6 - Rua Aurino Cristino, Parque Watal 
Ishibashi, Presidente Prudente/SP, cep: 19033-620. Valor Mínimo de Venda R$ 50.000,00. LOTE 20: 
Terreno Desocupado c/ 125 m² - Lote 1 B Quadra I - Rua Thomas Matheus 109 - Jardim Itapura, 
Presidente Prudente/SP, cep 19035-120. Valor Mínimo de Venda R$ 50.000,00. LOTE 21: Casa 
Desocupado c/ 710 m² - Rua Filomeno Antônio Cândido, 601 - Parque Higienopolis, Presidente 
Prudente/SP, CEP: 19053-605. Valor Mínimo de Venda R$ 650.000,00.

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

Brooklin Paulista, São Paulo - SP

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011388-06.2019.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Luís Fernando Cardinale Opdebeeck, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
FELIPE BARBOSA RANDIS, RG 45.791.785-4, CPF/MF 401.164.608-30, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de 
Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de GUSTAVO BIANCO CHIARELLI E OUTRO, alegando em síntese: cobrança 
referente a débitos relativos a locação do imóvel localizado na Rua Masato Sakai, nº180, Pitangueiras, Bl. 03 93, Jardim São Miguel/Ferraz 
de Vasconcelos/SP. Valor da causa: R$8.409,17(maio/19) . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santo 
André, aos 24 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1081530-49.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Elaine Faria Evaristo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CLINICUIDARE - 
MEDICINA, ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, CNPJ 09.211.127/0001-24, VERA LÚCIA DE NOVAES PINTO, CPF 557.906.908-
15 e GUARACY PINTO, CPF 128.855.848-15, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de ATIVOS S.A. 
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, objetivando em síntese: o recebimento da quantia de R$ 115.850,98 referente ao 
limite rotativo concedido aos autores com vencimento final em 17/09/2009. 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 14 de maio de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1023726-75.2020.8.26.0554 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Zanetti Stauber, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s), réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, 
que PEDRO MARZOCCA E S/MR. MARIA NELI MARCOLINO MARZOCCA ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Onze de Junho, nº 315, Santo André-SP, sendo o lote 34 da quadra Z, Matricula 
nº 74.884 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Santo André, com área de 324,00 m², contribuinte municipal n. 05.081.029, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros 
os fatos articulados pelos autores. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Santo André, aos 01 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0002422-81.2019.8.26.0001. A MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível do 
Foro Regional I – Santana/SP, Dra. Juliana Crespo Dias, na forma da Lei, etc. Faz Saber a MPEG BAR E RESTAURANTE LTDA, CNPJ 
10.669.858/0001-05, que por este Juízo, tramita ação de Cumprimento de sentença, movida por MPG Administração e Contabilidade Ltda. 
Estando o réu em lugar ignorado, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Iintimação por Edital, para que, no prazo 
de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 12.183,16 (Dezembro/2018), devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica 
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 
de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 
de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1002304-24.2015.8.26.0100 
( U 44 ) A Dra. Renata Pinto Lima Zanetta, MMª Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos do Foro Central/SP, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber aos Espólios de Francisco Genovez e de Amélia Leal da Costa Genovez, na pessoa de seus inventariantes, Zélia de Carvalho 
Genovez, por si e como viúva de João Sidney de Carvalho Genovez ou João Sidnei de Carvalho Genovez, Silvio Pereira da Rocha e s/m 
Yvone Maria Genovez da Rocha ou Yvonne Maria Genovez da Rocha, Pérsio de Carvalho Genovez, Waldemar Machado e s/m Olga 
Machado, Maria Aparecida Barbosa Pais e s/m Cidmar Teodoro Pais, Espólio de Hermelinda Anna Maria Ricci Genovez ou Hermelinda 
Ana Maria Ricci Genovez, na pessoa de seu inventariante, e Neuza de Souza, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Anadir da Silva Ferreira, Christiano da Silva 
Ferreira, Fabiana da Silva Ferreira, Izilda da Silva Ferreira, Luciano da Silva Ferreira, Maria de Lourdes da Silva Ferreira e Viviane 
Albertasse Cezar Ferreira ajuizaram ação de Usucapião, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Estrada do Alvarenga, 
nº 3314/3328, Pedreira - SP, com área de 385,26 m², contribuinte nº 161.168.0039-3 (área maior), alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 dias úteis, a 
fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 08 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1013255-20.2014.8.26.0001. A MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível do 
Foro Regional I – Santana/SP, Dra. Juliana Crespo Dias, na forma da Lei, etc. Faz Saber a CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, CPF 
042.547.474-70, que lhe foi proposta ação de Procedimento por parte de KA SOLUTION TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA, 
objetivando receber a quantia de R$ 7.440,00 (Maio/2014) onde a executada adquiriu junto á autora 01 pacote de Certificação Academia 
SAP módulo SD, e emitiu 12 cheques de sua titularidade, do Banco Sudameris S/A, Agência 1755, C-C 6001059-6, os referidos cheques 
foram devolvidos por insuficiência de fundos, conforme consta nos documentos anexados nos autos. Estando a ré em lugar ignorado, foi 
determinada a Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 20 dias 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, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 05 de Outubro 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1010856-42.2019.8.26.0001. O Dr. Raphael Garcia Pinto, MMº Juiz de 
Direito da 8ª Vara Cível do Foro Regional I - Santana/SP. Faz Saber a CLIO DO BRASIL LTDA ME, CNPJ. 21.390.057/0001-14, na 
pessoa de seu representante legal, que SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A, ajuizou ação de Execução de Título para cobrança 
de R$ 111.406,34 (Abril/2019), onde o Autor no ano de 2018, forneceu diversas mercadorias ao requerido, conforme se demonstra nas 
NF ś anexadas nos autos, cujas mercadorias não foram quitadas, razão pela qual os títulos foram devidamente protestados. Estando o 
requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários 
advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios 
poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, ofereça Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, sendo 
nomeado curador especial em caso de revelia (Art. 257 inciso IV do NCPC), presumindo-se verdadeiras as alegações formuladas pelo 
autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1015529-43.2017.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 25ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dra. Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a PM AUTOS COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS LTDA, CNPJ. 18.009.583/0001-87, na pessoa do Sócio: RAFAEL FRANCISCO GOMES, CPF. 312.244.758-44, que lhe foi 
proposta ação de Procedimento Comum por parte de SM CONTÁBIL - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, 
objetivando que seja julgada procedente, para determinar que os requeridos efetuem a transferência do veiculo ao Autor, mediante a 
entrega do DUT, devidamente assinado, sob pena de pagamento de multa diária referente ao veículo Hyundai i30 2.0 MPFI GLS 16V 
Gasolina 4P Automático. Dà-se a causa o valor de R$ 36.900,00 (Fevereiro/2017), bem como ao pagamento das custas e despesas 
processuais e honorários advocatícios. Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que em 15 dias a fluir 
do prazo supra, contestem o feito, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos narrados, 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 24 de setembro de 2021. 
 
Edital de Intimação com Prazo de 20 dias. Processo nº 0034878-10.2021.8.26.0100 (Cumprimento de Sentença). Processo Principal nº 
1034133-52.2017.8.26.0100. A Dra. Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin, MMª Juíza de Direito da 36ª Vara Cível do Foro Central 
da Capital/SP. Faz Saber a VENTANA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ. 10.236.730/0001-40, na pessoa de seu representante legal, que 
DIRECT TELECOM E INSTALACOES LTDA, antiga DM SOLUÇÕES LTDA-EPP, ajuizou ação Monitória em fase de Cumprimento de 
Sentença, ora julgada procedente e condenou o réu ao pagamento de R$ 34.612,57, atualizado até (Agosto/2021), e demais cominações 
legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando o réu em local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no 
prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa (Cumprimento de Sentença) e pena de multa 
de 10% e também honorários em fase de Cumprimento de Sentença (CPC 523, § 1º) “Não efetuado o pagamento voluntário no prazo 
legal, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente a parte executada, 
nos próprios autos, sua impugnação”, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, 
IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anuncie:  
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br

COMUNICADO Processo Administrativo: PMC.2021.00037218-52 
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde Assunto: Pregão nº 213/2021 - 
Eletrônico Objeto: Registro de Preços de anestésicos de uso odontológico. O 
Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
Compras, em virtude da anulação da sessão pública, COMUNICA aos 
interessados as novas datas e horários para os procedimentos: Recebimento 
das Propostas do item 01 a 07: das 08h do dia 27/10/21 às 09h30min do dia 
28/10/21 - Abertura das Propostas do item 01 a 07: a parti r das 09h30min do 
dia 28/10/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10h30min do dia 
28/10/21. Ficam mantidas as demais condições do Edital do Pregão nº 213/2021 
e seus anexos. Campinas, 13 de outubro de 2021 - ANA JULIA GREGIO 
FONTES TREVISANI - Diretora de Departamento em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE LICITAÇÃO (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS 
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP) Pregão nº 302/2021 - Eletrônico - 
Processo Administrativo: PMC.2021.00042496-77 - Interessado: Secretaria 
Municipal de Administração - Objeto: Registro de Preços de materiais de higiene 
e limpeza - Recebimento das Propostas dos itens 01 a 23: das 08h do dia 
28/10/21 às 10h30min do dia 29/10/21 - Abertura das Propostas dos itens de 
01 a 23: a partir das 10h30min do dia 29/10/21 - Início da Disputa de Preços: 
a partir das 10h do dia 03/11/21 - Disponibilidade do Edital: a partir de 
15/10/21, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos 
adicionais com a Pregoeira Giovana Souza pelo telefone (19) 2116-0294. 
Campinas, 13 de outubro de 2021 - ANA JULIA GREGIO FONTES TREVISANI 
- Diretora de Departamento em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que foi retificado o Edital do TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021, 
objetivando a contratação de empresa especializada para implantação de grama sintética no campo de futebol 
da unidade escolar CEIL Bairro Santo Antônio, sendo reaberto o prazo e ficando a data da sessão para o dia 04 de 
novembro de 2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, no 
endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 13 de 
outubro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.
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COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 2ª VARA CÍVEL - Rua Vinte e Três
de Maio, 107 - Vila Tereza - CEP 09606-000 - Fone: 2845-9544 - E-mail:
saobernardo2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Pro-
cesso nº 0017045-76.2020.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a).  MAURICIO
TINI GARCIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALZENI MACIEL DA SILVA
GOUVEIA, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade
RG nº 17.741.122-3 SSP/SP e CPF/ME nº 299.593.708-95, que lhe foi proposta uma
ação de INCIDENTE de DESCONSIDERAÇÃO de PERSONALIDADE JURÍDICA por
parte de ERNESTO JACINTO COLLA e outro, no qual figuram como corrés LIGIA
SAYURI KUROSAKI e KELLYYUMI MITSUYAMA, para inclusão como responsáveis
pelo pagamento dos valores devidos na execução principal movida em face de
BIO FEEDBACK CENTRO DE FISIOTERAPIA S.C. LTDA. (proc. nº 1009160-
04.2014.8.26.0564). Estando a requerida ALZENI MACIEL DA SILVA GOUVEIA,
sócia da executada, em lugar incer to e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por
EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, MANIFES-
TE-SE sobre o incidente e apresente as provas cabíveis (art. 135 do CPC), sob
pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e ciente de que não
havendo manifestação lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presen-
te edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade de São Bernardodo Campo, aos 06 de outubro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1028818-30.2019.8.26.0114. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional de Vila Mimosa, Estado de São Paulo, Dr(a).
Daniel Ovalle da Silva Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Vanderson Luan Tavares de Freitas
Guerino, CPF 399.913.948-00, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação
Fiduciária por parte de Banco Itaucard S.A, relativa ao veículo marca Volkswagen, modelo Gol Seleção
1.0 8V (G6), prata, ano 2012, placa HOK7177, chassi 9BWAA45U7DT081853, apreendido em
30.08.2019, haja vista o inadimplemento da cédula de crédito bancário nº 30410-123377194.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15
dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Campinas, aos 09 de setembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1039620-82.2018.8.26.0224. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA
CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Maria de Lourdes Nascimento
Pereira, CPF 482.072.258-15, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação
Fiduciária por parte de Banco Itaucard S.A, relativa ao veículo marca Chevrolet, modelo SpinAdvantage,
branco, ano 2013, placa FOH0119, chassi 9BGJR75Z0EB208283, apreendido em 22.02.2019, haja
vista o inadimplemento do contrato de financiamento nº 30410-376822300. Encontrando-se a ré em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05
dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta,
ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo contestada a ação, a ré será
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 05
de outubro 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.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1010982-23.2018.8.26.0003 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ROSEMIRO TEODORO DE SOUSA NETO, CPF. 704.055.493-34, que lhe foi proposta, uma Ação 
de Procedimento Comum, por parte de INFINITY GOLD SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 
EDIFICAÇÃO LTDA-ME, objetivando a condenação do réu ao pagamento de R$ 1.600,00 
(Março/2018), decorrentes da colisão ocorrida em 15/08/2017, no veículo da Autora de marca /modelo 
FIAT/PALIO, placa FAH-7334, ano/modelo 2012, conforme B.E.O. nº 1126093/2017, e ainda, a 
condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, custas processuais, 
honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando o réu em local incerto e não sabido, foi 
deferida 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 e 
dado regular andamento ao feito. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 

 
 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004451-08.2018.8.26.0362.  O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2a vara Cível, do Foro de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, Dr(a). Ser-
gio Augusto Fochesato, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSEANE CAROLINE MARQUES 
RODRIGUES, Brasileira, Solteira, Auxiliar de Escritório, RG 40371153, CPF 371.220.578-36, com 
endereço à Rua Aluizio Medeiros, 119, Jardim Amanda II, CEP 13188-171, Hortolândia - SP, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de COOPERATIVA DE CRÉDITO 
RURAL DA REGIÃO DA MOGIANA - CREDISAN, para recebimento da quantia de R$ 2.690,45 (Dois 
mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), atualizada até 16 de março de 2018, 
referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário no 1133000159, emitida em 30 de Maio 
de 2017, para liberação do crédito no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), cuja restituição havia 
sido pactuada em 12 (doze) parcelas, sendo a primeira com vencimento previsto para 05/07/2017 e 
a última com vencimento previsto para 01/06/2018, e que não foram pagas no vencimento. Encon-
trando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 
patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, ou apresentar embargos à execução, no prazo 
de 15 (quinze) dias. Não ocorrendo o pagamento e nem apresentada resposta, a executada será 
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mogi Guaçu, aos 
24 de setembro de 2021. 

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 DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000617-23.2017.8.26.0009. A MMa. 
Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dra. 
Claudia Sarmento Monteleone, na forma da Lei, etc. Faz Saber a MURILO PEREIRA, RG 414955614, 
CPF 362.227.618-52, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A., visando ao recebimento da quantia de R$ 3.978,98 
relativa ao contrato de prestação de serviços educacionais, cujas mensalidades deixaram de ser 
pagas de FEVEREIRO A MAIO de 2012. 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 22 de setembro de 2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0000229-10.2021.8.26.0588. O (A) 
MM. Juiz (a) de Direito da Vara Única, do Foro de São Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Valéria Carvalho dos Santos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DIEGO HENRIQUE VALDOMIRO, 
Brasileiro, Solteiro, CPF 421.706.798-47, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA REGIÃO DA MOGIANA - CREDI-
SAN. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2o, IV do CPC, 
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 1.462,53 (mil, quatrocentos e 
sessenta e dois reais e cinqüenta e três centavos), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Pro-
cesso Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido 
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Sebastião da Grama, aos 03 de maio de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1038451-84.2017.8.26.0001.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo,
Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da Silva, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PRISCILA DA
SILVA SANTOS PEREIRA, Brasileira, RG
342151186, CPF 227.698.358-23, com endereço
à Rua Geraldo Martins de Oliveira, 270, Jd.
Celeste, CEP 76000-000, Mairiporã – SP, que
lhe foi proposta uma ação Monitória por parte
de Sociedade Educacional Bricor Ltda.,
alegando em síntese: Cobrança da quantia de
R$ 7.232,31, decorrente dos serviços
educacionais prestados no ano letivo de 2013 à
filha da requerida. 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, pague o débito atualizado
(isento de custas processuais) e os honorários
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa,
ou oponha embargos, sob pena de revelia,
constituindo-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em
executivo. Não sendo contestada a ação, a ré
será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 18 de março de 2021.

Sanchez Cano Ltda. - CNPJ/ME nº 03.594.123/0001-96 - NIRE 35.216.109.484
Edital de Convocação

Convocamos os atuais sócios a participar da reunião de sócios da Sociedade, dia 22 de outubro de 2021, às 10hs, na sede 
social, Avenida José Benassi, nº 1.003, Loteamento Parque Industrial, Jundiaí/SP. Ordem do Dia: (i) o aumento de capital 
mediante a capitalização das reservas de lucros acumulados, com a alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social; (ii) a aber-
tura de 3 novas fi liais, com a alteração da redação do § 2º da Cláusula 2ª do Contrato Social; (iii) a alteração do objeto so-
cial, com a consequente alteração da redação da Cláusula 3ª do Contrato Social a fi m de refl etir o novo objeto social. Jun-
diaí, 14.10.2021. Manuel Sánchez Cobian - Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração

KUAN YIN PARTICIPAÇÕES S.A
 CNPJ/ME nº 16.517.106/0001-05 - NIRE 35.300.449.282

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da Kuan Yin Participações S.A.
(“Companhia”), na forma estabelecida no Artigo 17, Parágrafo
Único, do Estatuto Social da Companhia e no Artigo 124 da
Lei nº 6.404/76, que trata das sociedades por ações (“Lei das
S.A.”), convidados a comparecer na Assembleia Geral
Ordináriada Companhia que se realizará no dia 28 de outubro
de 2021, às 14:00 hs, na sede social da Companhia, em São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lord Cockrane, nº 616,
conjunto 706, Ipiranga, CEP 04213-001, para deliberar  sobre
a (a) exame, discussão e votação do Balanço Patrimonial e
das demais Demonstrações Financeiras da Companhia
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020; (b) ratificação da distribuição de dividendos aos
acionistas ocorrida no exercício de 2020; (c) reeleição da
Diretoria da Companhia; e (d) deliberação sobre a destinação
do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020. São Paulo,14 de outubro de 2021.

Rosely Verdi Valença - Diretora Presidente;
 Marcos Wellington Preti - Diretor Vice-Presidente.
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3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XII DA NOSSA SRA DO Ó/SP
Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0004828-81.2020.8.26.0020. A MM. 
Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São 
Paulo, Dra. Sabrina Salvadori Sandy Severino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ATOS 
TECNOLOGIA EM RESTAURAÇÃO E PINTURA PREDIAL LTDA, na pessoa de seu repres. 
legal, CNPJ 66.638.594/0001-79, que nos autos da ação de Procedimento Comum Cível (em 
fase de cumprimento de sentença), movida por CONDOMÍNIO CONJUNTO EDIFÍCIO CARLA, 
pelo presente edital, fi ca INTIMADO, nos termos do art. 523 do C.P.C., efetuar o pagamento de 
R$ 24.737,98 (a ser atualizado e acrescido das cominações legais desde 11/2020), no prazo 
de 15 dias, a fl uir após o prazo supra, sob pena de multa de 10% sobre o valor atualizado da 
condenação, honorários advocatícios de 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. 
Fica ciente, ainda, que nos termos do art. 525 do CPC, decorrido o prazo acima sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente sua impugnação. Será o presente edital, afi xado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de outubro de 2021.

Edital de Citação. Prazo de 20dias, Expedido nos Autos da Ação de Usucapião, Processo nº  0000507-29.2014 
.8.26.0338. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro de Mairiporã, Estado de São Paulo, Dr. Cristiano Cesar 
Ceolin, na forma da Lei. Faz Saber a(o), Rubens Jose Alves e Marcio Henrique Aris; réus ausentes, incertos, des 
conhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Sergio Lovetro Miranda e 
Maria Lucia Muniz Lovetro ajuizou(ram) ação de Usucapião, visando a concessão do domínio e transferência da 
propriedade do imóvel Objeto da Ação, alegando posse manda e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fl uir 
após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Mairiporã, aos 06 de outubro de 2021. 

 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1008883-85.2015.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 42ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dra. Marian Najjar Abdo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a ANA LÚCIA MARQUES, RG. 218834251 e CPF. 
275.597.858-91 e MIRYAN MARQUES LASCANI, CPF. 090.829.298-80, que ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 
CATARINA, entidade mantenedora do HOSPITAL SANTA CATARINA, ajuizou ação de Cobrança pelo Rito Ordinário, onde a Autora 
prestou atendimento médico-hospitalar à paciente, Ana Lucia Marques, internada por duas vezes, e a corré, Miryan Marques Lascani 
assumiu a obrigação de pagar pelas despesas decorrentes do atendimento prestado à paciente no período de 18.01 a 15.02.14, data em 
que obteve alta, sem que as Rés, tivessem providenciado o pagamento das despesas hospitalares, conforme documentos anexados nos 
autos no valor de R$ 51.343,25 (Fevereiro/2015). Todos endereços constantes nos autos foram diligenciados, estando as executadas em 
local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, para que no prazo de 15 dias após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereça 
defesa, sendo advertidas dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, 
ficando advertidas que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, 
afixado e publicado na forma da Lei. S. Paulo, aos 11 de junho de 2021. 
 
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0004806-74.2020.8.26.0100 - Processo Princ. nº 0011153-60.2019.8.26.0100. O Dr. 
Celso Lourenço Morgado, MMº Juíz de Direito da 39ª Vara Cível do Foro Central/SP. Faz Saber a corré ELIETE APARECIDA GOMES 
SILVA, CPF. 100.241.958-12 e RG. 21.426.219-4, sócia da Empresa IMPERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ. 
05.486.011/0001-47, que o Credor CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LION D'OR RESIDENCES ANGÉLICA, ofereceu Incidente de 
Desconsideração da Personalidade Jurídica da devedora citada, com o objetivo de incluir no pólo passivo da ação, como devedora 
solidária, a sócia da Empresa executada acima citada, visando receber o crédito de R$ 107.317,36 (Setembro/2016), objeto de cobrança 
judicial por meio desta execução. Assim, com base no artigo 134 e 135 do CPC, fica a sócia CITADA, para que, no prazo de 15 dias 
ofereça manifestação acerca do pedido, inclusive com indicação de provas, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso 
de revelia, nos termos do artigo 257, IV do CPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 06 de outubro de 2021. 
 
 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 073/2021 - Processo nº 008/2021-CE
Acha-se aberto no Ministério Público do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 073/2021 – 
Oferta de Compra Nº 270031000012021OC00007 – Processo nº 008/2021-CE, que tem por 
objeto a contratação de empresa especializada para a implantação de ferramenta educacional, a 
ser utilizada pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo (ESMP), composta de 
plataforma de tecnologia LMS (Learning Management System) com possibilidade de ofertar 
cursos on-line, presenciais ou híbridos, seja de forma gratuita ou paga e plataforma de 
e-commerce, integrados entre si.
O Edital da presente licitação encontra-se à disposição dos interessados, nos endereços 
eletrônicos  www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br ; e,  www.mpsp.mp.br e 
www.e-negociospublicos.com.br . A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico 
será realizada no endereço eletrônico www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, no 
dia 27/10/2021, às 11:30 horas.

Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica:  15/10/2021
Comissão Julgadora de Licitações, em 13 de outubro de 2021.

ABERTURA /LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021 – PROCESSO Nº 9437/2021 
– SRP: Aquisição de Pedra Brita 02, para a Secretaria M. de 

Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, deste município, 
conforme especificações contidas no Edital. Abertura dia 26/10/2021, as 09h.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 – PROCESSO Nº 10272/2021 – 
SRP: Aquisições de Notebooks, para a Secretaria M. de Educação, Cultura, 
Esporte e Turismo, deste município, conforme especificações contidas no 
Edital. Abertura dia 26/10/2021, as 14h.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021 – PROCESSO Nº 10273/2021 
– SRP: Aquisições de Playgrounds e Brinquedos, para a Secretaria M. 
de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, deste município, conforme 
especificações contidas no Edital. Abertura dia 27/10/2021, as 09h. 
O Edital na íntegra poderá ser obtido ou consultado gratuitamente através 
do site www.capaobonito.sp.gov.br no portal Serviços, clicar em Editais e 
o Eletrônico www.comprasbr.com.br “Acesso Identificado”, objetivando o 
credenciamento ao sistema.

Capão Bonito/SP, 08 de Outubro de 2021.
Dr. Júlio Fernando Dias Galvão - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO 
OFICIAL DE 09/10/2021 PARA ALTERAÇÕES 
NAS DATAS DE ENVIO DAS PROPOSTAS E 
ABERTURA DA LICITAÇÃO EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SE-
MINOVOS) EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, 
COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL OBJE-
TIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO 
DAS ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRA-
TIVAS,  PARTICIPAÇÃO AMPLA EDITAL DE 
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 054/DA/2021.
PROCESSO n.º SEDUC-PRC-2020/43007
OFERTA DE COMPRA N° 
080102000012021OC00030
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA 
PROPOSTA ELETRÔNICA: 14/10/2021
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 26/10/2021– as 10h00min
INFORMAÇÕES: fones: (11) 2075-4301, de 2ª 
a 6ª feira, no horário das 8h às 17h.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 1011/21, PROCESSO Nº 21/01932, Oferta de Compra: 092301090572021OC01315 para 
aquisição futura e eventual de Registro de Preço aquisição de  luva cirúrgica sintética, estéril tam 6,5, 
luva cirúrgica sintética, estéril, tam 7,0, luva cirúrgica sintética, estéril, tam 7,5, luva cirúrgica sintética, 
estéril, tam. 8,0, luva cirúrgica sintética estéril, tam. 8,5, luva cirúrgica hipoalérgica, estéril,  cuja sessão 
será realizada no dia 25/10/2021 às 09:00 horas. O edital na íntegra estará disponível a os interessados nos 
sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br ou na Divisão de Material, na Rua Dr. Ovídio Pires de 
Campos, 225, Prédio da Administração, 2º andar, das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), 
na versão impressa, a partir de 13/10/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: MARIA DA CONCEIÇÃO F. 
DA SILVA.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 1030/21, PROCESSO Nº 2021/01550, Oferta de Compra 092301090572021OC01174 
para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de 
MICRONEBULIZADOR P/INALOTERAPIA EM PVC, MASCARA FACIAL TOTAL 
TAMANHO ADULTO GRANDE, TUBO EXTENSOR DE PVC COM FILTRO  P/ 
CO2, RESSUSCITADOR MANUAL TAM. INFANTIL, cuja sessão será realizada no dia 
28/10/2021, 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 15/10/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: 
VANDERLI B. MENEZES e suplentes.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 074/2021 - Processo nº 234/2021-DG/MP
Acha-se reaberto no Ministério Público do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 074/2021 
– Oferta de Compra Nº 270101000012021OC00070 - Processo nº 234/2021-DG/MP, que tem por 
objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de comunicação de 
dados por rede de serviço móvel pessoal (SMP), com acesso à Internet 4G e fornecimento por 
meio de aquisição de mini modens para uso em notebooks utilizados por membros do Ministério 
Público do Estado de São Paulo.
O Edital da presente licitação encontra-se à disposição dos interessados, nos endereços 
eletrônicos  www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br ; e,  www.mpsp.mp.br e 
www.e-negociospublicos.com.br . A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico 
será realizada no endereço eletrônico www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, no 
dia 27/10/2021, às 11:30 horas.

Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 15/10/2021
Comissão Julgadora de Licitações, em 08 de outubro de 2021.

A Rooftop Tecnologia de Ativos Ltda - CNPJ: 37.209.138/0001-05, Fundo de Investimento Imobiliário 
Rooftop I – CNPJ: 38.456.598/0001-09 e Daniel Mendes Gava - CPF nº 226.371.748-03, tornam 
público, para conhecimento dos interessados, que os imóveis de sua propriedade e das empresas de 
mesmo grupo econômico serão vendidos um a um, a quem maior lance oferecer, através de Leilão 
Online em 14 de Outubro de 2021 a partir das 15 horas e 00 minutos pelos sites www.sold.com.br 
e www.sold.superbid.net, sendo o Leiloeiro responsável: Alexandre Travassos, com escritório Av. 
Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 4º Andar - Brooklin Paulista, São Paulo/SP, matrícula JUCESP n° 
951. O leilão será online, através dos portais www.superbid.net e www.sold.superbid.net regido 
pelas normas e disposições (incluindo condições de pagamento) consignadas no Edital, disponível no 
site indicado, que os interessados aceitam por adesão sem qualquer restrição ou ressalva e pela 
legislação aplicável. Imóveis Desocupados e Imóveis ocupados por terceiros. Desocupação e 
propositura de eventual Ação de Imissão na Posse por conta e risco do arrematante nos termos do 
item 35 do Edital. Imóveis a serem leiloados:  LOTE 1: Terreno Desocupado c/ 125 m² - Rua 
Guadalajara, nº 1092, Lote 28P1, parte da Chácara 28, Vila Santa Tereza - Presidente Prudente/SP - 
CEP: 19023-330. Valor Mínimo de Venda R$ 50.000,00. LOTE 2: Terreno Desocupado c/ 125 m² - Rua 
Guadalajara, nº 1086, Lote 28P2, parte da Chácara 28, Vila Santa Tereza - Presidente Prudente/SP - 
CEP: 19023-330. Valor Mínimo de Venda R$ 50.000,00. LOTE 3: Terreno Desocupado c/ 125 m² - Rua 
Guadalajara, nº 1080, Lote 28P3, parte da Chácara 28, Vila Santa Tereza - Presidente Prudente/SP - 
CEP: 19023-330. Valor Mínimo de Venda R$ 50.000,00. LOTE 4: Terreno Desocupado c/ 200 m² - Rua 
Elias Uoya, nº 68, Lote 13A, Quadra F, Vila Aurelio - Presidente Prudente/SP - CEP: 19045-180. Valor 
Mínimo de Venda R$ 35.000,00. LOTE 5: Terreno Desocupado c/ 680 m² - Rua Elias Uoya, nº 64, Lote 
13B, Quadra F, Vila Aurelio - Presidente Prudente/SP - CEP: 19045-180. Valor Mínimo de Venda R$ 
35.000,00. LOTE 6: Terreno Desocupado c/ 200 m² - R. Elias Uoya, nº 58, Lote 13C, Quadra F, Vila 
Ocidental, Presidente Prudente/SP, CEP 19045-180. Valor Mínimo de Venda R$ 35.000,00. LOTE 7: 
Terreno Desocupado c/ 252 m² - Av. José Campos do Amaral, 1213 - Res. Anita Tiezzi, Presidente 
Prudente - SP, cep 19072-046. Valor Mínimo de Venda R$ 120.000,00. LOTE 8: Terreno Desocupado 
c/ 212 m² - R. José Henares, 101, Jardim Monte Alto, Presidente Prudente/SP, CEP 19067-310. Valor 
Mínimo de Venda R$ 65.000,00. LOTE 9: Terreno Desocupado c/ 179 m² - Rua Alvino Gomes Teixeira, 
nº 3194, Lote 19-A, Quadra A, Vila Furquim, Presidente Prudente/SP, CEP 19030-440. Valor Mínimo 
de Venda R$ 50.000,00. LOTE 10: Terreno Desocupado c/ 125 m² - Rua Sebastian Pratt, nº 626, Lote 
19-B, Quadra A, Parque Primavera, Presidente Prudente/SP, CEP 19033-760. Valor Mínimo de Venda 
R$ 50.000,00. LOTE 11: Terreno Desocupado c/ 139 m² - Avenida Ibraim Nobre 720 - Parque Furquim 
- Presidente Prudente/SP - CEP: 19030-260. Valor Mínimo de Venda R$ 50.000,00. LOTE 12: Terreno 
Desocupado c/ 139 m² - Avenida Ibraim Nobre 720 - Parque Furquim - Presidente Prudente/SP - CEP: 
19030-260. Valor Mínimo de Venda R$ 50.000,00. LOTE 13: Terreno Desocupado c/ 138 m² - Avenida 
Ibraim Nobre 720 - Parque Furquim - Presidente Prudente/SP - CEP: 19030-260. Valor Mínimo de 
Venda R$ 50.000,00. LOTE 14: Terreno Desocupado c/ 139 m² - Avenida Ibraim Nobre 720 - Parque 
Furquim - Presidente Prudente/SP - CEP: 19030-260. Valor Mínimo de Venda R$ 50.000,00. LOTE 15: 
Terreno Desocupado c/ 139 m² - Avenida Ibraim Nobre 720 - Parque Furquim - Presidente Prudente/
SP - CEP: 19030-260. Valor Mínimo de Venda R$ 50.000,00. LOTE 16: Terreno Desocupado c/ 140 m² 
- Rua Antônio pereira teles 170 - parque shiraiwa, Presidente Prudente/SP, cep 19063-190. Valor 
Mínimo de Venda R$ 130.000,00. LOTE 17: Terreno Desocupado c/ 125 m² - Lote B, parte do Lote E 
3 - Avenida Masaharu Akaki, Chácara São João, Presidente Prudente/SP, cep 19033-570. Valor 
Mínimo de Venda R$ 50.000,00. LOTE 18: Terreno Desocupado c/ 130 m² - Lote A 5 - Rua Aurino 
Cristino, Parque Watal Ishibashi, Presidente Prudente/SP, cep: 19033-620. Valor Mínimo de Venda 
R$ 50.000,00. LOTE 19: Terreno Desocupado c/ 130 m² - Lote A 6 - Rua Aurino Cristino, Parque Watal 
Ishibashi, Presidente Prudente/SP, cep: 19033-620. Valor Mínimo de Venda R$ 50.000,00. LOTE 20: 
Terreno Desocupado c/ 125 m² - Lote 1 B Quadra I - Rua Thomas Matheus 109 - Jardim Itapura, 
Presidente Prudente/SP, cep 19035-120. Valor Mínimo de Venda R$ 50.000,00. LOTE 21: Casa 
Desocupado c/ 710 m² - Rua Filomeno Antônio Cândido, 601 - Parque Higienopolis, Presidente 
Prudente/SP, CEP: 19053-605. Valor Mínimo de Venda R$ 650.000,00.

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

Brooklin Paulista, São Paulo - SP

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011388-06.2019.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Luís Fernando Cardinale Opdebeeck, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
FELIPE BARBOSA RANDIS, RG 45.791.785-4, CPF/MF 401.164.608-30, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de 
Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de GUSTAVO BIANCO CHIARELLI E OUTRO, alegando em síntese: cobrança 
referente a débitos relativos a locação do imóvel localizado na Rua Masato Sakai, nº180, Pitangueiras, Bl. 03 93, Jardim São Miguel/Ferraz 
de Vasconcelos/SP. Valor da causa: R$8.409,17(maio/19) . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santo 
André, aos 24 de agosto de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1081530-49.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Elaine Faria Evaristo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CLINICUIDARE - 
MEDICINA, ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, CNPJ 09.211.127/0001-24, VERA LÚCIA DE NOVAES PINTO, CPF 557.906.908-
15 e GUARACY PINTO, CPF 128.855.848-15, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de ATIVOS S.A. 
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, objetivando em síntese: o recebimento da quantia de R$ 115.850,98 referente ao 
limite rotativo concedido aos autores com vencimento final em 17/09/2009. 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 14 de maio de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1023726-75.2020.8.26.0554 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Zanetti Stauber, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s), réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, 
que PEDRO MARZOCCA E S/MR. MARIA NELI MARCOLINO MARZOCCA ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Onze de Junho, nº 315, Santo André-SP, sendo o lote 34 da quadra Z, Matricula 
nº 74.884 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Santo André, com área de 324,00 m², contribuinte municipal n. 05.081.029, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros 
os fatos articulados pelos autores. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Santo André, aos 01 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0002422-81.2019.8.26.0001. A MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível do 
Foro Regional I – Santana/SP, Dra. Juliana Crespo Dias, na forma da Lei, etc. Faz Saber a MPEG BAR E RESTAURANTE LTDA, CNPJ 
10.669.858/0001-05, que por este Juízo, tramita ação de Cumprimento de sentença, movida por MPG Administração e Contabilidade Ltda. 
Estando o réu em lugar ignorado, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Iintimação por Edital, para que, no prazo 
de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 12.183,16 (Dezembro/2018), devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica 
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 
de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 
de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1002304-24.2015.8.26.0100 
( U 44 ) A Dra. Renata Pinto Lima Zanetta, MMª Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos do Foro Central/SP, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber aos Espólios de Francisco Genovez e de Amélia Leal da Costa Genovez, na pessoa de seus inventariantes, Zélia de Carvalho 
Genovez, por si e como viúva de João Sidney de Carvalho Genovez ou João Sidnei de Carvalho Genovez, Silvio Pereira da Rocha e s/m 
Yvone Maria Genovez da Rocha ou Yvonne Maria Genovez da Rocha, Pérsio de Carvalho Genovez, Waldemar Machado e s/m Olga 
Machado, Maria Aparecida Barbosa Pais e s/m Cidmar Teodoro Pais, Espólio de Hermelinda Anna Maria Ricci Genovez ou Hermelinda 
Ana Maria Ricci Genovez, na pessoa de seu inventariante, e Neuza de Souza, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Anadir da Silva Ferreira, Christiano da Silva 
Ferreira, Fabiana da Silva Ferreira, Izilda da Silva Ferreira, Luciano da Silva Ferreira, Maria de Lourdes da Silva Ferreira e Viviane 
Albertasse Cezar Ferreira ajuizaram ação de Usucapião, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Estrada do Alvarenga, 
nº 3314/3328, Pedreira - SP, com área de 385,26 m², contribuinte nº 161.168.0039-3 (área maior), alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 dias úteis, a 
fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 08 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1013255-20.2014.8.26.0001. A MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível do 
Foro Regional I – Santana/SP, Dra. Juliana Crespo Dias, na forma da Lei, etc. Faz Saber a CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, CPF 
042.547.474-70, que lhe foi proposta ação de Procedimento por parte de KA SOLUTION TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA, 
objetivando receber a quantia de R$ 7.440,00 (Maio/2014) onde a executada adquiriu junto á autora 01 pacote de Certificação Academia 
SAP módulo SD, e emitiu 12 cheques de sua titularidade, do Banco Sudameris S/A, Agência 1755, C-C 6001059-6, os referidos cheques 
foram devolvidos por insuficiência de fundos, conforme consta nos documentos anexados nos autos. Estando a ré em lugar ignorado, foi 
determinada a Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 20 dias 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, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 05 de Outubro 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1010856-42.2019.8.26.0001. O Dr. Raphael Garcia Pinto, MMº Juiz de 
Direito da 8ª Vara Cível do Foro Regional I - Santana/SP. Faz Saber a CLIO DO BRASIL LTDA ME, CNPJ. 21.390.057/0001-14, na 
pessoa de seu representante legal, que SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A, ajuizou ação de Execução de Título para cobrança 
de R$ 111.406,34 (Abril/2019), onde o Autor no ano de 2018, forneceu diversas mercadorias ao requerido, conforme se demonstra nas 
NF ś anexadas nos autos, cujas mercadorias não foram quitadas, razão pela qual os títulos foram devidamente protestados. Estando o 
requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários 
advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios 
poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, ofereça Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, sendo 
nomeado curador especial em caso de revelia (Art. 257 inciso IV do NCPC), presumindo-se verdadeiras as alegações formuladas pelo 
autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1015529-43.2017.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 25ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dra. Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a PM AUTOS COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS LTDA, CNPJ. 18.009.583/0001-87, na pessoa do Sócio: RAFAEL FRANCISCO GOMES, CPF. 312.244.758-44, que lhe foi 
proposta ação de Procedimento Comum por parte de SM CONTÁBIL - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, 
objetivando que seja julgada procedente, para determinar que os requeridos efetuem a transferência do veiculo ao Autor, mediante a 
entrega do DUT, devidamente assinado, sob pena de pagamento de multa diária referente ao veículo Hyundai i30 2.0 MPFI GLS 16V 
Gasolina 4P Automático. Dà-se a causa o valor de R$ 36.900,00 (Fevereiro/2017), bem como ao pagamento das custas e despesas 
processuais e honorários advocatícios. Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que em 15 dias a fluir 
do prazo supra, contestem o feito, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos narrados, 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 24 de setembro de 2021. 
 
Edital de Intimação com Prazo de 20 dias. Processo nº 0034878-10.2021.8.26.0100 (Cumprimento de Sentença). Processo Principal nº 
1034133-52.2017.8.26.0100. A Dra. Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin, MMª Juíza de Direito da 36ª Vara Cível do Foro Central 
da Capital/SP. Faz Saber a VENTANA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ. 10.236.730/0001-40, na pessoa de seu representante legal, que 
DIRECT TELECOM E INSTALACOES LTDA, antiga DM SOLUÇÕES LTDA-EPP, ajuizou ação Monitória em fase de Cumprimento de 
Sentença, ora julgada procedente e condenou o réu ao pagamento de R$ 34.612,57, atualizado até (Agosto/2021), e demais cominações 
legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando o réu em local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no 
prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa (Cumprimento de Sentença) e pena de multa 
de 10% e também honorários em fase de Cumprimento de Sentença (CPC 523, § 1º) “Não efetuado o pagamento voluntário no prazo 
legal, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente a parte executada, 
nos próprios autos, sua impugnação”, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, 
IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anuncie:  
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br

COMUNICADO Processo Administrativo: PMC.2021.00037218-52 
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde Assunto: Pregão nº 213/2021 - 
Eletrônico Objeto: Registro de Preços de anestésicos de uso odontológico. O 
Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
Compras, em virtude da anulação da sessão pública, COMUNICA aos 
interessados as novas datas e horários para os procedimentos: Recebimento 
das Propostas do item 01 a 07: das 08h do dia 27/10/21 às 09h30min do dia 
28/10/21 - Abertura das Propostas do item 01 a 07: a parti r das 09h30min do 
dia 28/10/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10h30min do dia 
28/10/21. Ficam mantidas as demais condições do Edital do Pregão nº 213/2021 
e seus anexos. Campinas, 13 de outubro de 2021 - ANA JULIA GREGIO 
FONTES TREVISANI - Diretora de Departamento em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE LICITAÇÃO (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS 
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP) Pregão nº 302/2021 - Eletrônico - 
Processo Administrativo: PMC.2021.00042496-77 - Interessado: Secretaria 
Municipal de Administração - Objeto: Registro de Preços de materiais de higiene 
e limpeza - Recebimento das Propostas dos itens 01 a 23: das 08h do dia 
28/10/21 às 10h30min do dia 29/10/21 - Abertura das Propostas dos itens de 
01 a 23: a partir das 10h30min do dia 29/10/21 - Início da Disputa de Preços: 
a partir das 10h do dia 03/11/21 - Disponibilidade do Edital: a partir de 
15/10/21, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos 
adicionais com a Pregoeira Giovana Souza pelo telefone (19) 2116-0294. 
Campinas, 13 de outubro de 2021 - ANA JULIA GREGIO FONTES TREVISANI 
- Diretora de Departamento em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que foi retificado o Edital do TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021, 
objetivando a contratação de empresa especializada para implantação de grama sintética no campo de futebol 
da unidade escolar CEIL Bairro Santo Antônio, sendo reaberto o prazo e ficando a data da sessão para o dia 04 de 
novembro de 2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, no 
endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 13 de 
outubro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.
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O  
movimento “Ou-
tubro Rosa” teve 
início nos Estados 
Unidos na déca-
da de 1990, desde 

então, anualmente, o mês de 
outubro é lembrado como 
o mês de incentivo à pre-
venção ao câncer de mama 
e é importante lembrar que 
os nossos pets também são 
atingidos. Trata-se de uma 
doença de grande relevân-
cia, visto que acomete quase 
metade das cadelas e a maio-
ria dos casos são malignos. 
Segundo o Conselho Regio-
nal de Medicina Veterinária 
(CRMV), o câncer de mama 
atinge cerca de 45% das cade-
las e 30% das gatas. 

Apesar de haver maior in-
cidência em cadelas e gatas 
fêmeas, em virtude da pro-

Outubro rosa - mês da prevenção ao câncer de mama
rúrgica do tumor e a quimio-
terapia (as medidas variam 
de acordo com o caso). 

A melhor maneira de 
combater o câncer de mama 
é a prevenção, quanto mais 
precoce a descoberta, maio-
res são as chances de cura. 
Em casa, os tutores devem fi-
car atentos a possíveis sinais 
que possam aparecer em 
seus pets, como lesões únicas 
ou múltiplas na região das 
mamas, a palpação é um óti-
mo método para identificar 
essas alterações. Lembrando 
que somente o médico vete-
rinário com a realização de 
exames pode chegar ao diag-
nóstico correto.  

Texto da estudante de 
Medicina Veterinária Angéli-
ca Mariano Gonçalves 
Gomes 
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HORÓSCOPO

MALHAÇÃO SONHOS 
17h45, na Rede Globo

Duca e Karina lamentam a fuga 
de Nat. João fala para Pedro que 
pedirá Bianca em namoro. Lobão 
mostra o pendrive de Alan para Hei-
deguer. Gael acredita que Nat tenha 
enganado Duca. Heideguer e Lobão 
descobrem que foi Karina quem 
deu o pendrive para Nat. Gael se 
preocupa com Karina. Wallace con-
ta a Gael que Karina foi morar com 
Lobão. Lobão vasculha a mochila e 
o celular de Karina. Cobra pede para 
Edgard ajudá-lo a se preparar para 
o chá de Lucrécia. Lobão tenta des-
cobrir alguma informação sobre Nat 
com Karina. Edgard leva Cobra ao 
Perfeitão e ele fi ca envergonhado. 
Gael invade a casa de Lobão para 
tirar Karina de lá.

NOS TEMPOS DO IMPERADOR 
18h20, na Rede Globo

Zayla se desespera, e Samuel afi r-
ma que não pode mais casar com 
a moça. Para agradar Teresa, Pedro 
aceita conceder o título de baro-
nesa a Lota em troca das múmias. 
Luísa garante que Isabel escolherá 
Gastão. Enfurecida, Zayla jura que 
Samuel e Pilar não fi carão juntos. 
Quinzinho e Lupita preparam seu 
plano para se livrar de Lota. Tonico 
provoca Samuel e Luísa afi rma ao 
amigo que é melhor esquecer o 
passado. Celestina deixa escapar 

RESUMO DAS NOVELAS

uma informação para Nino. Nélio 
conforta Dolores e diz que Pilar está 
fora de perigo. Pedro apresenta a 
cidade a Gastão e Augusto.

PEGA PEGA 
19h30, na Rede Globo

Eric comenta com Lourenço que 
desconfi a de que Athaíde possa 
estar protegendo alguém. Dias se 
passam, e Athaíde sai da cadeia. 
Júlio e Antônia se beijam, e a 
policial confessa ao rapaz que não 
consegue esquecê-lo. Luiza conta a 
Eric que Malagueta convidou Maria 
Pia para ir até sua casa. Lígia de-
monstra a Athaíde que tem medo 
de que algo de ruim lhe aconteça. 
Antônia confessa a Domênico que 
beijou Júlio, e os dois decidem dar 
um tempo na relação. Eric e Luiza 
vigiam a casa de Malagueta e fl a-
gram Maria Pia chegando ao prédio 
do ex-concierge. Athaíde arma 
com Timóteo de culpar Eric pelos 
crimes cometidos por eles. Antônia 
e Domênico se acertam e decidem 
morar juntos.

A USURPADORA
21h, no SBT

Irene diz a Fernando que Gonçalo 
não é um trafi cante de armas e 
distribui para países da América do 
Sul. Carlos convida Paulina para 
jantar e relembrar como se apai-
xonou por ela. Sem imaginar que 

ela não é Paola, Carlos tenta uma 
reconciliação. Paola pede a Manuel 
que avise Paulina para chegar às 
nove horas na casa do Gonçalo para 
que conversem, pois quer voltar 
a ocupar o seu lugar de primeira-
-dama. Paulina chega na casa de 
Gonçalo e é seguida por Fernando. 
Nesse momento chega Santiago e 
se surpreende ao vê-la, declarando 
que deveria estar morta. Ele acredi-
ta que está diante de Paola.

GÊNESIS
21h, na RecordTV

O faraó tem um sonho misterioso. 
Adurrá é agressivo com Asenate 
e a ameaça. José é chamado pelo 
faraó.

IMPÉRIO
21h20, na Rede Globo

Ismael e Lorraine conversam sobre 
Silviano. José Alfredo desconfi a 
que a pessoa que tentou matá-lo 
seja o Fabrício Melgaço. Danielle 
questiona Maurílio sobre o que ele 
fez no carnaval e ele se irrita. Enrico 
ajuda Cláudio. Noely se insinua 
para Robertão. Lorraine liga para 
Érika. José Alfredo pede um favor 
para Maria Marta. Carmen liga para 
Jonas. Maria Marta conversa com 
Maria Clara e João Lucas sobre José 
Pedro. Vicente vai ao hospital para 
saber notícias sobre Cora. Lorraine 
vai a casa de Silviano.

ÁRIES. 
Tudo indica que estará 
mais sociável e deve 

ter sucesso em reuniões. Pode 
iniciar um romance a distância. 
Se já tem um cobertor de orelha, 
deve investir em coisas novas e 
diferentes.

TOURO. 
Há chance de pintar 
herança, pensão 
ou ganhar dinheiro 

através de uma associação. Na 
saúde, é melhor adotar hábitos 
mais saudáveis na alimentação e 
evitar a automedicação.

GÊMEOS. 
Mais sociável, tudo 
indica que irá fazer 
bons contatos e 

ganhar a simpatia das pessoas. 
Com a mente pra lá de criativa, 
os estudos estão favorecidos, 
sobretudo na faculdade.

CÂNCER. 
 Além de contar com 
bom gosto e talento, 
seu signo tende a fi car 

mais prestativo e sociável no 
serviço. Há sinal de sucesso se 
lida com negócios ou fi nanças da 
família.

LEÃO. 
Seu jeito sociável está 
com tudo e você deve 

fazer contatos com naturalidade. 
Pode conseguir mais de uma 
parceria profi ssional lucrativa. As 
ideias tendem a fl uir numa boa e 
terá facilidade para se expressar.

VIRGEM. 
Além de contar com 
bom gosto e olhar 
crítico, você tende 

a conviver numa boa com os 
colegas e a chefi a. Já na paixão, o 
momento pede mais desinibição, 
coragem e diálogo.

LIBRA. 
Você deve se dar bem 
em reuniões e fazer 
ótimos contatos tanto 

presencialmente quanto on-line, 
e pode se aproximar mais de as-
suntos e pessoas que despertem 
sua mente. 

ESCORPIÃO. 
Curtir o conforto e sos-
sego de casa deve ser 
uma mina de ouro, já 

que a sua criatividade e imagina-
ção fértil tendem a fl uir melhor. 
Mas tudo indica que vai querer 
mais liberdade.

SAGITÁRIO. 
Com seu bom papo, 
há grandes chances de 

conseguir o que quer, inclusive 
favores. Sua mente deve ferver 
de ideias, o que favorece seus 
planos e sonhos engenhosos, 
mas a rotina pode te desanimar.

CAPRICÓRNIO. 
Unindo sociabilida-
de com bom gosto, 
pode encher o bolso 

se trabalha com atendimento 
ao público. Há grandes chances 
de subir de cargo na profi ssão e 
conquistar um belo aumento.

AQUÁRIO. 
Com zero timidez, 
você tende a socializar 
numa boa e deve ter 

facilidade pra escolher bem com 
quem se relaciona. Os astros des-
tacam sua boa lábia e habilidade 
em conversar.

PEIXES. 
O seu jeito jeitoso te 
deixa se expressando 
muito bem, e pode ga-

nhar dinheiro com comunicação, 
redes sociais e aplicativos. Pode 
se encantar por alguém da sua 
profi ssão e desencalhar.

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

dução de hormônios como 
estrógeno e progesterona, 
os machos também são afe-
tados, logo, deve ser feita a 
prevenção. Não há predis-
posição de raças, todas po-
dem ser afetadas. O câncer de 
mama é caracterizado pelo 
crescimento desordenado de 
células das glândulas mamá-
rias do animal, envolvendo 
fatores hormonais, genéticos, 
ambientais e nutricionais. 

As neoplasias ocorrem 
em tamanhos e formas va-
riadas, podendo ser malignas 
ou benignas. Nódulos e feri-
das na região mamária, de-
vem ser analisados, na maio-
ria das vezes não há nenhum 
sinal clínico e a doença avan-
ça de maneira silenciosa. 
Como tratamento, normal-
mente ocorre a remoção ci-
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Curtas

HOMENAGEM. Whin-
dersson Nunes divul-
gou na madrugada des-
ta quarta um vídeo de 
uma 2° música que em 
homenagem ao filho. O 
bebê morreu dois dias 
após o nascimento. O 
youtuber e humorista 
acrescentou que estava 
acostumado a atender a 
pedidos para gravar ví-
deos para crianças em 
estado terminal, e isso 
não era difícil para ele. 
Mas a situação mudou 
após a perda do filho.

POLÊMICA. O relacio-
namento entre Gabriel 
Medina e sua mãe, Si-
mone, segue conturba-
do. Em conversa entre 
eles divulgada pelo co-
lunista Leo Dias, Simo-
ne comparou Yasmin 
Brunet, esposa do sur-
fista, a uma “atriz por-
nô” e afirmou ter vídeo 
da modelo “fazendo 
chu**”.Ela ainda ques-
tionou falta de espíri-
to do filho. Medina não 
respondeu as provoca-
ções da mãe.

ROMANCE.  Angelina 
Jolie  foi vista novamen-
te com seu primeiro ex-
-marido, o ator Jonny 
Lee Miller em um jantar 
em Beverlly Hills, na se-
gunda (11), segundo o 
jornal Daily Mail. O en-
contro do ex-casal trou-
xe à tona os rumores de 
que os dois teriam uma 
possível reconciliação 
amorosa. Após o jantar, 
Jolie foi embora no mes-
mo carro Miller dirigia.

 ‘Não estou 
aberta’
Flavia Pavanelli ao 

abrir o jogo sobre novos  

relacionamentos. 

A
”Round 6”, lan-
çada internacio-
nalmente com 
o título “Squid 
Game”, se tornou 

oficialmente a maior estreia 
de todos os tempos da Net-
flix. A informação foi divul-
gada nesta terça (12) pelo 
serviço de streaming. A sé-
rie coreana foi vista em 111 
milhões de lares em 25 dias, 
desde sua estreia no dia 17 
de setembro. Ela superou a 
americana “Bridgerton”, que 
detinha o título por ter sido 
vista por 82 milhões de famí-
lias nos primeiros 28 dias, em 
dezembro de 2020. Vale lem-
brar que a Netflix conside-
ra em sua métrica as contas 
que começaram a assistir um 
título e permaneceram por 
pelo menos 2 minutos.

MAIS ASSISTIDA 
Round 6 bate recorde
Série coreana 
disponível na Netflix 
supera ‘Bridgerton’ 
e foi assistida por 111 
milhões de lares em 
25 dias

Visita ao Caetano
Milton Nascimento saiu de casa pela primeira vez desde o 
momento em que o Brasil passou a viver a pandemia da Co-
vid-19. Augusto Nascimento, filho adotivo do cantor, levou 
o pai para um grande encontro com o músico Caetano Ve-
loso.  “Foi lindo ver Caetano mostrando as músicas novas, e 
os dois relembrando histórias e mais histórias que viveram. 
Hoje foi, literalmente, um dos dias mais incríveis da minha 
vida” relatou Augusto Nascimento.

Alta
Após ser submetida a uma 
cirurgia no ombro, Fátima 
Bernardes, 59, recebeu alta 
hospitalar na manhã des-
ta quarta (13). “Acabamos de 
sair do hospital. A pacien-
te está bem aqui, de tipoia. 
Recuperada”, diz o deputado 
federal Túlio Gadelha (PDT), 
namorada da apresentadora, 
em vídeo publicado por ele 
no Stories do Instagram.

Assalto
A cantora Luísa Sonza (23) 
sofreu um assalto na noi-
te desta última terça-feira 
(12), em São Paulo. A notícia 
foi dada pelo perfil @infos-
luisasonza, portal de infor-
mação da artista que tem 
contato direto com a equipe 
da cantora. O crime aconte-
ceu enquanto a artista fazia 
compras em uma farmácia. 
Sonza estava acompanhada.

Uma nova parceria
Anitta, 28, revelou nesta terça-feira (12) uma parceria com a rapper americana Saweetie, 28. 
As duas gravaram juntas a música “Faking Love”, que está programada para chegar às plata-
formas digitais na quinta-feira (14), a partir das 21h. Saweetie assinou com a Warner Records 
após o sucesso de seu single de estreia, “Icy Grl”, de 2018. Ela ganhou projeção mundial com 
o hit “Best Friend”, em parceria com Doja Cat. O primeiro álbum da cantora deve ser lança-
do neste ano. “Faking Love” é o terceiro single do próximo álbum de Anitta.
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gou na madrugada des-
ta quarta um vídeo de 
uma 2° música que em 
homenagem ao filho. O 
bebê morreu dois dias 
após o nascimento. O 
youtuber e humorista 
acrescentou que estava 
acostumado a atender a 
pedidos para gravar ví-
deos para crianças em 
estado terminal, e isso 
não era difícil para ele. 
Mas a situação mudou 
após a perda do filho.

POLÊMICA. O relacio-
namento entre Gabriel 
Medina e sua mãe, Si-
mone, segue conturba-
do. Em conversa entre 
eles divulgada pelo co-
lunista Leo Dias, Simo-
ne comparou Yasmin 
Brunet, esposa do sur-
fista, a uma “atriz por-
nô” e afirmou ter vídeo 
da modelo “fazendo 
chu**”.Ela ainda ques-
tionou falta de espíri-
to do filho. Medina não 
respondeu as provoca-
ções da mãe.

ROMANCE.  Angelina 
Jolie  foi vista novamen-
te com seu primeiro ex-
-marido, o ator Jonny 
Lee Miller em um jantar 
em Beverlly Hills, na se-
gunda (11), segundo o 
jornal Daily Mail. O en-
contro do ex-casal trou-
xe à tona os rumores de 
que os dois teriam uma 
possível reconciliação 
amorosa. Após o jantar, 
Jolie foi embora no mes-
mo carro Miller dirigia.

 ‘Não estou 
aberta’
Flavia Pavanelli ao 

abrir o jogo sobre novos  

relacionamentos. 

A
”Round 6”, lan-
çada internacio-
nalmente com 
o título “Squid 
Game”, se tornou 

oficialmente a maior estreia 
de todos os tempos da Net-
flix. A informação foi divul-
gada nesta terça (12) pelo 
serviço de streaming. A sé-
rie coreana foi vista em 111 
milhões de lares em 25 dias, 
desde sua estreia no dia 17 
de setembro. Ela superou a 
americana “Bridgerton”, que 
detinha o título por ter sido 
vista por 82 milhões de famí-
lias nos primeiros 28 dias, em 
dezembro de 2020. Vale lem-
brar que a Netflix conside-
ra em sua métrica as contas 
que começaram a assistir um 
título e permaneceram por 
pelo menos 2 minutos.

MAIS ASSISTIDA 
Round 6 bate recorde
Série coreana 
disponível na Netflix 
supera ‘Bridgerton’ 
e foi assistida por 111 
milhões de lares em 
25 dias

Visita ao Caetano
Milton Nascimento saiu de casa pela primeira vez desde o 
momento em que o Brasil passou a viver a pandemia da Co-
vid-19. Augusto Nascimento, filho adotivo do cantor, levou 
o pai para um grande encontro com o músico Caetano Ve-
loso.  “Foi lindo ver Caetano mostrando as músicas novas, e 
os dois relembrando histórias e mais histórias que viveram. 
Hoje foi, literalmente, um dos dias mais incríveis da minha 
vida” relatou Augusto Nascimento.

Alta
Após ser submetida a uma 
cirurgia no ombro, Fátima 
Bernardes, 59, recebeu alta 
hospitalar na manhã des-
ta quarta (13). “Acabamos de 
sair do hospital. A pacien-
te está bem aqui, de tipoia. 
Recuperada”, diz o deputado 
federal Túlio Gadelha (PDT), 
namorada da apresentadora, 
em vídeo publicado por ele 
no Stories do Instagram.

Assalto
A cantora Luísa Sonza (23) 
sofreu um assalto na noi-
te desta última terça-feira 
(12), em São Paulo. A notícia 
foi dada pelo perfil @infos-
luisasonza, portal de infor-
mação da artista que tem 
contato direto com a equipe 
da cantora. O crime aconte-
ceu enquanto a artista fazia 
compras em uma farmácia. 
Sonza estava acompanhada.

Uma nova parceria
Anitta, 28, revelou nesta terça-feira (12) uma parceria com a rapper americana Saweetie, 28. 
As duas gravaram juntas a música “Faking Love”, que está programada para chegar às plata-
formas digitais na quinta-feira (14), a partir das 21h. Saweetie assinou com a Warner Records 
após o sucesso de seu single de estreia, “Icy Grl”, de 2018. Ela ganhou projeção mundial com 
o hit “Best Friend”, em parceria com Doja Cat. O primeiro álbum da cantora deve ser lança-
do neste ano. “Faking Love” é o terceiro single do próximo álbum de Anitta.
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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 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 
– 27/10/2021 às 09h50 - VALOR: R$ 140.064,23 e 2º leilão público – 28/10/2021 às 09h50 - 

VALOR: R$ 135.794,58. 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 designado por Lote 19 da Quadra “B”, do 
loteamento denominado Residencial Flávia, em Campinas/SP, com a área de 126,00m². MATRÍCULA: 181.791 – 
3º Registro de Imóveis de Campinas/SP. FIDUCIANTES: WINDSON FERREIRA SANTOS CPF 366.453.568-54 E 
ZULEIDE APARECIDA DA SILVA SANTOS CPF 380.538.188-38. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 
29/09/2021. 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 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 
– 27/10/2021 às 09h00 - VALOR: R$ 142.259,47 e 2º leilão público – 28/10/2021 às 09h00 - 

VALOR: R$ 147.042,75. 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 designado por Lote 45 da Quadra “B”, do 
loteamento denominado Residencial Flávia, em Campinas/SP, com a área de 126,82m². MATRÍCULA: 181.817 – 
3º Registro de Imóveis de Campinas/SP. FIDUCIANTE: JOSÉ DE ANCHIETA DOS SANTOS BASTOS CPF 
940.118.693-68. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 27/09/2021. 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 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 
– 27/10/2021 às 09h30 - VALOR: R$ 142.972,13 e 2º leilão público – 28/10/2021 às 09h30 - 

VALOR: R$ 146.842,81. 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 designado por Lote 2 da Quadra “I”, do loteamento 
denominado Residencial Flávia, em Campinas/SP, com a área de 126,00m². MATRÍCULA: 181.960 – 3º Registro 
de Imóveis de Campinas/SP. FIDUCIANTES: CELSO MOREIRA NETO CPF 361.051.828-64 E SAMARA DA SILVA 
SOUSA CPF 375.837.088-42. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 27/09/2021. 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 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 
– 27/10/2021 às 09h40 - VALOR: R$ 142.559,38 e 2º leilão público – 28/10/2021 às 09h40 - 

VALOR: R$ 124.933,62. 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 designado por Lote 16 da Quadra “I”, do loteamento 
denominado Residencial Flávia, em Campinas/SP, com a área de 126,00m². MATRÍCULA: 181.974 – 3º Registro 
de Imóveis de Campinas/SP. FIDUCIANTES: ROBSON BRAZ DUARTE CPF 030.953.346-56 E CLAUDINETE 
PEREIRA DUARTE CPF 045.357.646-03. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 27/09/2021. 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 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 
– 27/10/2021 às 09h15 - VALOR: R$ 365.288,53 e 2º leilão público – 28/10/2021 às 09h15 - 

VALOR: R$ 339.157,15. 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 designado por Lote 28 da Quadra “D”, com 
destinação CSE, do Loteamento denominado Jardim Caiman, em Campinas/SP, com uma área de 337,26m². 
MATRÍCULA: 216.885 – 3º Registro de Imóveis de Campinas/SP. FIDUCIANTES: CLEOMAR OLIVEIRA FASSINI 
CPF 777.861.738-20 E DALVA DE OLIVEIRA FASSINI CPF 967.023.118-34. CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE: 27/09/2021. 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: Fabio Marcelo Reis 
Giaquinto. O leilão será realizado 28 de Outubro de 2021, às 10:00, no site 
www.hisaleiloes.com.br. Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa Sato – Jucesp 817. EDITAL 
COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÃO                  

DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.HISALEILOES.COM.BR.              

EDITAL DE LEILÃO DE PEÇAS DE BICLETA | Comitente vendedor:  TK3 IND COM 
DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA. O leilão será realizado 28 de Outubro de 
2021, às 10:00, no site www.hisaleiloes.com.br. Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa Sato 
– Jucesp 817. EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO 

DESTE LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.HISALEILOES.COM.BR.

EXTRATO DE LEILÃO ELETRÔNICO JUDICIAL
A Dr. Natalia Schier Hinckel, MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, que 
será realizado leilão público pela Gestora HASTA VIP, por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.hastavip.com.br, conduzido por 
seu Leiloeiro Oficial, Sr. Eduardo Jordão Boyadjian, matriculado na JUCESP sob o nº 464, do móvel nos autos da ação de – Execução 
de Título Extrajudicial, processo n°: 0045657-17.1996.8.26.0224, que BANCO DO BRASIL move em face de MASSA FALIDA DE REMAC 
RETIFICA DE MOTORES LTDA e outros, em 1º LEILÃO com início no dia 22/10/2021, às 14:00hs, e encerramento no dia 27/10/2021, a 
partir das 14:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: R$ 739.834,98 (setecentos e trinta e nove mil e oitocentos e trinta e quatro reais e noventa 
e oito centavos), correspondente ao valor da avaliação.  Caso não haja licitantes, seguirá sem interrupção até o 2º LEILÃO com início no dia 
27/10/2021, às 14:01hs, e encerramento no dia 17/11/2021, a partir das 14:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: R$ 591.867,98 (quinhentos 
e noventa e um mil e oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), correspondente a 80% do valor da avaliação, tudo 
conforme o Provimento 1625/2009. Descrição do bem: PRÉDIO COMERCIAL COM ÁREA DE 409,90M2, E SEU RESPECTIVO TERRENO, 
SITUADO À RUA 25, ATUALMENTE RUA GIANCARLO VASTRI, Nº 233 (AV. 4), CONSISTENTE NO LOTE 18, DA QUADRA S.4, ZONA 
RESIDENCIAL DE CUMBICA, CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE, PERÍMTERO URBANO. Matrícula 21.352 do 1º Cartório de Registro de 
Imóveis de Guarulhos/SP. O Edital completo e seus anexos estão à disposição dos interessados no website da Gestora HASTA VIP. 
Maiores informações poderão ser obtidas pelo E-mail contato@hastavip.com.br ou (11) 3093-5251. São Paulo, 08 de outubro de 2021.

www.hastavip.com.br 11 3093-5251

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 – 27/10/2021 às 14h00 - VALOR: R$ 

256.383,75 e 2º leilão público – 29/10/2021 às 14h00 - VALOR: R$ 140.726,53. TATIANA HISA 
SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário GALLERIA FINANÇAS 
SECURITIZADORA S.A. – CNPJ 34.425.347/0001-06, 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 prédio residencial 
situado em Ribeirão Preto/SP, à rua Minas nº 818, edificado que mede 7,08 metros de frente, por 
16,00 metros em uma face, da frente aos fundos e na outra face mede-se 9,42 metros, com a 
mesma largura da frente e mede 6,70 metros até o fundo, ficando mais estreito nos fundos, onde 
mede-se somente 6,08 metros, cadastrado sob nº 20.462, na Prefeitura Municipal local. Imóvel 
Ocupado. MATRÍCULA: 81.163 – 2º Oficial de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto/SP. 
FIDUCIANTES: LUIZ FROZZA CPF 656.098.249-15 E CLEDIR GUBIANI FROZZA CPF 
426.444.700-30. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 29/09/2021. 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.

1° Leilão: 22/10/2021 às 14:00hs  - 2° Leilão: 27/10/2021 às 14:00hs - Leilão somente na modali-
dade eletrônica através do site: www.hastapublica.com.br  Euclides Maraschi Júnior, leiloeiro 
ofi cial inscrito na JUCESP n° 819, com escritório à Avenida Torello Dinucci, 580, Jardim dos Ma-
nacás - Araraquara/SP, devidamente autorizado por CYRELA ROYRAMA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.910.251/0001-52 e CCP LILAC EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.591.466/0001-16,  venderá na 
forma da Lei 9.514/97, em leilões públicos nos dias e horários acima referidos através do seu site de 
leilões online: www.hastapublica.com.br, o Sala comercial nº 1111, localizado no 11º pavimento 
do “subcondomínio Thera Offi ce – Torre 2 – Setor B- Thera Comercial”, integrante do con-
domínio Thera One, situado na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 105, no 20º subdistrito, 
Ibirapuera, com a área privativa de 42,50m2; a área comum de 57,242m2; a área total de 99,742m2; 
equivalente a uma fração ideal de 0,000477 no terreno e nas partes de propriedade e uso comum do 
condomínio; com direito ao uso de 01 (uma) vaga indeterminada, para o estacionamento de 01 (um) 
veículo de passeio, com auxílio de manobrista, localizada na garagem coletiva do subcondomínio, 
melhor descrito na matrícula nº 234.138 do Cartório do 15º Registro de Imóveis de São Paulo, objeto 
da escritura pública fi rmada em 27/07/2017, sob o livro 10.817, pág. 17, junto ao 9º Tabelião de 
Notas de São Paulo, devidamente registrada nos R-6 e R-7 da matrícula mencionada acima, tendo 
como Fiduciante Devedor, ROBERTO WAGNER FONTOURA JÚNIOR, inscrito no CPF sob o nº 
177.284.308-3, O referido imóvel encontra-se registrado em nome de CYRELA ROYRAMA EM-
PREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.910.251/0001-52 e CCP 
LILAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.591.466/0001-
16, conforme CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE averbada no AV-08 da matrícula mencionada 
acima. O imóvel será vendido em 1° Leilão no estado em que se encontra, por preço não inferior a 
R$ 1.125.907,23 (um milhão, cento e vinte e cinco mil, novecentos e sete reais e vinte e três 
centavos), nos termos do § 1º do art. 27 da Lei 9.514/97. Em 2º Leilão o imóvel será vendido, em 
caráter defi nitivo, por preço não inferior a R$ 615.506,08 (seiscentos e quinze mil, quinhentos 
e seis reais e oito centavos), conforme trata o §2° do art. 27 da Lei 9.514/97. Eventuais débitos 
de condomínio serão de responsabilidade do arrematante. A comissão do Leiloeiro será paga pelo 
arrematante na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da venda do bem arrematado, bem 
como as despesas efetuadas com os leilões, despesas de telegramas, reconhecimento de fi rmas, 
arquivamento na Jucesp, publicação do leilão, as relativas a registros de imóveis, ITBI e demais 
impostos. Recursos judiciais necessários para desocupação do imóvel serão de responsabilidade 
do arrematante. A venda deverá ser feita com pagamento à vista. Os devedores fi duciantes serão 
comunicados 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 local da realização dos leilões, mediante correspondência dirigida 
aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo os fi duciantes 
adquirirem 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 des-
pesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados 
já tenham efetuado lances. Para participar do leilão oferecendo lances pela internet, deverão pre-
viamente (no prazo de 24 horas antes do início do pregão) efetuar o seu cadastro pessoal no site 
do Leiloeiro (www.hastapublica.com.br) e também solicitar sua habilitação para participar do Leilão 
na modalidade online, sujeito à aprovação após comprovação dos dados cadastrais pela análise 
de documentação exigida na forma e no Prazo previsto nas Condições de participação, venda 
e pagamento.  Todos os lances efetuados por usuários certifi cados não são passíveis de arrepen-
dimento. 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 profi ssão de Leiloeiro Ofi cial. São Paulo/SP, 04 de outubro de 2021.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL ONLINE
E NOTIFICAÇÃO LEI N° 9.514/97

SATO LEILÕES – (11)4223-4343 – www.satoleiloes.com.br- LEILÃO – Comitente vendedor:  FUNDACAO PETROBRAS DE 
SEGURIDADE SOCIAL PETROS, - CNPJ sob nº  34.053.942/0001-50.  Sediada na Cidade de Rio de Janeiro - RJ  - Data: 28 
de Outubro de 2021, às 10:00. O leilão será realizado pela Leiloeira Oficial Sr.ª Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à 
Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP, online no site www.satoleiloes.com.br. A descrição 
dos lotes detalhados serão exibidas no site. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. RELAÇÃO DOS LOTES: 
Lote 1: Itens Diversos;  Lote 2: 02 Scanners;  Lote 3: 03 Fragmentadoras ;  Lote 4: 01 Fragmentadora;  Lote 5: 01 Reader Printer 

7540 Mfb;  Lote 6: 01 Eyecom Print Master;  Lote 7: 01 Arquivo Deslizante;  Lote 8: 01 Arquivo Deslizante;  Lote 9: 05 Scanners ;  Lote 10: 01 Gaveteiro 
E 2 Mesas Baixas;  Lote 11: 01 Hp Color Laser Jet;  Lote 12: 01 Printex;  Lote 13: 04 Suporte Cpu;  Lote 14: 01 Cisco Cts Ctrl - Duc8;  Lote 15: 20 
Aparelhos Iphone;  Lote 16: 03 Monitores ( 01 Lg / 1 Hp / 01 Aoc ) ;  Lote 17: 20 Cpu's Dell Optiplex 990;  Lote 18: 02 Cpu Dell  Optiplex 9010 - 
Avariadas;  Lote 19: 01 Scanner;  Lote 20: Itens Diversos De Informática;  Lote 21: Itens Diversos De Informática;  Lote 22: Itens Diversos De 
Informática;  Lote 23: Diversos Teclados E Caixas De Som;  Lote 24: 05 Projetores Modelos Diversos;  Lote 25: 29 Unidades Dell Wireless Antenna;  
Lote 26: 08 Suportes Cpu;  Lote 27: 02 Rack Servidor; Lote 28: 03 Caixas Cabo Cat 6 - Gigalan Furukawa - 100% Cobre;  Lote 29: Aprox. 40 Switchs 
Mod Diversos ;  Lote 30: Aprox. 17 Switchs Power Edge;  Lote 31: 03 Systimax 360g2 ;  Lote 32: 01 Cisco Pn 800-38171-01;  Lote 33: 01 Dell Power 
Edge Rack Console 17fp;  Lote 34: 01 Placa Hitachi Mod 5151414vlf4eo - Cap. 147 Gb; Lote 35: 04 Cisco I;  Lote 36: 02 Monitores Samsung 632;  Lote 
37: 05 Caixas De Cabo Rede; Lote 38: 25 Caixas - Contendo 10 Aparelhos Cisco ;  Lote 39: 21 Caixas - Contendo 10 Aparelhos Cisco;  Lote 40: 
Aparelhos Telefônicos Diversos;  Lote 41: 06 Caixas - Contendo 10 Aparelhos Cisco ; Lote 42: 06 Caixas - Contendo 10 Aparelhos Cisco;  Lote 43: 02 
Power Vault Tl 4000 Dell; Lote 44: 17 Cisco Pwr - C2 - 1025 Wac;  Lote 45: 16 Trava De Segurança P/ Notebook C/ Segredo;  Lote 46: 03 Caixas Itens 
Diversos Informática;  Lote 47: 10 Aparelhos Cisco Cp 6945;  Lote 48: 01 Cisco;  Lote 49: 03 Aparelhos Cisco 7965g / 01 Cisco Ip Phone 7916;  Lote 
50: 01 Cisco Vg 224;  Lote 51: 01 Cisco Vg 224;  Lote 52: 01 Aparelho Cisco 7965 / 01 Aparelho Cisco 7916 / 01 Aparelho Cisco 7916;  Lote 53: 01 Cisco 
Catalyst 2960 Xr Series; Lote 54: Fonte Dell 6031;  Lote 55: 01 Ipad 16 Gb A 1436;  Lote 56: 01 Ipad 16 Gb A 1436 Tela Avariada;  Lote 57: 01 Ipad 16 Gb 
A 1459;  Lote 58: 01 Ipad 16 Gb A 1459;  Lote 59: 01 Ipad 16 Gb A 1430;  Lote 60: 01 Ipad 16 Gb A 1430;  Lote 61: 01 Ipad 16 Gb A 1430;  Lote 62: 01 
Ipad 16 Gb A 1430;  Lote 63: 01 Ipad 16 Gb A 1430;  Lote 64: 05 Aparelhos Iphone A1457;  Lote 65: 05 Aparelhos Iphone A1457; Lote 66: 05 Aparelhos 
Iphone A1457;  Lote 67: 05 Aparelhos Iphone A1457;  Lote 68: 05 Aparelhos Iphone A1457;  Lote 69: 04 Aparelhos Iphone A1457;  Lote 70: 01 Iphone 
S A 1688;  Lote 71: 04 Iphone S A 1688;  Lote 72: 03 Iphones Avariados;  Lote 73: 01 Iphone S A 1688;  Lote 74: 01 Iphone S A 1688;  Lote 75: 01 Iphone 
S A 1688;  Lote 76: 01 Iphone S A 1688;  Lote 77: 01 Iphone S A 1688;  Lote 78: 01 Iphone S A 1688;  Lote 79: 01 Iphone S A 1688;  Lote 80: 01 Iphone 
S A 1688;  Lote 81: 01 Iphone S A 1688;  Lote 82: 07 Cpu Optiflex 990 / 01 Optiflex 980;  Lote 83: 06 Cpu Optiplex 9010;  Lote 84: 05 Cpu Optiplex 
7060;  Lote 85: 05 Cpu Optiplex 7060; Lote 86: 05 Cpu Optiplex 7060;  Lote 87: 05 Cpu Optiplex 7060;  Lote 88: 05 Cpu Optiplex 7060; Lote 89: 05 
Cpu Optiplex 7060;  Lote 90: 05 Cpu Optiplex 7060;  Lote 91: 03 Cpu Optiplex 7060;  Lote 92: 01 Cpu Optiplex 7050;  Lote 93: 01 Cpu Optiplex 7050;  
Lote 94: 01 Cpu Optiplex 7050;  Lote 95: 01 Cpu Optiplex 7050;  Lote 96: 01 Cpu Optiplex 7050;  Lote 97: 01 Cpu Optiplex 7050;  Lote 98: 1 Cpu 
Optiplex 7050;  Lote 99: 1 Cpu Optiplex 7050;  Lote 100: 1 Cpu Optiplex 7050;  Lote 101: 1 Cpu Optiplex 7050;  Lote 102: 10 Cpu Optiplex 7050;  Lote 
103: 10 Cpu Optiplex 7050;  Lote 104: 08 Bandejas Fixa Universal;  Lote 105: 01 Cisco 2900;  Lote 106: 14 Monitores Dell;  Lote 107: 04 Monitores Dell;  
Lote 108: 03 Switch Cisco Catalyst 2960-Xr;  Lote 109: 04 Monitores Dell;  Lote 110: Mesa De Som Xenyx 1204 Fx;  Lote 111: 01 Hp Scanjet G4050;  
Lote 112: 02 Cpu Optiplex 9010 / 01 Dell Precision T3600;  Lote 113: Itens Divs Telefones/Teclado/Cabos;  Lote 114: Ipad Mod A1567;  Lote 115: Ipad 
16 Gb A 1430;  Lote 116: Ipad 16 Gb A 1430;  Lote 117: Ipad 16 Gb A 1430;  Lote 118: 04 Ipad's Avariados;  Lote 119: 02 Ipad 16 Gb A1430;  Lote 120: 03 
Ipad 16gb A1430;  Lote 121: 05 Ipad's Avariados;  Lote 122: 05 Ipad's Avariados 16 Gb A1430;  Lote 123: 01 Ipad 16 Gb A1430;  Lote 124: 01 Ipad 16 Gb 
A1430; Lote 125: 01 Ipad 16 Gb A1430;  Lote 126: 04 Ipad's A 1430;  Lote 127: 02 Ipad's 16 Gb A 1430;  Lote 128: 01 Ipad 16 Gb A 1459;  Lote 129: Dell 
Power Edge Rack Console 17fp;  Lote 130: Cisco 800 - 38171-01;  Lote 131: 21 Monitores Dell;  Lote 132: Diversos Itens Informática; EDITAL 
COMPLETO E CONDIÇÕES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.satoleiloes.com.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão 

- Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 

27/10/2021 às 09h00 - VALOR: R$ 443.000,00 e 2º leilão público – 28/10/2021 às 09h00 - VALOR: R$ 604.359,16. TATIANA HISA SATO, 

leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário PIENZA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA – CNPJ 13.209.998/0001-80, realizará os leilões 

para a venda do imóvel abaixo descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI alterada pelas 

Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Apartamento nº 242, localizado 

no 24º pavimento, da Torre 2 – Bloco Sole, integrante do empreendimento denominado “Condomínio Essencialle Home Club”, situado na Rua Luis Scott, nº 

165, do desmembramento “Vila das Flores”, no Bairro “Aldeia”, no Distrito de Aldeia de Barueri, em Barueri/SP, com área privativa de 70,270m², área comum de 

66,856m², área total de 137,126m², e o direito de uso de 02 vagas de garagem em local individual e indeterminado. MATRÍCULA: 191.038 – Registro de Imóveis 

da Comarca de Barueri/SP. FIDUCIANTE: GABRIEL ROCHA SARDINHA CPF 362.148.687-09. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 30/09/2021. 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 a cargo do adquirente os tributos (IPTU, laudêmio etc.), bem como das contribuições condominiais 

que recaírem sobre o imóvel, mesmo que anteriores à arrematação. Ficam intimados dos leilões os fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira 

telefone (11) 4223-4343, através do edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

Vara única do Foro da Comarca de Nhandeara/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado e depositário IDELCRECIO HE-
LIAS DA COSTA, inscrito no CPF/MF sob o nº 092.934.798-69. O Dr. Renato dos Santos, 
MM. Juiz de Direito da Vara única do Foro da Comarca de Nhandeara/SP, na forma da 

lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de sentença ajuizado por  WANDERLEI 
LUIZ MELCHIORI em face de IDELCRECIO HELIAS DA COSTA - Processo nº  0001763-27.2018.8.26.0383 (Princi-
pal - 1000797-47.2018.8.26.0383) – Controle nº 1182/2018, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de 
acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem 
garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações 
judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio 
 do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e 
a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar 
solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda 
do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão 
em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO 
LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá 
início no dia 27/10/2021 às 10:30h e se encerrará dia 03/11/2021 às 10:30h, onde somente serão aceitos lances iguais 
ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem inter-
rupção o 2º Leilão, que terá início no dia 03/11/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 22/11/2021 às 10:30h, onde serão 
aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão 
será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo 
para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os 
lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus 
sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não 
suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ain-
da que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso 
de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida 
com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em 
face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução 
em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, 
a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão 
devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo 
se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 
despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado 
em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito 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: 
LOTE Nº01: um veículo da marca/modelo FIAT/Uno Mille, cor verde, ano/modelo 1992, gasolina, placa BIC 3711, chassi 
9BD146000N3891354, renavam 00605218641.Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que 
não há débitos vinculados ao veículo (21/09/2021). Valor da Avaliação deste lote: R$ 6.000,00 (Seis mil reais) para 
Março de 2021. LOTE Nº02: um veículo da marca/modelo Honda/CG 125 Titan ES, cor Vermelha, ano/modelo 2000, 
chassi 9C2JC3020YR046772, placa CQQ 9535, renavam 00741041138. Consta no site da Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 3.751,87 (21/09/2021). Valor da Avaliação deste 
lote: R$ 3.000,00 (Três mil reais) para Março de 2021. O bem encontra-se na Rua José Pereira de Macedo, 31 CDHU, 
Gastão Vidigal, Nhandeara/SP, sendo nomeado depositário o executado. Débito desta ação no valor de R$ 7.117,75 ( Ja-
neiro/2021). Nhandeara, 29 de setembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Renato dos Santos  - Juiz de Direito

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

6ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado RONALDO DANTAS PEREIRA 
(depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 161.744.758-75. O Dr. Emanuel Brandão Filho, 
MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, na forma da lei, 

FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por ASSOCIAÇÃO EDUCA-
ÇÃO INTERNACIONAL VOCACIONAL RADIAL em face de RONALDO DANTAS PEREIRA - Processo nº 0025897-
63.2019.8.26.0002 (Principal nº 1001047-25.2019.8.26.0002) – Controle nº 48/2019, e que foi designada a venda do 
bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em 
que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designa-
das 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 Códi-
go de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessa-
dos 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 27/10/2021 às 10:00h e se encerrará dia 03/11/2021 às 10:00h, onde 
somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor 
da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 03/11/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 
22/11/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO 
CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, 
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO 
BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da ava-
liação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.
br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA 
e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo 
único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo 
de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta 
de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e 
II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista 
sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DES-
CUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 
dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente 
a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos 
os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA 
COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não 
será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou 
por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O 
pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento 
do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 do 
CPC) participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do 
preço, até o valor atualizado do débito. Deverá depositar o valor excedente, no mesmo prazo. Contudo, deverá o credor 
pagar o valor da comissão do gestor, na forma antes mencionada, que não será considerada despesa processual para 
fi ns de ressarcimento pelo executado. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.
megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus 
advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 
889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um veículo marca FIAT, modelo PALIO 16V, placa COH1275, renavam 677425783, 
GASOL/GNV, ano 1997. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo 
no valor total R$ 793,79 (20/09/2021). Valor da Avaliação do bem: R$ 6.977,00 (seis mil, novecentos e setenta e sete 
reais) para fevereiro de 2021. São Paulo, 28 de setembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Emanuel Brandão 
Filho - Juiz de Direito

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

1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central
da Comarca Da Capital do Estado de São Paulo – SP

EDITAL DE LEILÃO ÚNICO e intimação na FALÊNCIA DE UNIPAC EMBALAGENS LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.546.156/0001-73, na pessoa do Administrador Judicial 

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, OAB/SP nº 98.628; 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 Pr ocurador. O Dr. Leonardo Fernandes dos Santos, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais do Foro Central/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão Único dos 
Direitos Creditórios, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos 
da Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, ajuizada 
por UNIPAC EMBALAGENS LTDA - Processo nº 0026883-58.2012.8.26.0100, e que foi designada a venda dos direitos 
creditórios, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - Constitui ônus da parte interessada analisar os direitos 
creditórios, composto por Créditos Quirografários na Falência de CHAPECÓ COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 
e S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO CHAPECÓ, antes da data designada para a alienação judicial elet  rônica. DA PUBLICA-
ÇÃO 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 a descrição detalhada 
do bem a ser apregoado.  DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO E PRESENCIAL, através do 
Portal www.megaleiloes.com.br, o Leilão Único terá início no dia 26/10/2021 às 14:30h e se encerrará dia 25/11/2021 
às 14:30h, onde serão aceitos lances a partir de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). DO CONDUTOR DO LEI-
LÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados a partir do 
dia e hora de início do leilão pela rede de internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br, ou de viva voz no dia do 
encerramento do leilão a partir das 13:30 horas no Auditório localizado na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 
132 - Jd. Paulista - São Paulo/SP, em igualdade de condições. Parágrafo Único: Para ofertar lances o interessado deverá 
estar devidamente cadastrado e habilitado na Megaleilões, sendo que os documentos inerentes à arrematação serão 
emitidos em nome do participante cadastrado. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço 
dos direitos creditórios arrematados, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o deferimento do lance, através de 
guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os 
interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: 
proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, 
§ 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 
895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de 
qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; 
O inadimplemento autoriza a Massa Falida 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 em que se deu a arrematação (Art. 
895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao LEILOEIRO OFICIAL, a título de comissão, o 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação dos direitos. A comissão devida ao leiloeiro 
ofi cial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arre-
matação 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 ofi cial ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal 
www.megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respecti-
vos patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 1625/2009, e no 
que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO DO BEM: DIREITOS CREDITÓRIOS em favor da UNIPAC 
EMBALAGENS LTDA - Massa Falida no valor de R$ 904.166,65 (novecentos e quatro mil, cento e sessenta e seis reais 
e sessenta e cinco centavos) na classe quirografária perante a falência de CHAPECÓ COMPANHIA INDUISTRIAL DE 
ALIMENTOS e S/A INDUISTRIA E COMÉRCIO CHAPECÓ, processo nº 0000288- 12.2004.8.24.0018, em trâmite perante 
à 3ª Vara Cível da Comarca de Chapecó - SC. Valor Mínimo para Lance: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) - 
conforme decidido pelo D. Juízo Falimentar às fl s. 11308/11309. São Paulo, 16 de setembro de 2021. Eu, diretora/
escrivã, conferi e subscrevi. Dr. Leonardo Fernandes dos Santos - Juiz de Direito

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

1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Garça/SP
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação das executadas SONIA REGINA GOMES 
15815805840, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.162.548/0001-01; e SONIA REGINA GO-
MES, inscrita no CPF/MF sob o nº 158.158.058-40. A Dra. Renata Lima Ribeiro Raia, MM. 

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Garça/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente 
Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo proces-
sam-se os autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada por PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA em face de SONIA 
REGINA GOMES E OUTRA - Processo nº 1005028-18.2017.8.26.0201 - Controle nº 2354/2017, e que foi designada 
a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido 
no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das 
datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na 
rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conform idade com o disposto no art. 
887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados 
em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer 
que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre 
será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será 
por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Po rtal www.
megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 27/10/2021 às 10:30h e se encerrará dia 03/11/2021 às 10:30h, onde 
somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor 
da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 03/11/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 
22/11/2021 às 10:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO 
CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, 
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO 
BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da ava-
liação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.
br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA 
e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo 
único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo 
de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta 
de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, 
CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sem-
pre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUM-
PRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por 
cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a 
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos 
serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – 
O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o 
preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias 
à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da 
comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através 
de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal 
www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus 
advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 
889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: uma motoneta marca JTA, modelo Suzuki AN125, placa DXK8147, ano 2006/2007, 
chassi 9CDCF47AJ7M013252, renavam 929818946, gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de 
São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 1.240,54 (20/09/2021). O bem encontra-se à Rua Irmã Valentina 
Canton, 457, Labienópolis, Garça/SP, sendo nomeada depositária a executada. Valor da Avaliação do bem: R$ 3.700,00 
(três mil e setecentos reais) para setembro de 2018. Débitos desta ação no valor de R$ 409,82 (setembro/2021). Gar-
ça, 28 de setembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dra. Renata Lima Ribeiro Raia - Juíza de Direito

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

6ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas – SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados BETEL INDÚSTRIA E COMER-
CIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.453.862/0001-97; MARCOS RIBEIRO DINIZ, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 777.762.328-15; e RITA MARI A MORAES, inscrita no CPF/MF 

sob o nº 102.370.808-69. O Dr. Gilberto Luiz Carvalho Frasceschini, MM. Juíz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro da 
Comarca de Campinas – SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão dos bens, virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença 
ajuizado por ITAPEVI VII MULTICARTEIRA FIDC NP em face de BETEL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA e outros - 
Processo nº 1026001-27.2018.8.26.0114 – controle nº 1441/2018, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, 
de acordo com as regras expostas a seguir: DOS BENS  - Os Bens serão vendidos no estado em que se encontra, sem 
garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações 
judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio 
do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, 
inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o 
bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao 
responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. 
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado.  DO LEILÃO - O Leilão será 
realizado por DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.
br, o 1º Leilão terá início no dia 26/10/2021 às  10:30h e se encerrará dia 04/11/2021 às  10:30h, onde somente serão 
aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, 
seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 04/11/2021 às  10:31h e se encerrará no dia 19/11 /2021 
às  10:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR 
DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Lei-
lão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS 
LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS 
– Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos tributários e fi scais que serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos 
da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à 
ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. 
A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante 
e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do leiloeiro deverá 
ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que 
será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.
com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou 
pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC.   
RELAÇÃO DOS BENS: LOTE 01: 01 TV 55 polegadas Sansung. Valor da avaliação deste lote R$ R$ 2.800,00 (Dois 
mil e oitocentos reais) para Fevereiro de 2019. LOTE 02: 01 Tv 55 polegadas Philco. Valor da avaliação deste lote 
R$ R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) para Fevereiro de 2019. Os bens encontram-se na Rua Eliseu Teixeira 
de Camargo, nº 571, casa 4, Sítios de Recreio Gramado – Cep: 13101-665 Campinas/SP, sendo nomeado depositário 
MARCOS RIBEIRO DINIZ. Campinas, 29 de setembro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. Dr. Gilberto Luiz Carvalho 
Franceschini - Juiz de Direito

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

EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO
6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO

EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DEEVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO RÉU JOSÉ VIEGASNARCISO E OUTROS, expedido 
nos autos da ação de Procedimento Comum Cível - Assunto Principal do Processo << Informação indisponível >> movida por SANTIAGO SEGUNDO GUTIERREZ JAQUE em face de 
JOSÉ VIEGAS NARCISO E OUTROS, PROCESSO Nº 0008239-48.2004.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).Fabio Coimbra 
Junqueira, na forma da Lei, etc. 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, bem como nos 
artigos 250a 280 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça e no Provimento CSM nº 1625/2009, ambos do Tribunal de Justiça de São Paulo, 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 Oficial, 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: IMÓVEL – Casa nº 01 , 
do Condomínio Comercial “Nagib”, térreo e possui pavimento superior, tem sua frente para a Rua 15 de Novembro com o nº predial 79,esquina com a Travessa 7 de Setembro, possui área 
construída de 136,50m², sendo120,00m² no pavimento térreo e 16,50m² no pavimento superior, seu terreno possui a área de 134,3250m², do qual faz parte um quintal com área privativa de 
14,3250m², perfazendo uma fração ideal de solo de 0,442222, confronta-se pela frente com a rua 15 de Novembro com 13,50m., por onde tem seu acesso, pelo lado direito com o imóvel de 
propriedade de Zoraide Sabbag Abdalla e outros; pelo lado esquerdo com a Travessa 7 de Setembro com9,95m.e pelos fundos com a sala nº 15. Contribuinte Municipal n° 01.03.008.0214.001.0. 
Registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Rio Negro/PR, sob a Matricula n° 11.835. Avaliação: R$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS) para junho de 2018. Que será atualizado até o 
início do leilão. Ônus: R. 08 Hipoteca Exequenda, em favor de Carlos Alberto Narciso. Débito exequente R$ 262.448,76. Para setembro de 2007. Que será atualizado até a datado leilão. Débitos 
de IPTU: O débito de IPTU deverá ser apurado pessoalmente perante a Municipalidade de Rio Negro/PR. Visitação: Mediante prévio cadastro, que será feito por este leiloeiro. Recursos: Não 
consta nos autos recursos pendentes de julgamento. Datas do Leilão: A 1ª praça terá início no dia 27 de outubro de 2021 às 15h, encerrando-se no dia 29 de outubro de 2021 às 15h. Não 
havendo oferta de lances, seguir-se-á, sem interrupção, a 2ª praça iniciando 29 de outubro de 2021 às 15h01min, que se encerrará no dia 18 de novembro de 2021 às 15h. 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 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. Do Pagamento: O arrematante deverá efetuar o pagamento do 
preço do bem arrematado, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da praça, através de depósito judicial vinculado ao processo fornecido pelo Leiloeiro. Da Comissão do 
Leiloeiro/Gestor de Alienação Judicial: O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro/Gestor, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento)sobre o preço de arrematação do bem, 
que não está incluso no valor do lance, diretamente ao leiloeiro. Do Parcelamento: O interessado em adquirir o bem em prestações, poderá apresentar até o início do leilão, proposta por escrito que 
não seja por valor inferior a 60% (sessenta porcento) da avaliação atualizada, observadas as regras do artigo 895 do Código de Processo Civil, sujeitas à apreciação do Juiz na hipótese de não 
haver lance com pagamento à vista. A comissão de 5% devida ao Leiloeiro/Gestor não poderá ser incluída no parcelamento e deverá ser paga à vista, diretamente ao leiloeiro. Da Remição: Se a 
executada ou qualquer interessado, após a publicação do edital, compor-se ou quitar o débito total ou parcialmente antes da data da praça ou em seu curso, será devida as despesas efetuadas pelo 
Gestor de Alienação Eletrônica fixada neste caso em 2% (dois por cento) sobre o valor da 2ª praça. Das Despesas: O bem será vendido em caráter ad corpus e no estado em que se encontra. 
Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, transporte, desocupação e quaisquer outros custos provenientes de sua aquisição, tais como registro da Carta 
de Arrematação, taxas, emolumentos, averbações, imposto de transmissão ITBI, etc. Débitos Tributários: Eventuais débitos tributários ficam sub-rogados no valor da arrematação, nos termos do 
art. 130 do Código Tributário Nacional. Demais Débitos: Eventuais outros débitos que recaiam sobre o imóvel são de responsabilidade do arrematante. Cabe ao interessado pesquisar diretamente 
junto ao Condomínio, às entidades e órgãos competentes a existência e o valor de eventuais débitos/ônus sobre o bem leiloado. Como Participar: O interessado em participar do Leilão deverá se 
cadastrar previamente no website www.venetoleiloes.com.br, fazer o envio da documentação requerida e requerer habilitação para este leilão gratuitamente. Da oferta de Lances: Durante o 
pregão eletrônico, os lanços deverão ser oferecidos diretamente no sistema do Leiloeiro, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Sobrevindo lanços nos três últimos minutos, 
antecedentes ao término do Leilão, o horário de fechamento do Leilão será prorrogado por mais três minutos e sinalizado para que todos os usuários habilitados tenham a oportunidade de ofertar 
novos lanços. Transcorridos três minutos do último lanço o Leilão será encerrado e este declarado vencedor. Das Demais Condições: Se o exequente arrematar a coisa, não estará obrigado a 
exibir o preço, salvo se exceder ao crédito atualizado, caso em que depositará a diferença em três dias, bem como a comissão do leiloeiro, que não é considerada despesa processual, sob pena de 
ineficácia da arrematação e nova alienação eletrônica às suas expensas. As demais condições de venda estão disponíveis no website da Gestora no endereço www.venetoleiloes.com.br. A 
Alienação Judicial Eletrônica obedecerá ao disposto na legislação aplicável à espécie, notadamente ao disposto nos artigos 886 a 903 do Código de Processo Civil, bem como nos artigos 250 a 280 
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça e no Provimento CSM nº 1625/2009, ambos do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Decreto nº 21.981/32. Da Supervisão e 
Responsabilidade da Hasta Pública: A Hasta Pública será realizada somente por meio eletrônico, através do Sistema Gestor hospedado em www.venetoleiloes.com.br e sob condução do 
Leiloeiro Público Oficial ODILSONALVES DE OLIVEIRA, inscrito na JUCESP sob nº 991. Informações: Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pessoalmente na sede da Veneto Leilões 
Judiciais e Extrajudiciais ou através de e-mail: contato@venetoleiloes.com.br ou ainda por telefone nº 11- 3513-3431 e via Whatzapp/celular nº 9.7283.8717. O presente Edital será afixado e 
publicado na forma da lei e do provimento e atenderá ao disposto no artigo 889 do Código de Processo Civil. Dúvidas e esclarecimentos: Pessoalmente no Ofício onde tramita o processo, ou com 
a empresa gestora do leilão eletrônico. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de outubro de 2021.

Tel. (11) 3513-3431 | www.VenetoLeiloes.com.br
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 A Com a disparada da infla-
ção, pressionada em especial 
pelos preços dos combustí-
veis, corroendo o poder de 
compra dos mais pobres, a le-
nha ganhou espaço nos lares 
brasileiros durante a pande-
mia do novo coronavírus, que 
agravou ainda mais a crise 
econômica do país, que tota-
liza 14,1 milhões de desempre-
gados e 71,6 milhões de tra-
balhadores e trabalhadoras 
ocupados, mas sem direitos.

Em 2020, o consumo de 
restos de madeira nas resi-
dências do país aumentou 
1,8% na comparação com 
2019, segundo a Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE).

De acordo com a pesqui-
sa,  uso de lenha já ocupa o 
2º lugar entre as principais 
fontes de energia nas casas 

dos brasileiros, com 26,1% 
de participação contra 24,4% 
do gás liquefeito de petróleo 
(GLP). Em primeiro lugar, está 
a energia elétrica.

A lenha começou a ser 
mais usada do que o botijão 
de gás nas cozinhas brasilei-
ras a partir de 2017, acompa-
nhando a disparada do preço 
do GLP e também da gasolina 
e diesel.

Depois do golpe que desti-
tuiu a presidenta Dilma Rou-
sseff, Michel Temer (MDB-SP) 
mudou a política de preços 
da Petrobras. Com a decisão 
do golpista, os combustíveis 
passaram a ser reajustados de 
acordo com a cotação do pe-
tróleo e o câmbio. É a chama-
da Política Internacional de 
Paridade Internacional (PPI) 
adotada pela Petrobras. (CUT)

Mais casas trocam gás
de cozinha por lenha

 A Para Renato Janine Ribei-
ro, presidente da Sociedade 
Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC), corte de 
mais de R$ 600 milhões que 
iriam para a ciência é uma 
escolha política com conse-
quências devastadoras. Sem 
ciência, o Brasil está fadado 
ao atraso, diz.

Em uma manobra que pe-
gou a comunidade científi-
ca de surpresa, o Ministério 
da Economia provocou um 
corte drástico em recursos 
aguardados pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Ino-
vações (MCTI). Dos R$ 690 
milhões previstos por meio 
de um projeto de lei, apenas 
R$ 55,2 milhões foram direcio-
nados para a pasta. A redução 
foi feita pela comissão mista 
de orçamento do Congresso 
Nacional a pedido do minis-
tério comandado por Paulo 
Guedes.

O montante inicial abas-
teceria principalmente o 
Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), que con-
tava com a verba para viabi-
lizar uma nova chamada de 
projetos – que tinha sido sus-
pensa em 2018 por falta de 
recursos.

Para Renato Janine Ribei-
ro, ex-ministro da Educação e 
atual presidente da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC), a decisão do 
governo ameaça a continui-
dade da pesquisa no país. “É 
uma situação inacreditável”, 
afirma em entrevista à DW 
Brasil, apontando que o Bra-
sil pode estar diante de um 
‘apagão científico’.

Sem ciência, o país está 
fadado ao atraso, considera 
Janine Ribeiro. “O Brasil está 
perdendo chances gigantes-
cas de se projetar”, diz. (CUT)

“Brasil corre risco de 
ter apagão científico”

SINDICAL

 A O deputado Áureo Ribei-
ro (SD-RJ), relator do pro-
jeto sobre regulamentação 
do uso de criptomoedas, 
afirma à reportagem que 
vai pedir urgência na vo-
tação pelo plenário da Câ-
mara do texto aprovado na 
comissão especial no dia 29 
de setembro. Depois dessa 
fase, explica ele, caberá ao 
Banco Central definir as re-
gras de uso.

O presidente do BC, Ro-
berto Campos Neto, disse 
na última semana que a re-
gulamentação se dará pri-
meiro no uso das moedas 
virtuais para fins de inves-

timento e, posteriormente, 
como meio de pagamento.

TENDÊNCIA.
Em setembro deste ano, El 
Salvador se tornou o pri-
meiro país do mundo a usar 
o bitcoin como moeda ofi-
cial. Apesar de pesquisas 
apontarem que a população 
parecia pouco confiante na 
mudança, o Congresso do 
país, que se trata de uma 
pequena nação da América 
Central com 6,45 milhões 
de habitantes, aprovou em 
junho a lei que converteu o 
bitcoin em moeda legal. (FP)

Criptomoeda: relator 
pedirá urgência 

 D Operações envolvendo moedas digitais têm sido grande 
destaque no cenário internacional desde fevereiro deste ano

DOMÍNIO PÚBLICO

 D Em pelo menos três 
decisões recentes, a Justiça 

de São Paulo impediu a 
penhora de recursos do 

auxílio emergencial e do 
FGTS emergencial

AGÊNCIA BRASIL

Trabalhadores informais e inscritos no 
Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal (CadÚnico) nascidos 
em junho podem sacar a sexta parcela 
do auxílio emergencial 2021. O dinheiro 

foi depositado nas contas poupança digitais da Cai-
xa Econômica Federal em 28 de setembro.

Os recursos também podem ser transferidos 
para conta corrente, sem custos para o usuário. Até 
agora, o dinheiro apenas podia ser movimentado 
por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o 
pagamento de contas domésticas, de boletos, com-
pras em lojas virtuais ou compras com o código QR 
em maquininhas de estabelecimentos parceiros.

Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 
da Caixa funciona de segun-
da a domingo, das 7h às 22h. 
Além disso, o beneficiário pode 
consultar o site auxilio.caixa.
gov.br.

O auxílio emergencial foi 
criado em abril do ano passa-

do pelo governo federal para atender pessoas vul-
neráveis afetadas pela pandemia de covid-19. Ele foi 
pago em cinco parcelas de R$ 600 ou R$ 1,2 mil para 
mães chefes de família monoparental e, depois, es-
tendido até 31 de dezembro de 2020 em até quatro 
parcelas de R$ 300 ou R$ 600 cada.

Neste ano, a nova rodada de pagamentos, duran-
te sete meses, tem parcelas de R$ 150 a R$ 375, de-
pendendo do perfil: as famílias, em geral, recebem 
R$ 250; a família monoparental, chefiada por uma 
mulher, recebe R$ 375; e pessoas que moram sozi-
nhas recebem R$ 150.

Pelas regras estabelecidas, o auxílio é pago às fa-
mílias com renda mensal total de até três salários 
mínimos, desde que a renda por pessoa seja infe-
rior a meio salário mínimo. É necessário que o be-
neficiário já tenha sido considerado elegível até o 
mês de dezembro de 2020, pois não há nova fase de 
inscrições. Para quem recebe o Bolsa Família, con-
tinua valendo a regra do valor mais vantajoso, seja 
a parcela paga no programa social, seja a do auxílio 
emergencial. (AB)

Trabalhadores nascidos 
em julho podem sacar 
auxílio emergencial

Pelas regras 
estabelecidas, o 
auxílio é pago 
às famílias com 
renda mensal 
total de até três 
salários mínimos

Fique 
ligado  

 D Desigualdade social disparou no Brasil e maior país da 
América Latina vê quase todo o planeta crescer à sua frente

Agência Brasil

África está
à frente do
Brasil, diz
especialista
ONU. Daniel Balaban é representante 
brasileiro do United Nations World 
Food Programme

Até países africanos avan-
çam mais do que o Brasil 
em mudanças estruturais 
na tributação e governan-
ça de programas sociais 

para combater a miséria e a fome.
Segundo Daniel Balaban, repre-

sentante brasileiro do United Nations 
World Food Programme (programa 
mundial de alimentos da ONU), o 
Brasil precisa adotar tributação mais 
progressiva e desonerar o consumo 
para avançar nessa questão.

No Brasil, apenas cerca de 15% da 
população paga Imposto de Renda e 
os mais pobres são onerados pela co-
brança do ICMS (Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços), 
que incide sobre o consumo.

“Em todos os países que trabalha-
mos, batemos nesse mesmo ponto. 
Temos visto mudanças radicais, in-
clusive em nações pobres da África. 
Mas, no Brasil, isso é tabu”, afirma.

FP - Mais da metade do Brasil so-
fre de algum tipo de insegurança 
alimentar, fato precedido pela forte 
recessão em 2015-2016 e por um cres-
cimento medíocre desde então. O 

que é possível fazer?
Daniel Balaban - Países que saí-

ram dessa mesma situação no pas-
sado, como os nórdicos e a Coréia 
[do Sul], mostram que o crescimento 
econômico está atrelado a uma base 
de sustentação da própria população.

Ao deixar que uma proporção 
muito grande da população caia abai-
xo da linha da miséria, estamos acha-
tando o PIB, porque essas pessoas 
não contribuem. É um ciclo vicioso 
que já estamos vendo no Brasil, com 
um quadro de estagflação [inflação 
elevada sem crescimento econômi-
co].

O Brasil é um exemplo perfeito 
de erros de política e seus resulta-
dos, que redundaram no aumento 
da fome. O Brasil não é como alguns 
dos países com os quais trabalhamos, 
realmente pobres, como na África, na 
Ásia e mesmo na América Latina.

Nesses países, não há alimentos 
e eles têm infraestrutura realmente 
precária, o que é totalmente diferen-
te do Brasil, que está entre os maiores 
produtores de alimentos do mundo.

A fome está relacionada à econo-

mia e à desigualdade, e o Brasil figu-
ra entre os países mais desiguais do 
mundo. Para trabalhar isso, é preciso 
mudar a estrutura econômica e tribu-
tária. Não adianta darmos uma miga-
lha aqui, ter programa de cesta básica 
ali. Isso não resolve nada.

Em todos os países que trabalha-
mos, batemos nesse ponto, e temos 
visto mudanças radicais, inclusive 
em nações pobres da África.

É preciso mudar a estrutura tribu-
tária para que quem tem mais possa 
contribuir mais. É uma coisa básica. 
Mas, no Brasil, isso é tabu.

Todo país desenvolvido tem algu-
ma política para desconcentrar ren-
da, fazendo com que pessoas que es-
tão na pobreza não caiam na miséria 
extrema e na fome.

Isso pode ser feito por meio do 
aumento de salário mínimo, política 
que foi interrompida no Brasil, e por 
financiamentos aos pequenos produ-
tores. No Brasil, eles são 5 milhões de 
famílias que produzem cerca de 70% 
do que consumimos. Hoje, as polí-
ticas estão concentradas no grande 
agronegócio. (FP)
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 A Com a disparada da infla-
ção, pressionada em especial 
pelos preços dos combustí-
veis, corroendo o poder de 
compra dos mais pobres, a le-
nha ganhou espaço nos lares 
brasileiros durante a pande-
mia do novo coronavírus, que 
agravou ainda mais a crise 
econômica do país, que tota-
liza 14,1 milhões de desempre-
gados e 71,6 milhões de tra-
balhadores e trabalhadoras 
ocupados, mas sem direitos.

Em 2020, o consumo de 
restos de madeira nas resi-
dências do país aumentou 
1,8% na comparação com 
2019, segundo a Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE).

De acordo com a pesqui-
sa,  uso de lenha já ocupa o 
2º lugar entre as principais 
fontes de energia nas casas 

dos brasileiros, com 26,1% 
de participação contra 24,4% 
do gás liquefeito de petróleo 
(GLP). Em primeiro lugar, está 
a energia elétrica.

A lenha começou a ser 
mais usada do que o botijão 
de gás nas cozinhas brasilei-
ras a partir de 2017, acompa-
nhando a disparada do preço 
do GLP e também da gasolina 
e diesel.

Depois do golpe que desti-
tuiu a presidenta Dilma Rou-
sseff, Michel Temer (MDB-SP) 
mudou a política de preços 
da Petrobras. Com a decisão 
do golpista, os combustíveis 
passaram a ser reajustados de 
acordo com a cotação do pe-
tróleo e o câmbio. É a chama-
da Política Internacional de 
Paridade Internacional (PPI) 
adotada pela Petrobras. (CUT)

Mais casas trocam gás
de cozinha por lenha

 A Para Renato Janine Ribei-
ro, presidente da Sociedade 
Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC), corte de 
mais de R$ 600 milhões que 
iriam para a ciência é uma 
escolha política com conse-
quências devastadoras. Sem 
ciência, o Brasil está fadado 
ao atraso, diz.

Em uma manobra que pe-
gou a comunidade científi-
ca de surpresa, o Ministério 
da Economia provocou um 
corte drástico em recursos 
aguardados pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Ino-
vações (MCTI). Dos R$ 690 
milhões previstos por meio 
de um projeto de lei, apenas 
R$ 55,2 milhões foram direcio-
nados para a pasta. A redução 
foi feita pela comissão mista 
de orçamento do Congresso 
Nacional a pedido do minis-
tério comandado por Paulo 
Guedes.

O montante inicial abas-
teceria principalmente o 
Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), que con-
tava com a verba para viabi-
lizar uma nova chamada de 
projetos – que tinha sido sus-
pensa em 2018 por falta de 
recursos.

Para Renato Janine Ribei-
ro, ex-ministro da Educação e 
atual presidente da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC), a decisão do 
governo ameaça a continui-
dade da pesquisa no país. “É 
uma situação inacreditável”, 
afirma em entrevista à DW 
Brasil, apontando que o Bra-
sil pode estar diante de um 
‘apagão científico’.

Sem ciência, o país está 
fadado ao atraso, considera 
Janine Ribeiro. “O Brasil está 
perdendo chances gigantes-
cas de se projetar”, diz. (CUT)

“Brasil corre risco de 
ter apagão científico”

SINDICAL

 A O deputado Áureo Ribei-
ro (SD-RJ), relator do pro-
jeto sobre regulamentação 
do uso de criptomoedas, 
afirma à reportagem que 
vai pedir urgência na vo-
tação pelo plenário da Câ-
mara do texto aprovado na 
comissão especial no dia 29 
de setembro. Depois dessa 
fase, explica ele, caberá ao 
Banco Central definir as re-
gras de uso.

O presidente do BC, Ro-
berto Campos Neto, disse 
na última semana que a re-
gulamentação se dará pri-
meiro no uso das moedas 
virtuais para fins de inves-

timento e, posteriormente, 
como meio de pagamento.

TENDÊNCIA.
Em setembro deste ano, El 
Salvador se tornou o pri-
meiro país do mundo a usar 
o bitcoin como moeda ofi-
cial. Apesar de pesquisas 
apontarem que a população 
parecia pouco confiante na 
mudança, o Congresso do 
país, que se trata de uma 
pequena nação da América 
Central com 6,45 milhões 
de habitantes, aprovou em 
junho a lei que converteu o 
bitcoin em moeda legal. (FP)

Criptomoeda: relator 
pedirá urgência 

 D Operações envolvendo moedas digitais têm sido grande 
destaque no cenário internacional desde fevereiro deste ano

DOMÍNIO PÚBLICO

 D Em pelo menos três 
decisões recentes, a Justiça 

de São Paulo impediu a 
penhora de recursos do 

auxílio emergencial e do 
FGTS emergencial

AGÊNCIA BRASIL

Trabalhadores informais e inscritos no 
Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal (CadÚnico) nascidos 
em junho podem sacar a sexta parcela 
do auxílio emergencial 2021. O dinheiro 

foi depositado nas contas poupança digitais da Cai-
xa Econômica Federal em 28 de setembro.

Os recursos também podem ser transferidos 
para conta corrente, sem custos para o usuário. Até 
agora, o dinheiro apenas podia ser movimentado 
por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o 
pagamento de contas domésticas, de boletos, com-
pras em lojas virtuais ou compras com o código QR 
em maquininhas de estabelecimentos parceiros.

Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 
da Caixa funciona de segun-
da a domingo, das 7h às 22h. 
Além disso, o beneficiário pode 
consultar o site auxilio.caixa.
gov.br.

O auxílio emergencial foi 
criado em abril do ano passa-

do pelo governo federal para atender pessoas vul-
neráveis afetadas pela pandemia de covid-19. Ele foi 
pago em cinco parcelas de R$ 600 ou R$ 1,2 mil para 
mães chefes de família monoparental e, depois, es-
tendido até 31 de dezembro de 2020 em até quatro 
parcelas de R$ 300 ou R$ 600 cada.

Neste ano, a nova rodada de pagamentos, duran-
te sete meses, tem parcelas de R$ 150 a R$ 375, de-
pendendo do perfil: as famílias, em geral, recebem 
R$ 250; a família monoparental, chefiada por uma 
mulher, recebe R$ 375; e pessoas que moram sozi-
nhas recebem R$ 150.

Pelas regras estabelecidas, o auxílio é pago às fa-
mílias com renda mensal total de até três salários 
mínimos, desde que a renda por pessoa seja infe-
rior a meio salário mínimo. É necessário que o be-
neficiário já tenha sido considerado elegível até o 
mês de dezembro de 2020, pois não há nova fase de 
inscrições. Para quem recebe o Bolsa Família, con-
tinua valendo a regra do valor mais vantajoso, seja 
a parcela paga no programa social, seja a do auxílio 
emergencial. (AB)

Trabalhadores nascidos 
em julho podem sacar 
auxílio emergencial

Pelas regras 
estabelecidas, o 
auxílio é pago 
às famílias com 
renda mensal 
total de até três 
salários mínimos
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 D Desigualdade social disparou no Brasil e maior país da 
América Latina vê quase todo o planeta crescer à sua frente

Agência Brasil

África está
à frente do
Brasil, diz
especialista
ONU. Daniel Balaban é representante 
brasileiro do United Nations World 
Food Programme

Até países africanos avan-
çam mais do que o Brasil 
em mudanças estruturais 
na tributação e governan-
ça de programas sociais 

para combater a miséria e a fome.
Segundo Daniel Balaban, repre-

sentante brasileiro do United Nations 
World Food Programme (programa 
mundial de alimentos da ONU), o 
Brasil precisa adotar tributação mais 
progressiva e desonerar o consumo 
para avançar nessa questão.

No Brasil, apenas cerca de 15% da 
população paga Imposto de Renda e 
os mais pobres são onerados pela co-
brança do ICMS (Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços), 
que incide sobre o consumo.

“Em todos os países que trabalha-
mos, batemos nesse mesmo ponto. 
Temos visto mudanças radicais, in-
clusive em nações pobres da África. 
Mas, no Brasil, isso é tabu”, afirma.

FP - Mais da metade do Brasil so-
fre de algum tipo de insegurança 
alimentar, fato precedido pela forte 
recessão em 2015-2016 e por um cres-
cimento medíocre desde então. O 

que é possível fazer?
Daniel Balaban - Países que saí-

ram dessa mesma situação no pas-
sado, como os nórdicos e a Coréia 
[do Sul], mostram que o crescimento 
econômico está atrelado a uma base 
de sustentação da própria população.

Ao deixar que uma proporção 
muito grande da população caia abai-
xo da linha da miséria, estamos acha-
tando o PIB, porque essas pessoas 
não contribuem. É um ciclo vicioso 
que já estamos vendo no Brasil, com 
um quadro de estagflação [inflação 
elevada sem crescimento econômi-
co].

O Brasil é um exemplo perfeito 
de erros de política e seus resulta-
dos, que redundaram no aumento 
da fome. O Brasil não é como alguns 
dos países com os quais trabalhamos, 
realmente pobres, como na África, na 
Ásia e mesmo na América Latina.

Nesses países, não há alimentos 
e eles têm infraestrutura realmente 
precária, o que é totalmente diferen-
te do Brasil, que está entre os maiores 
produtores de alimentos do mundo.

A fome está relacionada à econo-

mia e à desigualdade, e o Brasil figu-
ra entre os países mais desiguais do 
mundo. Para trabalhar isso, é preciso 
mudar a estrutura econômica e tribu-
tária. Não adianta darmos uma miga-
lha aqui, ter programa de cesta básica 
ali. Isso não resolve nada.

Em todos os países que trabalha-
mos, batemos nesse ponto, e temos 
visto mudanças radicais, inclusive 
em nações pobres da África.

É preciso mudar a estrutura tribu-
tária para que quem tem mais possa 
contribuir mais. É uma coisa básica. 
Mas, no Brasil, isso é tabu.

Todo país desenvolvido tem algu-
ma política para desconcentrar ren-
da, fazendo com que pessoas que es-
tão na pobreza não caiam na miséria 
extrema e na fome.

Isso pode ser feito por meio do 
aumento de salário mínimo, política 
que foi interrompida no Brasil, e por 
financiamentos aos pequenos produ-
tores. No Brasil, eles são 5 milhões de 
famílias que produzem cerca de 70% 
do que consumimos. Hoje, as polí-
ticas estão concentradas no grande 
agronegócio. (FP)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos interessados, 
a Chamada Pública 06/2021, Edital 223/2021, PMH 4829/2021, 
para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura 

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, conforme §1º do art.14 da Lei 
nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 26/2013, alterada pela Resolução 
FNDE nº 04/2015. Abertura 15/10/2021. Data da Sessão 04/11/2021. 
Horário 09:00. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico 
oficial da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br (Portal da Transparência > 
Licitações) ou junto a sede do Programa Banco de Alimentos, sito a Rua 
Maria Catarina Vasconcelos Pinheiro, 65, Parque Odimar, Hortolândia/SP, 
das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30, mediante o recolhimento aos cofres 
públicos da importância do equivalente ao custo por folha da Administração.
Hortolândia, 06 de outubro de 2021. Ieda Manzano de Oliveira/ Secretária 
Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

NOVA DATA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2021 - EDITAL Nº 51/2021 
– PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13573/2021 - 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: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA NO TELHADO 
DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA E ANEXOS. DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 
26/10/2021 às 10h00min, na Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço 
Municipal, sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51- Centro – 
Ibiúna/SP - Informações pelo telefone (15) 3248-1825 – Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo

PROCESSO nº 1893-PG/2021 – MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2021 – EDITAL 
N.º 002/2021.
OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS 
DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
JUCESP, PARA EVENTUAL REALIZAÇÃO DE LEILÕES PRESENCIAIS CONCOMITANTES 
E/OU ELETRÔNICOS, DE BENS PATRIMONIAIS INSERVÍVEIS DA PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE JAHU/SP.
PROTOCOLO DE ENVELOPES CONTENDO OS DOCUMENTOS E PROJETO: do dia 
15/10/2021 às 08:00h até o dia 12/11/2021 às 08:00h
INICIO DA ABERTURA E ANÁLISE DE DOCUMENTOS: 12 de novembro de 2021 - HORÁRIO: 
09:00 horas
O Edital estará disponível a partir de 14 de outubro de 2021 no Departamento de Licitações situada na Rua 
Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD novo 
primeiro uso ou no site www.jau.sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 das 
8:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 13 de outubro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público que se acha 

aberto Pregão Eletrônico nº. 33/PE/2021, através da Bolsa Brasileira 
de Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso ao sistema 
licitação pública e tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE DIABETES 
PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA DE NOVA ODESSA. O edital estará disponível para 
download no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.
com.br e no site da prefeitura no seguinte link de acesso: http://smarportal.
novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 14/10/2021 às 
14h:00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27/10/2021, às 08h30min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 27/10/2021, às 09h30min.

Nova Odessa, 13 de outubro de 2021.
SHEILA CRISTINE OLIVEIRA DE MORAES

SECRETÁRIA INTERINA DE SAÚDE 

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

STNE PARTICIPAÇÕES EM SEGUROS LTDA.
CNPJ/ME 39.876.083/0001-12 - NIRE 35.236.588.647

1ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E  TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE POR AÇÕES
Pelo presente instrumento particular: STNE PARTICIPAÇÕES S.A., uma companhia devidamente constituída e 
existente sob as leis do Brasil, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de  
Carvalho, nº 1609, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
35.767.420/0001-82, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob NIRE 35.300.546.130, 
neste ato devidamente representada nos termos de seu Estatuto Social por seus diretores Marcelo Bastianello 
Baldin, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 3.290.122-28  
SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 226.377.428-95 e Thiago dos Santos Piau, brasileiro, casado, empresário, 
portador da carteira de identidade RG nº 20.514.126-0 DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 133.905.357-80, 
ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na 
Rua Fidêncio Ramos, nº 308, Torre A, conjunto 102, Vila Olímpia, CEP 04551-010 (“Sócia”), única sócia da  
STNE PARTICIPAÇÕES EM SEGUROS LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Rua Fidêncio Ramos 
nº 308, Conjunto 101, Edifício A, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-902, 
com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP em 23/11/2020, sob o NIRE 35.236.588.647, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 39.876.083/0001-12 (“Sociedade”), DECIDE transformar o tipo societário da Sociedade, de 
sociedade empresária limitada em sociedade por ações, sem solução de continuidade dos negócios sociais, nem 
alteração da personalidade jurídica da Sociedade, mantendo-se o patrimônio, tomando as seguintes decisões e 
providências: (i) a alteração da denominação social da Sociedade, que passará de “STNE PARTICIPAÇÕES EM 
SEGUROS LTDA.” para “STONE SEGUROS S.A.” (“Companhia”); (ii) em virtude da transformação, a conversão 
das 1.000.000 (um milhão) de quotas sociais, representativas da totalidade do capital social em igual número de 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, mantendo-se a atual participação societária detida pela única 
Sócia, doravante denominada “Acionista”, e o mesmo capital social, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. As ações 
serão entregues à Acionista em substituição às quotas, conforme boletim de subscrição constante do Anexo I.a à 
presente ata; (iii) a alteração do prazo de duração da Companhia para constar o período de autorização temporária 
concedido pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP fixado no artigo 4º, inciso I da Resolução CNSP 
nº 381/2020; (iv) a alteração do objeto social da Companhia para incluir a atividade de realização de operações 
de seguros de danos e pessoas, de forma temporária, além da participação em sociedades seguradoras, de 
capitalização e entidades abertas de previdência complementar, autorizadas a funcionar pela Superintendência 
de Seguros Privados - SUSEP; (v) a alteração das hipóteses de liquidação, dissolução e extinção da Companhia 
com duração temporária; (vi) a aprovação do Estatuto Social da Companhia, conforme Anexo III à presente ata;  
(vii) a consignação, nos termos das Cartas de Renúncia por eles apresentadas e arquivadas na sede da 
Companhia, da renúncia dos seguintes diretores, aos cargos de Diretores sem designação específica da Companhia  
(a) Sr. Marcelo Bastianello Baldin, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de 
identidade nº 3.290.122-28 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 226 377 428 95, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, nº 308, Torre A, 
conjunto 102 Vila Olímpia CEP 04551-010, (b) Sr. Mateus Costa Biselli, brasileiro, casado, engenheiro, portador 
da carteira de identidade nº 47.749.23- 9 SSP/SP inscrito no CPF/ME sob o nº 406.224.998-74, residente e 
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua do Passeio, 
nº 38/40, Centro, CEP 20021 290, e (c) Sr. Thiago dos Santos Piau, brasileiro, casado, empresário, portador 
da carteira de identidade RG nº 20.514.126-0 DIC/RJ inscrito no CPF/ME sob o nº 133.905.357-80, residente 
e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos,  
nº 308, Torre A, conjunto 102, Vila Olímpia, CEP 04551 010. (viii) a eleição de (a) João Gabriel Gomes Alkmin, 
brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº MG17881272, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 102.154.726-32, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com 
endereço na Avenida das Nações Unidas, nº 11857, 6º andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-908, para o cargo 
de Diretor Responsável pela Participação no Sandbox Regulatório; e (b) Patrick Fukugava Tavares, brasileiro, 
solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 39.883.160-9, inscrito no CPF/ME sob 
o nº 455.931.318-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na 
Rua Doutor Clóvis de Oliveira, 703, apartamento 61, Jardim Guedala, CEP 05616-073, para o cargo de Diretor 
sem designação específica. Ambos os membros da Diretoria da Companhia eleitos com mandato de 1 (um) ano 
a contar desta data, conforme Estatuto Social aprovado no item (vii) acima e os Termos de Posse aqui anexos 
como Anexo II. Os diretores ora eleitos declaram, em conformidade com a lei aplicável, que (i) cumprem com 
todos os requisitos do artigo 147 da Lei das S.A. para sua eleição como membros da Diretoria da Companhia, 
(ii) preenchem todas as condições previstas nos artigos 2º, 3º e 5º do Anexo II da Resolução CNSP nº. 330, de 
9 de dezembro de 2015, e (iii) não estão envolvidos em nenhum dos crimes definidos por lei que os impeçam de 
exercer qualquer atividade financeira e/ou negócio. Em vista das deliberações acima, a Diretoria da Companhia 
neste ato passa a ser composta pelos Srs. João Gabriel Gomes Alkmin e Patrick Fukugava Tavares. O Sr. João 
Gabriel Gomes Alkmin será o Diretor Responsável pela Participação no Sandbox Regulatório (Resolução CNSP 
nº 381/2020); (ix) a definição que as publicações ordenadas pela Lei das S.A. serão realizadas no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo e no jornal “Gazeta de São Paulo”, da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos 
do artigo 289 da Lei das S.A. São Paulo, 07 de dezembro de 2020. STNE PARTICIPAÇÕES S.A. - Por: Marcelo 
Bastianello Baldin; Por: Thiago dos Santos Piau. Visto do Advogado Responsável: Analia Cristina Ferreira 
Brum - OAB/SP nº 364.418. JUCESP nº 101.436/21-0 em 22/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 
JUCESP/NIRE S/A nº 3530056521-5 em 22/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0017011-16.2011.8.26.0565 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª 
Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniela Anholeto Valbao Pinheiro Lima, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER à REGINA RIGOBELLI MENDES, CPF 254.848.178-64, que foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Osni de Oliveira em face de Dalton Moraes, alegando em síntese que esse é credor da quantia inicial 
de R$ 234.076,33 (duzentos e trinta e quatro mil, setenta e seis reais e trinta e três centavos). Encontrando-se a co-proprietária 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para o fato de que o exequente OSNI DE 
ALMEIDA, RG. 4.164.703, CPF nº 032.905.148-20, tem interesse na adjudicação do imóvel penhorado - matrícula nº 43.905- 2º 
CRI de Santo André/SP, e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                 [14,15] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001664-40.2017.8.26.0362 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, Dr(a). ROGINER 
GARCIA CARNIEL, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CHRYSODILON PINHEIRO DE FARIA, 
Brasileiro, CPF 362.325.208-58, com endereço à Rua Adelino Contessoto, 176, Jardim Tabajara, CEP 
13845-400, Mogi Guacu - SP, e VILLATENDAS LTDA EPP, CNPJ: 11.330.334/0001-40 à Rua Adelino 
Contesdsoto, 176, Jardim Tabajara, CEP 13845-400, Mogi Guaçu-SP que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de Banco do Brasil S/A, alegando em síntese: "O Banco Autor celebrou com a Pri-
meira Ré, em 28/10/2014, “CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX” 
nº 117.208.254, (doc. 02), para disponibilização de crédito rotativo no valor de R$ 170.000,00 (cento e 
setenta mil reais), com vencimento final em 23/10/2014. Ocorre que a parte ré não cumpriu com a obri-
gação assumida, deixando de disponibilizar ativos financeiros em sua conta corrente para débitos ori-
undos dessa operação. Assim, em razão do inadimplemento, o saldo devedor, apurado de acordo com 
as condições ajustadas no Contrato (doc. 03) é de R$ 206.790,43 (duzentos e seis mil setecentos e 
noventa reais e quarenta e três centavos) conforme demonstra planilha anexa (doc. 04). A operação de 
crédito foi garantida por fiança, tendo como fiador o segundo réu, sendo este, portanto, solidariamente 
responsável com a sociedade empresária Ré pelo integral cumprimento de todos e quaisquer débitos 
da mesma para com o banco Autor. Incontroverso, portanto, a legitimidade para figurar no polo passivo 
desta demanda. Com efeito, depois de reiteradas tentativas de composição extrajudicial, não restou al-
ternativa ao Autor senão a busca dos valores devidos junto ao Poder Judiciário." . 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 Mogi Guacu, aos 02 de julho de 2021. 




        
             
             
 


  

                 
                



 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comunicado de Licitação

Acha-se aberta, com instrumento convocatório disponibilizado no Portal 
da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo (http://www.
bec.sp.gov.br), bem como no Portal da ALESP (http://www.al.sp.gov.br) 
ou a ser retirado na Comissão Permanente de Licitação, sala T-38, andar 
Térreo do “Palácio 9 de Julho”, situado na Av. Pedro Álvares Cabral, 201, 
CEP 04097-900, telefones (11) 3886-6521 e
(11) 3886-6872, no horário das 12 às 19h, a seguinte licitação: Pregão 
Eletrônico nº 48/2021 - Processo Digital nº 325/2021
Objeto: elaboração de laudo técnico das instalações prediais de água 
fria além de outras instalações hidráulicas da edificação, visando atestar 
o estado das instalações da edificação a partir do cavalete de entrada 
até os pontos de distribuição, execução de diagramas das instalações de 
água fria, servida e pluvial, estudo de viabilidade de reaproveitamento, 
verificação no tocante ao atendimento às normas vigentes prevendo 
adequações das instalações, bem como, realizar diagnóstico de eventuais 
não conformidades, na busca pela adequação técnica, sustentabilidade 
ambiental e econômica, pelo regime de empreitada por preço global.
Abertura: 27/10/2021 às 09h00.
Oferta de Compra nº: 010101000012021OC00108.
Local: Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo (http://www.
bec.sp.gov.br)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001335-18.2018.8.26.0451. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Piracicaba, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) FATHALLAH BOU ABBAS, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de BANCO 
BRADESCO CARTÕES S.A., alegando em síntese: O requerido utilizou cartão de crédito, deixando de quitar as faturas nos respectivos 
vencimentos, totalizando a importância atualizada de R$ 183.311,57. 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 30 dias, que fluirá da publicação 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 Piracicaba, 
aos 16 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0013110-44.2021.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível,  
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIZ 
FERNANDO PAULINO DE LIMA, Brasileiro, Solteiro, EMPRESARIO COMERCIAL, RG 39.695.369-4, CPF 503.790.968-62, com 
endereço à Rua Antonio Aguiar,6,A,jardim Aida, CEP 07093-250, Guarulhos - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento 
de sentença, movida por MÁRCIA APARECIDA FRANCO MENDONÇA Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos 
do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$33.247,99(02/21), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos 
do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Guarulhos, 19 de agosto de 2021. 

MM Tecnologia S.A.
CNPJ/ME nº 19.381.669/0001-07 - NIRE 35300554914

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 11/05/2021
Data/Hora/Local: 11/05/2021, às 9hs, sede social, São Paulo/SP. Convocação e Publicações: Dispensada. 
Presença: Totalidade dos acionistas, conforme indicados no item V desta Ata. Os documentos exigidos no artigo 
133 da LSA foram publicados em 07/05/2021 no DOESP e Diário Comercial, disponibilizadas aos acionistas por 
correio eletrônico (e-mail). Mesa: Renato Alves Chu: Presidente; Lucas Momm de Melo: Secretário. Ordem do 
Dia e Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (a) Em AGO: (i) dispensar a presença dos representantes da 
Companhia, nos termos do §2º do artigo 134 da LSA, por não haver necessidade de esclarecimentos a respeito 
dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia relativos às matérias da ordem do dia; (ii) 
considerar como sanada, na forma do §4º o artigo 133 da Lei das S.A., a inobservância dos prazos a que se refere 
o artigo 133 da Lei das S.A.; (iii) contas da administração e as demonstrações financeiras, as quais consistem no 
balanço patrimonial, a demonstração de resultado econômico da Companhia, a demonstração de fluxo de caixa 
e a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; 
(iv) em vista do resultado econômico positivo verificado pela Companhia relativo ao exercício social encerrado em 
31/12/2020, no montante de R$ 968.141,00, aprovar a destinação do resultado líquido do exercício da seguinte 
forma: (a) R$ 48.407,00 para a formação da reserva legal; (b) R$ 919.734,00 para a formação da reserva de 
retenção da Companhia; (v) a eleição, como membros do Conselho de Administração da Companhia, para 1 
mandato unificado de 1  ano contado a partir da presente data: a) Daniel Pires Luiz da Costa, RG 11348481-o 
IFP/RJ, CPF  077.786.827-02; b) Mauricio Montano Silva Meismith, RG 29.356.642-2, CPF 151.231.198-76. 
Os conselheiros ora eleitos tomaram posse de seus cargos, nesta data, mediante assinatura dos termos de 
posse lavrados em livro próprio. Os conselheiros ora eleitos, presentes à Assembleia, declaram que atendem às 
condições de elegibilidade do artigo 146 e 147 da LSA; (vi) consignar o pedido de renúncia de Thomas Cegal 
Gouther de Vilhena, do cargo de Conselheiro da Companhia, renunciando às suas funções a partir desta data, 
mediante assinatura do termo de renúncia lavrado em livro próprio; (vii) reeleição, como membros do Conselho 
de Administração da Companhia, dos atuais conselheiros: a) Renato Alves Chu, RG 25.099.036-2 SSP/SP, 
CPF 369.781.188-69; b) Lucas Momm de Melo, RG 44.250.099-3 SSP/SP, CPF 362.132.998-66; c) Osvaldo 
Barbosa de Oliveira, RG 6.312.713, CPF  954.171.848-53; todos com mandato unificado juntamente com os 
demais conselheiros ora eleitos; (viii) aprovar a remuneração global da Administração (incluindo Conselho de 
Administração e Diretoria), para o exercício social de 2021, no valor global máximo de até R$ 960.000,00. (b) Em 
AGE: Alteração de endereço da sede da Companhia, atualmente localizada na Rua Fidêncio Ramos, 100, térreo, 
Sala R041, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04551-010 para Rua Sena Madureira, 163, Vila Clementino, São 
Paulo/SP, CEP 04021-050. Encerramento, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais. Presidente da Mesa 
e Acionista: Renato Alves Chu; Secretário da Mesa e Acionista: Lucas Momm de Melo. Demais Acionistas: 
Thomas Cegal Gouther de Vilhena, BLG Capital Ltd. representada por Alexandre Cunha Bagnoli, André Garabed 
Schuartz, representado por seu procurador Renato Alves Chu Gustavo Alberto Rached Taiar, Pedro Urbinati 
Lopes Ferraz, representado por seu procurador Renato Alves Chu, Ricardo Guimarães Filho, Ricardo Luis Xavier 
Pompermaier, representado por seu procurador Renato Alves Chu, Samuel Vilarinho Scarel, Saulo Mendes de 
Almeida, representado por seu procurador Renato Alves Chu, Maurício Montano Silva Meismith, Carlos Eduardo 
Mateos Perlamagna, Felipe Maia de Moraes Forjaz, Marcos Lage Gozzi, Roberto Luz Portella, Fernando Bru-
no de Albuquerque, Luiz Eduardo Gomes Gonsales, representado por seu procurador Angelo Marsola Filho e 
Benedita Mascarenhas Marsola, Marcos Moreira Lima Finato, João Paulo Albuquerque Melo, Hamilton Navarro 
Junior, Marcelo Ramos de Oliveira, Maria Teresa Bandeira Maia e Pedro Gabriel Maia de Moraes Forjaz. De-
claro que a presente é cópia fiel da ata original a qual é lavrada em livro próprio. SP, 11/05/2021. Mesa: Lucas 
Momm de Melo: Secretário. JUCESP 492.497/21-7 em 07/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TERMO DE
SUSPENSÃO DE CONTRATO

Fica SUSPENSO, a partir desta data, 
o Contrato nº 013/2020, Processo 
nº 009/2020 da Tomada de Preços 
nº 002/2020, para a averiguação de 
eventuais acréscimos de serviços 
referente a execução das obras de 
revitalização da Praça da Figueira 
- Município de Cananéia, conforme 
projetos e plano de trabalho do 
Convênio nº 053/2019, celebrado junto 
com a Secretaria de Turismo do Estado 
de São Paulo - DADETUR, conforme 
especifi cações e procedimentos 
estabelecidos nos Anexos do Edital nº 
008/2020.

Cananéia, 01 de setembro de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL 

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EXTRATO DE
ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 031/2020
PROCESSO N.º 028/2020

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2020
OBJETO: Locação de 01 (um) imóvel 
para abrigar o Departamento Municipal 
de Trânsito e Transportes; fi scais do 
Departamento Municipal de Obras; 
Ouvidoria Municipal e Procuradoria 
Geral do município da Prefeitura 
Municipal da Estância de Cananéia, 
para atender a demanda de diversos 
Departamentos da Prefeitura Municipal 
da Estância de Cananéia.
CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE 
CANANÉIA.
CONTRATADA: ARY GOMES DA 
SILVA - CPF/MF Nº 062.713.918-34.
PRAZO ADITADO: 06 (seis) meses.
VALOR GLOBAL R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais).

Cananéia, 10 de setembro de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Aviso de Licitação – O Departamento de Licitação 
do Município de São Lourenço da Serra, acatan-
do impugnação de edital, informa que se encontra 
reaberto o Pregão Presencial nº 13/2021, processo 
administrativo 3425/2021, sendo que o credencia-
mento, via protocolo, dos representantes das lici-
tantes se dará no dia 26 de outubro de 2021 às 
09:00 horas. Abertura do envelope proposta e en-
velope documentos será na data de 26 de outubro 
de 2021, às 09:30 horas. O edital em seu inteiro 
teor estará à disposição dos interessados no site 
da Prefeitura. Podendo, também, ser consultado 
na sede da municipalidade, no endereço Praça 10 
de Agosto, 305, Centro, São Lourenço da Serra/SP, 
CEP 06890-000, no horário compreendido das 9h 
às 12h e das 13h às 16h. Quaisquer informações 
poderão ser obtidas no endereço acima, no e-mail 
licitacao@saolourencodaserra.sp.gov.br ou pelo 
telefone 11-4687-2710. São Lourenço da Serra, 
13 de outubro de 2021, LUIZ PAULO DE LIMA 
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Faça o orçamento das 
suas publicações com a 

GAZETA.

 Editais

 Balanços 

 Atas 

 Comunicados

 Avisos

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021
Objeto: Contratação de empresa para a “EXECUÇÃO DE GALERIA DE AGUAS 
PLUVIAIS NA RUA OLAVO BILAC – DISTRITO DE SANTA CRUZ DA BOA VISTA 
(CONVENIO 101079/2021/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL)” no 
Município de Maracaí, conforme FICHA ORÇAMENTÁRIA, TERMO DE CONVENIO, 
MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, PLANILHA DE LEVANTA-
MENTO DE QUANTIDADES, QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO, 
COMPOSIÇÕES, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, CRONOGRAMA DO CON-
VENIO, CRONOGRAMA DE EVENTOS, AGRUPADORES DE EVENTOS, QUADRO 
DE COMPOSIÇÃO BDI, PROJETO, MAPA DE LOCALIZAÇÃO E ART, que fi cam fa-
zendo parte integrante deste Edital. O recebimento dos envelopes contendo nº I – 
Habilitação (Documentação) e nº II – Proposta Comercial, dar-se-á até o dia 03 de 
Novembro de 2021, tendo a sua abertura às 09h30m do dia referendado.
O Edital em inteiro teor estará à disposição, ATRAVÉS DO site da prefeitura, ou de 
2ª a 6ª feira, das 09h00min às 11h30min e das 13h00min ás 16h00min, na Avenida 
José Bonifácio, nº 517, neste município, gratuitamente para vista e para retirada será 
cobrado o preço público no valor de R$ 10,00 (dez reais).

Maracaí/SP, 13 de Outubro de 2021.
PAULO EDUARDO DA SILVA

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2021 

O Município de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 27 de Outubro de 2021, às 09h00 min, na PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA ERNESTINA, Setor de Licitações, situada na Rua 21 de Março, nº 384, Centro, Santa 
Ernestina/SP, será realizado processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 50/2021, aber-
to através do Processo nº 69/2021, Edital nº 58/2021, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DOS 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS) DOS GRUPOS ”A”, “B” e “E” DO MUNICÍPIO DE 
SANTA ERNESTINA, conforme especificações técnicas contidas no edital regulador do certame. O 
instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal na 
Sala de Licitações, no endereço supracitado, no horário normal de expediente, de segunda a sexta 
feira, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, ou baixado gratuitamente através do 
endereço de eletrônico; www.santaernestina.sp.gov.br e através do e-mail; licitacao@santaernestina.
sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através dos telefones: (16) 3256-9104 e (16) 3256-9100 ou 
através do email:  licitacao@santaernestina.sp.gov.br.

Santa Ernestina, aos 13 de Outubro de 2021. 
MARCELO APARECIDO VERONEZI 

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

Aviso de licitação:
Tomada de Preços nº 16/21 P.A.nº 39133/21 Obj.: Contra-
tação de empresa para recapeamento asfáltico em ruas dos 
bairros: Cidade Ariston; Rua Sampaio Viana, Rua Dumont, e 
Rua das Andorinhas, Vila Dirce; Rua Ágata, Vila Menck; Rua 
Ipixuna, e Cohab; Rua Itanhaém, neste município.Recebi-
mento e abertura dos envelopes dia 05/11/21 às 09:30 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.

Carapicuíba, 13 de outubro de 2021.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal
de CarapicuíbaAnuncie: 

11. 3729-6600 
comercial@gazetasp.com.br

DocuSign Envelope ID: F2224DE3-8798-4C18-B369-AD7FEAB6772C
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ERRATA: DATA: 26/06/2018. A PARTIR DAS: 11:15h. Leilão: 67332. LOTE: 5. LOC.: Guarulhos/SP. DADOS DO LOTE: 
CAMINHÃO BETONEIRA VOLVO VM 270 EURO 5. CHASSI: 93KK0R1D8CE136042 (REMARCADO). ANO FAB/MODELO:  
2012/2012. PLACA: KOZ-6849. 

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: Ronaldo de Queiroz Sodré Santoro - JUCESP nº 891
 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.

18/10/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Prefeitura Municipal de Sertaneja/PR. Loc.: PR. Veículos, Máquinas e Sucatas. 21/10/2021 A PARTIR DAS 
10:01h. PREFEITURA DE MANFRINÓPOLIS/PR. Loc.: PR. Carros, caminhões, ônibus, maquinas pesadas, entre outros. 

15/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold Empresa Vende Guarulhos - 15h. Loc.: SP. Materiais de Construção. 15/10/2021 A PARTIR DAS 
16:30h. Sold Dafiti Extrema - 16:30h. 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. 18/10/2021 A PARTIR 
DAS 10:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto. 212m², 1 vaga no Parque das Nações em Santo. 18/10/2021 A PARTIR DAS 
13:15h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: BA. Apto 37m² em Lauro de Freitas/BA - Alienação Fiduciária -. 18/10/2021 A PARTIR DAS 
13:45h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: GO. Casa na Cidade Verde em Goiânia/GO - Alienação. 18/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. 
MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: RS. Casa 74m² em Viamão/RS - Alienação Fiduciária - 2ª Praça. 18/10/2021 A PARTIR DAS 09:00h. 
Sold Compartilhado Embu-09h. Loc.: SP. Leilão de Informática, Móveis e Eletros. 18/10/2021 A PARTIR DAS 09:15h. MA Imóveis - Santander 
AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 511m² em Ribeirão Preto/SP - Alienação Fiduciária - 1ª. 18/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Sold Compartilhado 
Embu (Sombra). Loc.: SP. Eletrodomésticos, Eletroportáteis, Mobiliários. 18/10/2021 A PARTIR DAS 15:45h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª 
Praça. Loc.: PR. Casa em Cond. 74m² em Pinheirinhos, Curitiba/PR. 18/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. 
Loc.: RN. Apto 82m² em Nova Parnamirim, Parnamirim/RN. 19/10/2021 A PARTIR DAS 09:15h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça -. Loc.: SP. 
Casa 280m² na Vl. Aeroporto, Barretos/SP - 1ª Praça. 20/10/2021 A PARTIR DAS 09:00h. MA Imóveis - Cury AF - 1ª Praça -. Loc.: SP. Apto.159m² 
em Taboão da Serra - Alienação Fiduciária - 1ª. 20/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA IMÓVEIS - Banco Inter -. Loc.: SP. Aptos e Casa em São 
Paulo - Pagto 24 a 240 x - Até 49%. 20/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Sold Vivaz (Cyrella) Vl Guilherme - 13h. Loc.: SP. Leilão Bens de 
Apartamento Decorado - VIVAZ -. 20/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold You Pinheiros HY - 15h. Loc.: SP. Bens de Apartamento Decorado. 
21/10/2021 A PARTIR DAS 09:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto. Duplex 182m², 2 Vagas no Casa Verde, São Paulo/SP. 
21/10/2021 A PARTIR DAS 10:45h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça -. Loc.: SP. Casa 247m² no Jardim Ipiranga em Americana/SP -. 21/10/2021 
A PARTIR DAS 13:30h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: PE. Casa 135m² no Divinópolis em Caruaru/PE - Alienação. 21/10/2021 
A PARTIR DAS 14:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa - Assis/SP - Alienação Fiduciária - 2ª Praça. 21/10/2021 A PARTIR 
DAS 10:15h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SC. Apto 94m² em Criciúma/SC - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 

15/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Business-12h. Loc.: SP. Centro Logístico Vende: Estruturas Porta Pallets, Prateleiras. 15/10/2021 
A PARTIR DAS 15:00h. PME Guaru Máquinas - 15h. Loc.: SP. Moinho Martelo, Bombas de Água, Moinho de Faca, Moinho. 19/10/2021 
A PARTIR DAS 14:30h. AMG Comex-14:30h. Loc.: SP. Industria Vende: Compressor, Guilhotina, Calandras. 20/10/2021 A PARTIR DAS 12:45h. 
Log Systems-12:45h. Loc.: SP. 1680 P Pallets com 10,50 Mts, Racks, Caixas, Mini Porta. 21/10/2021 A PARTIR DAS 14:45h. AMG Comex-
14:45h. Loc.: SP. Indústria Automotiva Vende: Maq. Grande Porte. 21/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. PME Megatrend - 15h. Loc.: SP. 
Aerogerador, Talha Elétrica, Alisadoras, Carros de.

19/10/2021 A PARTIR DAS 10:00h. PM São José do Cedro-10h. Loc.: SC. Fiat Palio, Chevrolet Classic, Fiat Strada, Renault Scenic. 

15/10/2021 A PARTIR DAS 18:00h. Mapfre-14h. Loc.: SP. Veículos Sinistrados. 

15/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. TI Brasil - 11h. Loc.: SP. Linha de Montagem de Módulos. 15/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. BC2 Construtora - 
11:30h. Loc.: PR, SP. Unidades de Sela Trinca KTR-10 Termoelétricas. 15/10/2021 A PARTIR DAS 12:30h. PME Bandeirantes-12:30h. Loc.: SP. Suzuki 
Grand Vitara 4wd 5p 2.0, 2010/2011. 15/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. 4º Evento Teste: Trend Technologies -. Loc.: SP. 15/10/2021 A PARTIR DAS 
13:00h. PME Consisa Engenharia-13h. Loc.: MG. Roçadeiras Still, Motoserras Still, Grupo Gerador e outros. 15/10/2021 A PARTIR DAS 13:30h. 
Brunaldi - 13:30h. Loc.: SP. Tratores Agrícolas, Motoniveladoras, Pás Carregadeiras. 15/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. CNH-14h. 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 - 15:30h. Loc.: MG, SC, SP. Ar Condicionados Gree Eco, Escritórios Carpa, 
Abrigos para. 15/10/2021 A PARTIR DAS 16:00h. PME Fire Center - 16h. Loc.: RJ. Geladeira, Ar Condicionados, janelas, Motores, Tripés. 15/10/2021 
A PARTIR DAS 17:00h. Dentsu Brasil - 17h. Loc.: RJ, SP. Notebooks, Desktops, Câmeras, Telefones, Monitores. 18/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. PME 
Empbrasil-13h. Loc.: SP. Paleteira Elétrica Crown Wp2330s, Ano: 2009, Cap: 2 Ton. 19/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Ecoban Ambiental - 11h. Loc.: 
SP. Trator de Esteira Caterpillar D6T XL Waste Handler Ano. 19/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Adezan-11:30h. Loc.: SP. Tratores, Empilhadeiras, 
Lixadeiras, Estufas. 20/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Ecourbis-11h. Loc.: SP. Painel E Estribo (12 Pçs). 20/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Tereos - 
11:30h. Loc.: SP. Veículos Leves da Marca Ford, Caminhões tipo Comboio. 20/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. PME Timber do Brasil - 12h. Loc.: PR. 
Enchimento de Estofado, Fibra de Vidro Roving, e Peças de. 20/10/2021 A PARTIR DAS 12:30h. Comserv - 12:30h. Loc.: RJ. Pá Carregadora Caterpillar, 
Mangotes de Alta Pressão. 20/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Basf-13h. Loc.: BA, GO, PR, TO. Colhedoras, Plantadeiras, Tratores. Carretas. 
20/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Novelis -13h. Loc.: SP. Peças e Componentes de Informática. 20/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. PME Eletrac-14h. 
Loc.: SP. Transpaleteiras Elétricas, Rebocadores Elétricos. 20/10/2021 A PARTIR DAS 16:00h. BBM Logística - 16h. Loc.: PR, RS, SC, SP. Caminhões 
Mercedes-Benz, Cavalos Mecânicos Scania. 21/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Furukawa - 11h. Loc.: PR. Patch Cord, Divisores Ópticos, Extensões 
Monofibra. 21/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Audi-11:30h. Loc.: PR. Equipamentos e Conjuntos para Bombeamento e Aplicação. 21/10/2021 
A PARTIR DAS 12:00h. Jirau - 12h. Loc.: RO. Aerobarco, Materiais Elétricos, Motobombas, Ferramentas. 21/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. 
Compartilhado 1101 A-13h. Loc.: MG, MT, PR, RJ, RS, SP. REFLETORES VAP MER ALUM, REFLETORES VAP MER. 21/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. 
Enel-14:30h. Loc.: RJ, SP. Veículos de Passeio e Utilitários. 21/10/2021 A PARTIR DAS 15:30h. PME Ema Silos-15:30h. Loc.: RS. Prensas, Guilhotinas, 
Empilhadeiras, Mangueiras, Serras. 21/10/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Santos Brasil-16h. Loc.: SP. Assentos de Carro Infantil, Bases para Bebê 
conforto. 21/10/2021 A PARTIR DAS 16:30h. PME BVN Máquinas Pesadas - 16:30h. Loc.: MS. Mini Carregadeira Caterpillar 226B3 4X4 Ano 2013.

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:  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.

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.  Servidor Municipal Sr. Luiz Perondi, pelo Decreto Nº 7.152/2021
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:  Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

2ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos bens imóveis abaixo descritos, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: LUSOPAR S.A. (CNPJ/MF Nº 10.943.100/0001-05), ESPÓLIO DE
MANUEL RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA (CPF/MF Nº 005.926.098-04), na pessoa do inventariante e também executado MANUEL RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA FILHO (CPF/MF Nº 039.821.178-79) e seu
cônjuge se casado for; LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA (CPF/MF Nº 102.930.088-76) e seu cônjuge se casado for; LUCIANA SANTOS DE ALMEIDA TREVIZAN (CPF/MF Nº 123.607.848-97) e seu cônjuge se
casado for; e TATRE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ/MF Nº 07.748.515/0001-13); bem como da arrendatária AGRÍCOLA BELA VISTA LTDA (CNPJ/MF Nº 54.398.656/0001-33); dos interessados: AGRO
INDUSTRIAL VISTA ALEGRE LTDA (CNPJ/MF Nº 44.836.856/0001-77), AGRICOLA ALMEIDA LTDA “EM RECUPERACAO JUDICIAL” (CNPJ/MF Nº 51.482.461/0001-89), ENGENHO SÃO PEDRO AGRO INDUSTRIAL
LTDA (CNPJ/MF Nº 57.308.918/0001-10), TAVARES DE ALMEIDA PARTICIPACOES S.A. (CNPJ/MF Nº 53.179.511/0001-89), POTENCIAL FLORESTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA (CNPJ/MF
Nº 07.847.836/0001-75), MOTOCANA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (CNPJ N º 54.367.503/0001-29) e do interveniente: BANCO LUSO BRASILEIRO S/A (CNPJ nº 59.118.133/0001-00).
O MM. Juiz de Direito Dr. Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, da 2ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por
este Juízo, processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS (“FGC”) (CNPJ/MF Nº 00.954.288/0001-33) em face de LUSOPAR S.A. (CNPJ/MF
Nº 10.943.100/0001-05), ESPÓLIO DE MANUEL RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA (CPF/MF Nº 005.926.098-04), na pessoa do inventariante, MANUEL RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA FILHO (CPF/
MF Nº 039.821.178-79), LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA (CPF/MF Nº 102.930.088-76), LUCIANA SANTOS DE ALMEIDA TREVIZAN (CPF/MF Nº 123.607.848-97) e TATRE ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ/MF Nº 07.748.515/0001-13), nos autos do Processo nº 1121362-16.2018.8.26.0100, e foi designada a venda dos bens descritos abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos
Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEIS - LOTE 01: Localização do Imóvel: Fazenda São Pedro – Estrada Vicinal Paiol de Telha (Estrada Municipal SPR 165 – não pavimentada), na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da
Matrícula (Av. 05): Sítio Saltinho, localizado na zona rural deste município de São Pedro, com área de 1.250.497,802m² ou 125,0498 há ou ainda 51,6735 alqueires da medida paulista, com as medidas e confrontações
descritas integralmente na Averbação nº 5 da Matrícula imobiliária.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5 (Av. 04)
SICAR nº 3550407000322 (Av. 03)
Matrícula Imobiliária n° 9.490 Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
Av. 01 25/06/1986 Doação de área (desapropriação de 900m²) Decreto Municipal nº 1.687/86 Prefeitura Municipal de São Pedro
Av. 05 10/02/201 Retificação da descrição do imóvel
R. 07 11/03/2014 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 08 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o imóvel conta com plantação de cana de açúcar e com plantação de eucalipto, sendo cultivadas pela arrendatária do imóvel Agrícola Bela Vista LTDA (Usina
Bela Vista). Além disso, tendo em vista o Contrato de Arrendamento Agrícola juntado às fls. 419/426, a produção de cana de açúcar já é comercializada com o Engenho São Pedro Agro Industrial LTDA; enquanto a produção
de eucalipto já se encontra comercializada com a empresa Potencial Florestal Comércio e Transporte de Madeira LTDA.
OBS 02: A referida Gleba é formada: 47,7% de plantação de cana de açúcar, 9,7% de plantação de eucalipto, 2,8% de plantação cultivada, 1,8% pastagem nativa (campo), 3,2% de mata sem restrição ambiental, 34,8%
mata em APP e/ou reserva legal (fls. 1687/1958).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 3.482.082,96 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007).
Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 3.778.565,50 (Ago/2021).
LOTE 02: Localização do Imóvel: Fazenda São Pedro – Estrada Vicinal Paiol de Telha (Estrada Municipal SPR 165 – não pavimentada), na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da Matrícula: Fazenda
São Pedro, com a área de 470,3255 ha., designada como Gleba A, situada na zona rural deste município e comarca de São Pedro/SP.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5
Matrícula Imobiliária n° 30.219 Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 29/10/2013 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 03 16/01/2017 Retificação da Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 04 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o referido imóvel é arrendado pela Requerida para a empresa Agrícola Bela Vista Ltda. (Usina Bela Vista), que é quem cultiva a cana de açúcar no local.
Portanto, a plantação de cana de açúcar, além de se tratar de cultura temporária, pertence a terceiros. Além disso, conforme o Contrato de Compra e Venda de Madeira Cortada, firmado pela empresa Agrícola Bela Vista Ltda.
(vendedora) e pela empresa Potencial Florestal Comércio e Transporte de Madeira Ltda. (compradora), a plantação de eucalipto existente no Imóvel 02 já se encontra comercializada.
OBS 02: Ainda nos termos dos documentos de fls. 1687/1958, há 05 concentrações de benfeitorias no imóvel, sendo: galpão 01, com área de 669,87m²; casa de colono 01, com área de 200,00m²; coberturas auxiliares 01,
com área total de 61,00m²; casa de colono 02, com área de 107,72m²; coberturas auxiliares 02, com área total de 66,00m²; casa de colono 03, com área de 85,26m²; coberturas auxiliares 03, com área total de 47,29m²;
casa de colono 04, com área de 181,87m²; casa de colono 05, com área de 100,00m²; casa de colono 06, com área de 307,64m²; 01 depósito, com área de 27,00m²; cobertura de cocho 01, com área de 70,00m²; galpão
02, com área de 109,98m²; 01 mangueira, com área de 54,38m²; coberturas, com área de 124,85m²; cobertura cocho 02, com área de 14,00m²; cobertura cocho 03, com área de 14,00m²; 01 curral recém edificado, cercado
(40m x 20m) e cobertura (28m x 05m), com capacidade para 300 cabeças de gado; casa de colono 07, com área de 120,98m²; casa de colono 08, com área de 165,96m²; 01 casa sede, com área de 219,54m²; 01 despejo,
com área de 10,00m²; 01 cobertura/depósito, com área de 71,03m².
OBS 03: A porção de área de 7,58 hectares, bem como os bens mobiliários, maquinários e demais benfeitorias instaladas, relativos à atividade econômica do Parque Fabril (Usina IRB S/A) localizado no Lote 02 não são objeto
deste leilão, visto que pertencem à empresa Usina IRB S/A (fls. 2337/2339).
OBS 04: A descrição completa do imóvel consta integralmente na Matrícula Imobiliária.
OBS 05: A referida Gleba é formada: 41,50% de plantação de cana, 2,8% de plantação de eucalipto, 13,1% de plantação cultivada, 3,4% de pastagem nativa (campo), 1,4% pastagem com presença de área alagadiça,
2,4% de área com benfeitorias, 10,1% de mata sem restrição ambiental e 25,3% de mata em APP e/ou reserva legal (definido através do CAR) (fls. 1687/1958).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 15.565.002,90 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007).
Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 16.890.288,00 (Ago/2021).
LOTE 03: Localização do Imóvel: Fazenda São Pedro – Estrada Vicinal Paiol de Telha (Estrada Municipal SPR 165 – não pavimentada), na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da Matrícula: Fazenda
São Pedro, com a área de 14,2243 ha., designada como Gleba B, situada na zona rural do município e comarca de São Pedro, com a seguinte descrição georreferenciada: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice AKD-
M-1946, de coordenadas N 7.495.282,12m e E 195.482,97m; ponto este localizado na faixa de condomínio da Estrada Municipal SPR 165, com os seguintes azimutes e distâncias: 197°01’52’’ e 152,69m até o vértice AKD-
O-0826, de coordenadas N 7.495.136,13m e E 195.438,25m; 183°28’30’’ e 143,69m até o vértice AKD-O-0827, de coordenadas N 7.494.992,70m e E 195.429,54m; 171°33’49’’ e 255,33m até o vértice AKD-O-0828, de
coordenadas N 7.494.740,13m e E 195.467,00m; 186°25’52’’ e 27,14m até o vértice AKD-O-0829, de coordenadas N 7.494.713,16m e E 195.463,96m; 205°48’51’’ e 142,63 até o vértice AKD-O-0830, de coordenadas
N 7.494.584,76m e E 195.401,85m; 191°10’48’’ e 14,70m até o vértice AKD-M-1947, de coordenadas N 7.494.584,76m e E 195.401,85m; 191°10’48’’ e 14,70m, ponto este localizado na cerca do imóvel da transcrição
7.409; deste, segue confrontando com o imóvel da transcrição 7.409, com os seguintes azimutes e distâncias: 274°36’01’’ e 36,41m até o vértice AKD-M-1948, de coordenadas N 7.949.573,26m e E 195.362,71m; ponto
este localizado na cerca de divisa do imóvel da matrícula 30.224; deste segue confrontando com o imóvel da matrícula 30.224, com os seguintes azimutes e distâncias: 341°07’47’’ e 737,35m até o vértice AKD-M-1949, de
coordenadas N 7.495.270,98m e E 195.124,23m; 88°13’17’’ e 358,91m até o vértice AKD-M-1946, ponto inicial da descrição deste perímetro.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5
Matrícula Imobiliária n° 30.220 Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 29/10/2013 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 03 16/01/2017 Retificação da Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 04 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o imóvel conta com plantação de cana de açúcar, sendo cultivada pela arrendatária do imóvel Agrícola Bela Vista LTDA (Usina Bela Vista). Além disso, tendo
em vista o Contrato de Arrendamento Agrícola juntado às fls. 419/426, a produção de cana de açúcar já é comercializada com o Engenho São Pedro Agro Industrial LTDA.
OBS 02: Conforme informações contidas no documento de fls. supracitada, a Gleba B da referida Fazenda é formada por: 86,8% de plantação de Cana de açúcar, 6,8% de mata sem restrição ambiental, 6,4% mata em APP e/ou reserva legal.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 552.123,60 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007).
Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 599.134,25 (Ago/2021).
LOTE 04: Localização do Imóvel: Fazenda São Pedro – Estrada Vicinal Paiol de Telha (Estrada Municipal SPR 461 – não pavimentada), na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da Matrícula: Fazenda
São Pedro, com a área de 419,6448 ha., designada como Gleba C, situada na zona rural do município e comarca de São Pedro.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5
Matrícula Imobiliária n° 30.221 Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 29/10/2013 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 03 16/01/2017 Retificação da Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 04 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o imóvel conta com plantação de cana de açúcar e com plantação de eucalipto, sendo cultivadas pela arrendatária do imóvel Agrícola Bela Vista LTDA (Usina
Bela Vista). Além disso, tendo em vista o Contrato de Arrendamento Agrícola juntado às fls. 419/426, a produção de cana de açúcar já é comercializada com o Engenho São Pedro Agro Industrial LTDA; enquanto a produção
de eucalipto já se encontra comercializada com a empresa Potencial Florestal Comércio e Transporte de Madeira LTDA, também de acordo com o Laudo de Avaliação.
OBS 02: Ainda nos termos das fls. 1687/1958, há 02 concentrações de benfeitorias no imóvel, sendo: escritório 01, com área de 343,21m²; 01 cabine balança, com área de 10,00m²; escritório 02 (escritório geral), com área
de 93,22m²; tanque 01 (tanque de cachaça) 01, com área de 72,70m²; tanque 02 (tanque de cachaça), com área de 89,79m²; 01 oficina/serraria, com área de 659,04m²; 01 lavador de veículos composto por depósito do
lavador com área de 12,50m² e plataforma de lavagem de veículos com área de 50,00m²; 01 oficina, com área de 385,33m²; 01 refeitório, com área de 241,96m²; casa de colono 01, com 71,49m²; casa de colono 02,
composta por casa e área de lazer nos fundos, com área total de 102,72m²; 01 garagem, com 13,27m²; casa de colono 03, com área de 117,69m²; casa de colono 04, com área de 201,55m²; 01 cobertura, com área de
124,80m²; casa de colono 05, com área de 71,21m²; coberturas auxiliares 01 (varanda e garagem), com área total de 40,70m²; casa de colono 06, com área de 138,77m²; cobertura auxiliar 02 (varanda), com área de 31,38m²;
casa de colono 07, com área de 105,50m²; cobertura auxiliar 03 (varanda), com área de 5,56m²; casa de colono 08, com área de 147,13m²; cobertura auxiliar 04, (varandas e garagens), com área total de 61,07m².
OBS 03: A descrição completa do imóvel consta integralmente na Matrícula Imobiliária.
OBS 04: A Gleba C da referida Fazenda é formada: 60% de plantação de Cana de açúcar, 3,8 de plantação de eucalipto, 1,8% de área linha de transmissão (servidão de passagem), 4,4% plantação cultivada, 13,7%
pastagem nativa (campo), 0,7% de área de benfeitorias, 4,0% de mata sem restrição ambiental e 11,6% de mata em APP e/ou reserva legal (fls. 1687/1958).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 14.971.174,36 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007).
Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 16.245.897,00 (Ago/2021).
LOTE 05: Localização do Imóvel: Fazenda Samambaia – Estrada Vicinal Paiol de Telha, acesso por servidão (incidente na Fazenda São Pedro), derivada da Estrada Municipal SPR 461 (não pavimentada), que deriva da Estrada Municipal
SPR 165 (não pavimentada) – Vicinal, na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da Matrícula: Fazenda Samambaia, com a área de 586,0942 ha., situada na zona rural do município e comarca de São Pedro/SP.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5
Matrícula Imobiliária n° 30.222 Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 29/10/2013 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 03 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o imóvel conta com plantação de cana de açúcar e com plantação de eucalipto, sendo cultivadas pela arrendatária do imóvel Agrícola Bela Vista LTDA (Usina
Bela Vista). Além disso, tendo em vista o Contrato de Arrendamento Agrícola juntado às fls. 419/426, a produção de cana de açúcar já é comercializada com o Engenho São Pedro Agro Industrial LTDA; enquanto a produção
de eucalipto já se encontra comercializada com a empresa Potencial Florestal Comércio e Transporte de Madeira LTDA, também de acordo com o Laudo de Avaliação.
OBS 02: Ainda nos termos das fls. 1687/1958, há 04 construções e 01 poço artesiano, assim descritos: casa de colono 01, com área de 133,08m²; casa de colono 02, com área de 57,69m²; casa de colono 03, com área de
112,05m²; 01 curral novo, composto por cercado (40mx20m) e cobertura (28mx05m), com capacidade para 300 cabeças de gado; 01 poço artesiano com bomba acionada com placas solares, com profundidade de 109m.
OBS 03: A descrição completa do imóvel consta integralmente na Matrícula Imobiliária.
OBS 04: A referida Fazenda Samambaia é formada: 75% de plantação de cana de açúcar, 0,4% de plantação de eucalipto, 1,8% de área linha de transmissão (servidão de passagem), 6,85% de plantação cultivada, 3,4%
de pastagem nativa (campo), 0,15% de porto de areia, 1,8% de mata sem restrição ambiental, 10% de mata em APP e/ou reserva legal (definido através do CAR) (fls. 1687/1958).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 17.562.517,61 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007).
Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 19.057.880,00 (Ago/2021).
LOTE 06: Localização do Imóvel: Fazenda Bela Vista – Estrada Vicinal Paiol de Telha, acesso por servidão (incidente na Fazenda São Pedro), derivada da Estrada Municipal SPR 461 (não pavimentada), que deriva da Estrada
Municipal SPR 165 (não pavimentada na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da Matrícula: Fazenda Bela Vista, com a área de 914,7232 ha., situada na zona rural do município e comarca de São Pedro/SP.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5
Matrícula Imobiliária n° 30.223 Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 29/10/2013 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 03 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o imóvel conta com plantação de cana de açúcar e com plantação de eucalipto, sendo cultivadas pela arrendatária do imóvel Agrícola Bela Vista LTDA (Usina
Bela Vista). Além disso, tendo em vista o Contrato de Arrendamento Agrícola juntado às fls. 419/426, a produção de cana de açúcar já é comercializada com o Engenho São Pedro Agro Industrial LTDA; enquanto a produção
de eucalipto já se encontra comercializada com a empresa Potencial Florestal Comércio e Transporte de Madeira LTDA, também de acordo com o Laudo de Avaliação.
OBS 02: Ainda nos termos das fls. 1687/1958, há 02 construções e 01 poço semiartesiano, assim descritos: cobertura cocho 01, com área de 50,00m²; cobertura cocho 02, com área de 50,00m²; 01 poço semiartesiano
acionado com cata-vento, com profundidade de 45m;
OBS 03: A descrição completa do imóvel consta integralmente na Matrícula Imobiliária.
OBS 04: A referida Fazenda Bela Vista é formada: 55,2% de plantação de cana de açúcar, 1,4% de plantação de eucalipto, 0,6% de área linha de transmissão (servidão de passagem), 0,1% de porto de areia, 4,3% de
plantação cultivada, 3,2% de pastagem nativa (campo), 3,8% de mata sem restrição ambiental e 31,4% de mata em APP e/ou reserva legal (definido através do CAR) (fls. 1687/1958).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 24.049.676,87 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007).
Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 26.097.388,00 (Ago/2021).
LOTE 07: Localização do Imóvel: Fazenda São Sebastião – Gleba A - Estrada Vicinal Paiol de Telha (Estrada Municipal SPR 165 - não pavimentada), na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da
Matrícula: Fazenda São Sebastião, com a área de 730,4465 ha., designada como Gleba A, situada na zona rural do município e comarca de São Pedro/SP.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5
Matrícula Imobiliária n° 30.224 Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 29/10/2013 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 03 16/01/2017 Retificação da Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 04 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o imóvel conta com plantação de cana de açúcar e com plantação de eucalipto, sendo cultivadas pela arrendatária do imóvel Agrícola Bela Vista LTDA (Usina
Bela Vista). Além disso, tendo em vista o Contrato de Arrendamento Agrícola juntado às fls. 419/426, a produção de cana de açúcar já é comercializada com o Engenho São Pedro Agro Industrial LTDA; enquanto a produção
de eucalipto já se encontra comercializada com a empresa Potencial Florestal Comércio e Transporte de Madeira LTDA, também de acordo com o Laudo de Avaliação.
OBS 02: Nos termos das fls. supracitadas, há 02 casas ocupadas por terceiros.
OBS 03: A descrição completa do imóvel consta integralmente na Matrícula Imobiliária.
OBS 04: A Gleba A é formada: 54% de plantação de cana de açúcar, 1,4% de plantação de eucalipto, 2,1% de área linha de transmissão (servidão de passagem), 11,6% de pastagem nativa (campo), 11,4% de mata sem
restrição ambiental e 19,5% de mata em APP e/ou reserva legal (definido através do CAR) (fls. 1687/1958).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 20.447.761,40 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007).
Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 22.188.790,00 (Ago/2021).
LOTE 08: Localização do Imóvel: Fazenda São Sebastião – Gleba B – Estrada Vicinal Paiol de Telha (Estrada Municipal SPR 165 - não pavimentada), na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da
Matrícula: Fazenda São Sebastião, com a área de 9,7410 ha., designada como Gleba B, situada na zona rural do município e comarca de São Pedro/SP.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5
Matrícula Imobiliária n° 30.225 Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 29/10/2013 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 03 16/01/2017 Retificação da Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 04 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o imóvel conta com plantação de cana de açúcar, sendo cultivada pela arrendatária do imóvel Agrícola Bela Vista LTDA (Usina Bela Vista). Além disso, tendo
em vista o Contrato de Arrendamento Agrícola juntado às fls. 419/426, a produção de cana de açúcar já é comercializada com o Engenho São Pedro Agro Industrial LTDA.
OBS 02: A descrição completa do imóvel consta integralmente na Matrícula Imobiliária.
OBS 03: A Gleba B é formada: 96,2% de plantação de cana de açúcar e 3,8% de caminho interno (acesso a usina) (fls. 1687/1958).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 427.143,43 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007).
Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 463.512,63 (Ago/2021).
LOTE 09: Localização do Imóvel: Fazenda São Sebastião – Gleba C – Estrada Vicinal Paiol de Telha (Estrada Municipal SPR 165 - não pavimentada), na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da
Matrícula: Fazenda São Sebastião, com a área de 105,7050 ha., designada como Gleba C, situada na zona rural do município e comarca de São Pedro/SP.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5
Matrícula Imobiliária n° 30.226 Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 29/10/2013 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 03 16/01/2017 Retificação da Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 04 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o imóvel conta com plantação de cana de açúcar, sendo cultivada pela arrendatária do imóvel Agrícola Bela Vista LTDA (Usina Bela Vista). Além disso, tendo
em vista o Contrato de Arrendamento Agrícola juntado às fls. 419/426, a produção de cana de açúcar já é comercializada com o Engenho São Pedro Agro Industrial LTDA.
OBS 02: Ainda nos termos das fls. supracitadas, há 01 galinheiro, com área de 79,04m².
OBS 03: A descrição completa do imóvel consta integralmente na Matrícula Imobiliária.
OBS 04: A Gleba C é formada: 81,8% de plantação de cana de açúcar, 2,6% de área linha de transmissão (servidão de passagem), 8,2% de mata sem restrição ambiental, 7,4% de mata em APP e/ou reserva legal (definido
através do CAR) (fls. 1687/1958).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 3.365.531,63 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007).
Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 3.652.090,50 (Ago/2021).
OBSERVAÇÕES PARA TODOS OS LOTES:
I. De acordo as informações contidas às fls. 1687/1958, os imóveis em questão têm sido utilizados predominantemente para a exploração agrícola, com propriedades voltadas para o cultivo de cana de açúcar e criação de
gado. Em relação ao relevo do local, o mesmo é predominantemente ondulado, com ocorrência acentuada de relevo suave ondulado e relevo forte ondulado. Também são detectados pontos isolados de planície e de áreas
montanhosas (Serra do Itaqueri). A superfície é predominantemente seca, com ocorrência de cursos naturais de pequeno a grande porte, destacam-se o Rio Piracicaba e o Rio Tietê e seus afluentes. A região conta com grandes
áreas de preservação permanente (mata nativa), em função da abundância de recursos hídricos existentes, bem como áreas de solo misto e/ou arenoso, utilizadas no geral para pecuária e silvicultura, além disso, conta com
energia elétrica, telefone, sistema viário e transporte escolar rural, sendo a água obtida de poço e o esgoto coletado através de fossas sépticas e sumidouros. O solo é composto predominantemente com textura argilosa, o
que confere a região áreas de terra fértil para agricultura, tanto que se observa uma maior ocorrência de grandes propriedades utilizadas exclusivamente para plantação de cana de açúcar. Com emprego de trato do solo, as
áreas de solo misto também podem ser adaptadas para o cultivo de cana de açúcar, que é o principal nicho da atividade econômica da região.
II. As 9 (nove) fazendas leiloadas poderão ser arrematadas tanto de forma individualizada, como também por lote único. Em caso de arrematação de lote único, para que seja aceito, o valor do lance deve ser superior ao
eventual valor do somatório dos lances oferecidos de forma individualizada, nos termos da Decisão de fls. 2337/2339.
III. Encontra-se em andamento a Ação Revisional de Contrato proposta por Lusopar S.A e outros, em face de FGC – Fundo Garantidor de Créditos, sob o nº 1010164-42.2016.8.26.0100 em trâmite perante a 2ª Vara Cível do Foro Central Cível.
IV. Conforme Instrumentos Particulares de Constituição de Alienação Fiduciária, (fls. 61/102), os referidos imóveis foram dados em garantia fiduciária ao Fundo Garantidor de Créditos (“FGC”), nos termos dos Contratos FGC-
111963 e FGC-111964. Havendo arrematação, serão baixados os apontamentos das matrículas imobiliárias referentes à Alienação Fiduciária realizada e seu subsequente aditamento.
V. Tatre Administração e Participações Ltda interpôs Agravo de Instrumento sob o nº 2087971-57.2021.8.26.0000 - 21ª Câmara de Direito Privado, em face de Fundo Garantidor de Crédito contra Decisão que indeferiu o
pedido de suspensão do processo executivo e deferiu o pedido de alienação dos imóveis penhorados, em leilão judicial eletrônico. O Agravo teve seu provimento negado em 06/07/21 sendo o acórdão publicado em 09/07/
21. Inconformados, os Agravantes interpuseram Recurso Especial, o qual encontra-se pendente de julgamento.
Débitos Tributários total dos imóveis: R$ 129,68 referentes a Taxa de Serviços Cadastrais. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Valor de Avaliação total dos imóveis: R$ 100.423.014,76 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007 – Homologação às fls. 2105/2107).
Valor de Avaliação total atualizado dos imóveis: R$ 108.973.544,00 (Ago/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débito Exequendo: R$ 117.510.986,09 (Ago/2021).
02 - A 1ª praça terá início em 05 de novembro de 2021, às 15 horas, e se encerrará no dia 08 de novembro de 2021, às 15 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes
ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 08 de novembro de 2021, às 15 horas, e se encerrará em 29 de novembro de 2021, às 15 horas. Será considerado
arrematante aquele que ofertar lance igual ou superior a 60% do valor da avaliação (artigo 891, parágrafo único do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigo 892, § 2º, CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. E deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até
01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado após a Arrematação (artigo 884,
parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
15 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei.
Remição da execução: O(a)(s) executado(a)(s) pode(m), antes de alienados os bens, pagar(em) o remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários

advocatícios (art. 826 do CPC). No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido (art. 902 do CPC). São
Paulo, 03 de setembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. RENATO ACACIO DE AZEVEDO BORSANELLI - JUIZ DE DIREITO

ERRATAS: Data: 01/09/2021. A partir das 11h. Mapfre. Loc.: Suzano/SP. Descrição: Veículos sinistrados, Data: 08/09/2021. A partir das 
11h. Mapfre. Loc.: Suzano/SP. Descrição: Veículos sinistrados /Veículos em estado de Sucata. Data: 10/09/2021. A partir das 14h. Mapfre. 
Loc.: São Bernardo do Campo/SP. Descrição: Veículos sinistrados. Data: 15/09/2021. A partir das 11h. Mapfre. Loc.: Suzano/SP. Descrição: 
Veículos sinistrados /Veículos em estado de Sucata. Data: 21/09/2021. A partir das 14h. Mapfre. Loc.: São Bernardo do Campo/SP. 
Descrição: Veículos sinistrados. Data: 22/09/2021. A partir das 11h. Mapfre. Loc.: Suzano/SP. Descrição: Veículos sinistrados /Veículos em 
estado de Sucata. Data: 27/09/2021. A partir das 14h. Mapfre. Loc.: São Bernardo do Campo/SP. Descrição: Veículos sinistrados. 
Data: 29/09/2021. A partir das 11h. Mapfre. Loc.: Suzano/SP. Descrição: Veículos sinistrados /Veículos em estado de Sucata

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126
 Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.
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ERRATA: DATA: 26/06/2018. A PARTIR DAS: 11:15h. Leilão: 67332. LOTE: 5. LOC.: Guarulhos/SP. DADOS DO LOTE: 
CAMINHÃO BETONEIRA VOLVO VM 270 EURO 5. CHASSI: 93KK0R1D8CE136042 (REMARCADO). ANO FAB/MODELO:  
2012/2012. PLACA: KOZ-6849. 

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: Ronaldo de Queiroz Sodré Santoro - JUCESP nº 891
 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.

18/10/2021 A PARTIR DAS 10:00h. Prefeitura Municipal de Sertaneja/PR. Loc.: PR. Veículos, Máquinas e Sucatas. 21/10/2021 A PARTIR DAS 
10:01h. PREFEITURA DE MANFRINÓPOLIS/PR. Loc.: PR. Carros, caminhões, ônibus, maquinas pesadas, entre outros. 

15/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold Empresa Vende Guarulhos - 15h. Loc.: SP. Materiais de Construção. 15/10/2021 A PARTIR DAS 
16:30h. Sold Dafiti Extrema - 16:30h. 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. 18/10/2021 A PARTIR 
DAS 10:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto. 212m², 1 vaga no Parque das Nações em Santo. 18/10/2021 A PARTIR DAS 
13:15h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: BA. Apto 37m² em Lauro de Freitas/BA - Alienação Fiduciária -. 18/10/2021 A PARTIR DAS 
13:45h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: GO. Casa na Cidade Verde em Goiânia/GO - Alienação. 18/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. 
MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: RS. Casa 74m² em Viamão/RS - Alienação Fiduciária - 2ª Praça. 18/10/2021 A PARTIR DAS 09:00h. 
Sold Compartilhado Embu-09h. Loc.: SP. Leilão de Informática, Móveis e Eletros. 18/10/2021 A PARTIR DAS 09:15h. MA Imóveis - Santander 
AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto 511m² em Ribeirão Preto/SP - Alienação Fiduciária - 1ª. 18/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Sold Compartilhado 
Embu (Sombra). Loc.: SP. Eletrodomésticos, Eletroportáteis, Mobiliários. 18/10/2021 A PARTIR DAS 15:45h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª 
Praça. Loc.: PR. Casa em Cond. 74m² em Pinheirinhos, Curitiba/PR. 18/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. 
Loc.: RN. Apto 82m² em Nova Parnamirim, Parnamirim/RN. 19/10/2021 A PARTIR DAS 09:15h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça -. Loc.: SP. 
Casa 280m² na Vl. Aeroporto, Barretos/SP - 1ª Praça. 20/10/2021 A PARTIR DAS 09:00h. MA Imóveis - Cury AF - 1ª Praça -. Loc.: SP. Apto.159m² 
em Taboão da Serra - Alienação Fiduciária - 1ª. 20/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. MA IMÓVEIS - Banco Inter -. Loc.: SP. Aptos e Casa em São 
Paulo - Pagto 24 a 240 x - Até 49%. 20/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Sold Vivaz (Cyrella) Vl Guilherme - 13h. Loc.: SP. Leilão Bens de 
Apartamento Decorado - VIVAZ -. 20/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold You Pinheiros HY - 15h. Loc.: SP. Bens de Apartamento Decorado. 
21/10/2021 A PARTIR DAS 09:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto. Duplex 182m², 2 Vagas no Casa Verde, São Paulo/SP. 
21/10/2021 A PARTIR DAS 10:45h. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça -. Loc.: SP. Casa 247m² no Jardim Ipiranga em Americana/SP -. 21/10/2021 
A PARTIR DAS 13:30h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: PE. Casa 135m² no Divinópolis em Caruaru/PE - Alienação. 21/10/2021 
A PARTIR DAS 14:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa - Assis/SP - Alienação Fiduciária - 2ª Praça. 21/10/2021 A PARTIR 
DAS 10:15h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SC. Apto 94m² em Criciúma/SC - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 

15/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Business-12h. Loc.: SP. Centro Logístico Vende: Estruturas Porta Pallets, Prateleiras. 15/10/2021 
A PARTIR DAS 15:00h. PME Guaru Máquinas - 15h. Loc.: SP. Moinho Martelo, Bombas de Água, Moinho de Faca, Moinho. 19/10/2021 
A PARTIR DAS 14:30h. AMG Comex-14:30h. Loc.: SP. Industria Vende: Compressor, Guilhotina, Calandras. 20/10/2021 A PARTIR DAS 12:45h. 
Log Systems-12:45h. Loc.: SP. 1680 P Pallets com 10,50 Mts, Racks, Caixas, Mini Porta. 21/10/2021 A PARTIR DAS 14:45h. AMG Comex-
14:45h. Loc.: SP. Indústria Automotiva Vende: Maq. Grande Porte. 21/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. PME Megatrend - 15h. Loc.: SP. 
Aerogerador, Talha Elétrica, Alisadoras, Carros de.

19/10/2021 A PARTIR DAS 10:00h. PM São José do Cedro-10h. Loc.: SC. Fiat Palio, Chevrolet Classic, Fiat Strada, Renault Scenic. 

15/10/2021 A PARTIR DAS 18:00h. Mapfre-14h. Loc.: SP. Veículos Sinistrados. 

15/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. TI Brasil - 11h. Loc.: SP. Linha de Montagem de Módulos. 15/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. BC2 Construtora - 
11:30h. Loc.: PR, SP. Unidades de Sela Trinca KTR-10 Termoelétricas. 15/10/2021 A PARTIR DAS 12:30h. PME Bandeirantes-12:30h. Loc.: SP. Suzuki 
Grand Vitara 4wd 5p 2.0, 2010/2011. 15/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. 4º Evento Teste: Trend Technologies -. Loc.: SP. 15/10/2021 A PARTIR DAS 
13:00h. PME Consisa Engenharia-13h. Loc.: MG. Roçadeiras Still, Motoserras Still, Grupo Gerador e outros. 15/10/2021 A PARTIR DAS 13:30h. 
Brunaldi - 13:30h. Loc.: SP. Tratores Agrícolas, Motoniveladoras, Pás Carregadeiras. 15/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. CNH-14h. 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 - 15:30h. Loc.: MG, SC, SP. Ar Condicionados Gree Eco, Escritórios Carpa, 
Abrigos para. 15/10/2021 A PARTIR DAS 16:00h. PME Fire Center - 16h. Loc.: RJ. Geladeira, Ar Condicionados, janelas, Motores, Tripés. 15/10/2021 
A PARTIR DAS 17:00h. Dentsu Brasil - 17h. Loc.: RJ, SP. Notebooks, Desktops, Câmeras, Telefones, Monitores. 18/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. PME 
Empbrasil-13h. Loc.: SP. Paleteira Elétrica Crown Wp2330s, Ano: 2009, Cap: 2 Ton. 19/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Ecoban Ambiental - 11h. Loc.: 
SP. Trator de Esteira Caterpillar D6T XL Waste Handler Ano. 19/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Adezan-11:30h. Loc.: SP. Tratores, Empilhadeiras, 
Lixadeiras, Estufas. 20/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Ecourbis-11h. Loc.: SP. Painel E Estribo (12 Pçs). 20/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Tereos - 
11:30h. Loc.: SP. Veículos Leves da Marca Ford, Caminhões tipo Comboio. 20/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. PME Timber do Brasil - 12h. Loc.: PR. 
Enchimento de Estofado, Fibra de Vidro Roving, e Peças de. 20/10/2021 A PARTIR DAS 12:30h. Comserv - 12:30h. Loc.: RJ. Pá Carregadora Caterpillar, 
Mangotes de Alta Pressão. 20/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Basf-13h. Loc.: BA, GO, PR, TO. Colhedoras, Plantadeiras, Tratores. Carretas. 
20/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Novelis -13h. Loc.: SP. Peças e Componentes de Informática. 20/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. PME Eletrac-14h. 
Loc.: SP. Transpaleteiras Elétricas, Rebocadores Elétricos. 20/10/2021 A PARTIR DAS 16:00h. BBM Logística - 16h. Loc.: PR, RS, SC, SP. Caminhões 
Mercedes-Benz, Cavalos Mecânicos Scania. 21/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Furukawa - 11h. Loc.: PR. Patch Cord, Divisores Ópticos, Extensões 
Monofibra. 21/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Audi-11:30h. Loc.: PR. Equipamentos e Conjuntos para Bombeamento e Aplicação. 21/10/2021 
A PARTIR DAS 12:00h. Jirau - 12h. Loc.: RO. Aerobarco, Materiais Elétricos, Motobombas, Ferramentas. 21/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. 
Compartilhado 1101 A-13h. Loc.: MG, MT, PR, RJ, RS, SP. REFLETORES VAP MER ALUM, REFLETORES VAP MER. 21/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. 
Enel-14:30h. Loc.: RJ, SP. Veículos de Passeio e Utilitários. 21/10/2021 A PARTIR DAS 15:30h. PME Ema Silos-15:30h. Loc.: RS. Prensas, Guilhotinas, 
Empilhadeiras, Mangueiras, Serras. 21/10/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Santos Brasil-16h. Loc.: SP. Assentos de Carro Infantil, Bases para Bebê 
conforto. 21/10/2021 A PARTIR DAS 16:30h. PME BVN Máquinas Pesadas - 16:30h. Loc.: MS. Mini Carregadeira Caterpillar 226B3 4X4 Ano 2013.

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:  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.

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.  Servidor Municipal Sr. Luiz Perondi, pelo Decreto Nº 7.152/2021
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:  Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

2ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos bens imóveis abaixo descritos, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: LUSOPAR S.A. (CNPJ/MF Nº 10.943.100/0001-05), ESPÓLIO DE
MANUEL RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA (CPF/MF Nº 005.926.098-04), na pessoa do inventariante e também executado MANUEL RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA FILHO (CPF/MF Nº 039.821.178-79) e seu
cônjuge se casado for; LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA (CPF/MF Nº 102.930.088-76) e seu cônjuge se casado for; LUCIANA SANTOS DE ALMEIDA TREVIZAN (CPF/MF Nº 123.607.848-97) e seu cônjuge se
casado for; e TATRE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ/MF Nº 07.748.515/0001-13); bem como da arrendatária AGRÍCOLA BELA VISTA LTDA (CNPJ/MF Nº 54.398.656/0001-33); dos interessados: AGRO
INDUSTRIAL VISTA ALEGRE LTDA (CNPJ/MF Nº 44.836.856/0001-77), AGRICOLA ALMEIDA LTDA “EM RECUPERACAO JUDICIAL” (CNPJ/MF Nº 51.482.461/0001-89), ENGENHO SÃO PEDRO AGRO INDUSTRIAL
LTDA (CNPJ/MF Nº 57.308.918/0001-10), TAVARES DE ALMEIDA PARTICIPACOES S.A. (CNPJ/MF Nº 53.179.511/0001-89), POTENCIAL FLORESTAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA (CNPJ/MF
Nº 07.847.836/0001-75), MOTOCANA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (CNPJ N º 54.367.503/0001-29) e do interveniente: BANCO LUSO BRASILEIRO S/A (CNPJ nº 59.118.133/0001-00).
O MM. Juiz de Direito Dr. Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, da 2ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por
este Juízo, processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS (“FGC”) (CNPJ/MF Nº 00.954.288/0001-33) em face de LUSOPAR S.A. (CNPJ/MF
Nº 10.943.100/0001-05), ESPÓLIO DE MANUEL RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA (CPF/MF Nº 005.926.098-04), na pessoa do inventariante, MANUEL RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA FILHO (CPF/
MF Nº 039.821.178-79), LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA (CPF/MF Nº 102.930.088-76), LUCIANA SANTOS DE ALMEIDA TREVIZAN (CPF/MF Nº 123.607.848-97) e TATRE ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ/MF Nº 07.748.515/0001-13), nos autos do Processo nº 1121362-16.2018.8.26.0100, e foi designada a venda dos bens descritos abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos
Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEIS - LOTE 01: Localização do Imóvel: Fazenda São Pedro – Estrada Vicinal Paiol de Telha (Estrada Municipal SPR 165 – não pavimentada), na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da
Matrícula (Av. 05): Sítio Saltinho, localizado na zona rural deste município de São Pedro, com área de 1.250.497,802m² ou 125,0498 há ou ainda 51,6735 alqueires da medida paulista, com as medidas e confrontações
descritas integralmente na Averbação nº 5 da Matrícula imobiliária.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5 (Av. 04)
SICAR nº 3550407000322 (Av. 03)
Matrícula Imobiliária n° 9.490 Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
Av. 01 25/06/1986 Doação de área (desapropriação de 900m²) Decreto Municipal nº 1.687/86 Prefeitura Municipal de São Pedro
Av. 05 10/02/201 Retificação da descrição do imóvel
R. 07 11/03/2014 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 08 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o imóvel conta com plantação de cana de açúcar e com plantação de eucalipto, sendo cultivadas pela arrendatária do imóvel Agrícola Bela Vista LTDA (Usina
Bela Vista). Além disso, tendo em vista o Contrato de Arrendamento Agrícola juntado às fls. 419/426, a produção de cana de açúcar já é comercializada com o Engenho São Pedro Agro Industrial LTDA; enquanto a produção
de eucalipto já se encontra comercializada com a empresa Potencial Florestal Comércio e Transporte de Madeira LTDA.
OBS 02: A referida Gleba é formada: 47,7% de plantação de cana de açúcar, 9,7% de plantação de eucalipto, 2,8% de plantação cultivada, 1,8% pastagem nativa (campo), 3,2% de mata sem restrição ambiental, 34,8%
mata em APP e/ou reserva legal (fls. 1687/1958).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 3.482.082,96 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007).
Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 3.778.565,50 (Ago/2021).
LOTE 02: Localização do Imóvel: Fazenda São Pedro – Estrada Vicinal Paiol de Telha (Estrada Municipal SPR 165 – não pavimentada), na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da Matrícula: Fazenda
São Pedro, com a área de 470,3255 ha., designada como Gleba A, situada na zona rural deste município e comarca de São Pedro/SP.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5
Matrícula Imobiliária n° 30.219 Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 29/10/2013 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 03 16/01/2017 Retificação da Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 04 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o referido imóvel é arrendado pela Requerida para a empresa Agrícola Bela Vista Ltda. (Usina Bela Vista), que é quem cultiva a cana de açúcar no local.
Portanto, a plantação de cana de açúcar, além de se tratar de cultura temporária, pertence a terceiros. Além disso, conforme o Contrato de Compra e Venda de Madeira Cortada, firmado pela empresa Agrícola Bela Vista Ltda.
(vendedora) e pela empresa Potencial Florestal Comércio e Transporte de Madeira Ltda. (compradora), a plantação de eucalipto existente no Imóvel 02 já se encontra comercializada.
OBS 02: Ainda nos termos dos documentos de fls. 1687/1958, há 05 concentrações de benfeitorias no imóvel, sendo: galpão 01, com área de 669,87m²; casa de colono 01, com área de 200,00m²; coberturas auxiliares 01,
com área total de 61,00m²; casa de colono 02, com área de 107,72m²; coberturas auxiliares 02, com área total de 66,00m²; casa de colono 03, com área de 85,26m²; coberturas auxiliares 03, com área total de 47,29m²;
casa de colono 04, com área de 181,87m²; casa de colono 05, com área de 100,00m²; casa de colono 06, com área de 307,64m²; 01 depósito, com área de 27,00m²; cobertura de cocho 01, com área de 70,00m²; galpão
02, com área de 109,98m²; 01 mangueira, com área de 54,38m²; coberturas, com área de 124,85m²; cobertura cocho 02, com área de 14,00m²; cobertura cocho 03, com área de 14,00m²; 01 curral recém edificado, cercado
(40m x 20m) e cobertura (28m x 05m), com capacidade para 300 cabeças de gado; casa de colono 07, com área de 120,98m²; casa de colono 08, com área de 165,96m²; 01 casa sede, com área de 219,54m²; 01 despejo,
com área de 10,00m²; 01 cobertura/depósito, com área de 71,03m².
OBS 03: A porção de área de 7,58 hectares, bem como os bens mobiliários, maquinários e demais benfeitorias instaladas, relativos à atividade econômica do Parque Fabril (Usina IRB S/A) localizado no Lote 02 não são objeto
deste leilão, visto que pertencem à empresa Usina IRB S/A (fls. 2337/2339).
OBS 04: A descrição completa do imóvel consta integralmente na Matrícula Imobiliária.
OBS 05: A referida Gleba é formada: 41,50% de plantação de cana, 2,8% de plantação de eucalipto, 13,1% de plantação cultivada, 3,4% de pastagem nativa (campo), 1,4% pastagem com presença de área alagadiça,
2,4% de área com benfeitorias, 10,1% de mata sem restrição ambiental e 25,3% de mata em APP e/ou reserva legal (definido através do CAR) (fls. 1687/1958).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 15.565.002,90 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007).
Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 16.890.288,00 (Ago/2021).
LOTE 03: Localização do Imóvel: Fazenda São Pedro – Estrada Vicinal Paiol de Telha (Estrada Municipal SPR 165 – não pavimentada), na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da Matrícula: Fazenda
São Pedro, com a área de 14,2243 ha., designada como Gleba B, situada na zona rural do município e comarca de São Pedro, com a seguinte descrição georreferenciada: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice AKD-
M-1946, de coordenadas N 7.495.282,12m e E 195.482,97m; ponto este localizado na faixa de condomínio da Estrada Municipal SPR 165, com os seguintes azimutes e distâncias: 197°01’52’’ e 152,69m até o vértice AKD-
O-0826, de coordenadas N 7.495.136,13m e E 195.438,25m; 183°28’30’’ e 143,69m até o vértice AKD-O-0827, de coordenadas N 7.494.992,70m e E 195.429,54m; 171°33’49’’ e 255,33m até o vértice AKD-O-0828, de
coordenadas N 7.494.740,13m e E 195.467,00m; 186°25’52’’ e 27,14m até o vértice AKD-O-0829, de coordenadas N 7.494.713,16m e E 195.463,96m; 205°48’51’’ e 142,63 até o vértice AKD-O-0830, de coordenadas
N 7.494.584,76m e E 195.401,85m; 191°10’48’’ e 14,70m até o vértice AKD-M-1947, de coordenadas N 7.494.584,76m e E 195.401,85m; 191°10’48’’ e 14,70m, ponto este localizado na cerca do imóvel da transcrição
7.409; deste, segue confrontando com o imóvel da transcrição 7.409, com os seguintes azimutes e distâncias: 274°36’01’’ e 36,41m até o vértice AKD-M-1948, de coordenadas N 7.949.573,26m e E 195.362,71m; ponto
este localizado na cerca de divisa do imóvel da matrícula 30.224; deste segue confrontando com o imóvel da matrícula 30.224, com os seguintes azimutes e distâncias: 341°07’47’’ e 737,35m até o vértice AKD-M-1949, de
coordenadas N 7.495.270,98m e E 195.124,23m; 88°13’17’’ e 358,91m até o vértice AKD-M-1946, ponto inicial da descrição deste perímetro.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5
Matrícula Imobiliária n° 30.220 Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 29/10/2013 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 03 16/01/2017 Retificação da Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 04 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o imóvel conta com plantação de cana de açúcar, sendo cultivada pela arrendatária do imóvel Agrícola Bela Vista LTDA (Usina Bela Vista). Além disso, tendo
em vista o Contrato de Arrendamento Agrícola juntado às fls. 419/426, a produção de cana de açúcar já é comercializada com o Engenho São Pedro Agro Industrial LTDA.
OBS 02: Conforme informações contidas no documento de fls. supracitada, a Gleba B da referida Fazenda é formada por: 86,8% de plantação de Cana de açúcar, 6,8% de mata sem restrição ambiental, 6,4% mata em APP e/ou reserva legal.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 552.123,60 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007).
Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 599.134,25 (Ago/2021).
LOTE 04: Localização do Imóvel: Fazenda São Pedro – Estrada Vicinal Paiol de Telha (Estrada Municipal SPR 461 – não pavimentada), na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da Matrícula: Fazenda
São Pedro, com a área de 419,6448 ha., designada como Gleba C, situada na zona rural do município e comarca de São Pedro.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5
Matrícula Imobiliária n° 30.221 Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 29/10/2013 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 03 16/01/2017 Retificação da Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 04 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o imóvel conta com plantação de cana de açúcar e com plantação de eucalipto, sendo cultivadas pela arrendatária do imóvel Agrícola Bela Vista LTDA (Usina
Bela Vista). Além disso, tendo em vista o Contrato de Arrendamento Agrícola juntado às fls. 419/426, a produção de cana de açúcar já é comercializada com o Engenho São Pedro Agro Industrial LTDA; enquanto a produção
de eucalipto já se encontra comercializada com a empresa Potencial Florestal Comércio e Transporte de Madeira LTDA, também de acordo com o Laudo de Avaliação.
OBS 02: Ainda nos termos das fls. 1687/1958, há 02 concentrações de benfeitorias no imóvel, sendo: escritório 01, com área de 343,21m²; 01 cabine balança, com área de 10,00m²; escritório 02 (escritório geral), com área
de 93,22m²; tanque 01 (tanque de cachaça) 01, com área de 72,70m²; tanque 02 (tanque de cachaça), com área de 89,79m²; 01 oficina/serraria, com área de 659,04m²; 01 lavador de veículos composto por depósito do
lavador com área de 12,50m² e plataforma de lavagem de veículos com área de 50,00m²; 01 oficina, com área de 385,33m²; 01 refeitório, com área de 241,96m²; casa de colono 01, com 71,49m²; casa de colono 02,
composta por casa e área de lazer nos fundos, com área total de 102,72m²; 01 garagem, com 13,27m²; casa de colono 03, com área de 117,69m²; casa de colono 04, com área de 201,55m²; 01 cobertura, com área de
124,80m²; casa de colono 05, com área de 71,21m²; coberturas auxiliares 01 (varanda e garagem), com área total de 40,70m²; casa de colono 06, com área de 138,77m²; cobertura auxiliar 02 (varanda), com área de 31,38m²;
casa de colono 07, com área de 105,50m²; cobertura auxiliar 03 (varanda), com área de 5,56m²; casa de colono 08, com área de 147,13m²; cobertura auxiliar 04, (varandas e garagens), com área total de 61,07m².
OBS 03: A descrição completa do imóvel consta integralmente na Matrícula Imobiliária.
OBS 04: A Gleba C da referida Fazenda é formada: 60% de plantação de Cana de açúcar, 3,8 de plantação de eucalipto, 1,8% de área linha de transmissão (servidão de passagem), 4,4% plantação cultivada, 13,7%
pastagem nativa (campo), 0,7% de área de benfeitorias, 4,0% de mata sem restrição ambiental e 11,6% de mata em APP e/ou reserva legal (fls. 1687/1958).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 14.971.174,36 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007).
Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 16.245.897,00 (Ago/2021).
LOTE 05: Localização do Imóvel: Fazenda Samambaia – Estrada Vicinal Paiol de Telha, acesso por servidão (incidente na Fazenda São Pedro), derivada da Estrada Municipal SPR 461 (não pavimentada), que deriva da Estrada Municipal
SPR 165 (não pavimentada) – Vicinal, na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da Matrícula: Fazenda Samambaia, com a área de 586,0942 ha., situada na zona rural do município e comarca de São Pedro/SP.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5
Matrícula Imobiliária n° 30.222 Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 29/10/2013 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 03 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o imóvel conta com plantação de cana de açúcar e com plantação de eucalipto, sendo cultivadas pela arrendatária do imóvel Agrícola Bela Vista LTDA (Usina
Bela Vista). Além disso, tendo em vista o Contrato de Arrendamento Agrícola juntado às fls. 419/426, a produção de cana de açúcar já é comercializada com o Engenho São Pedro Agro Industrial LTDA; enquanto a produção
de eucalipto já se encontra comercializada com a empresa Potencial Florestal Comércio e Transporte de Madeira LTDA, também de acordo com o Laudo de Avaliação.
OBS 02: Ainda nos termos das fls. 1687/1958, há 04 construções e 01 poço artesiano, assim descritos: casa de colono 01, com área de 133,08m²; casa de colono 02, com área de 57,69m²; casa de colono 03, com área de
112,05m²; 01 curral novo, composto por cercado (40mx20m) e cobertura (28mx05m), com capacidade para 300 cabeças de gado; 01 poço artesiano com bomba acionada com placas solares, com profundidade de 109m.
OBS 03: A descrição completa do imóvel consta integralmente na Matrícula Imobiliária.
OBS 04: A referida Fazenda Samambaia é formada: 75% de plantação de cana de açúcar, 0,4% de plantação de eucalipto, 1,8% de área linha de transmissão (servidão de passagem), 6,85% de plantação cultivada, 3,4%
de pastagem nativa (campo), 0,15% de porto de areia, 1,8% de mata sem restrição ambiental, 10% de mata em APP e/ou reserva legal (definido através do CAR) (fls. 1687/1958).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 17.562.517,61 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007).
Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 19.057.880,00 (Ago/2021).
LOTE 06: Localização do Imóvel: Fazenda Bela Vista – Estrada Vicinal Paiol de Telha, acesso por servidão (incidente na Fazenda São Pedro), derivada da Estrada Municipal SPR 461 (não pavimentada), que deriva da Estrada
Municipal SPR 165 (não pavimentada na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da Matrícula: Fazenda Bela Vista, com a área de 914,7232 ha., situada na zona rural do município e comarca de São Pedro/SP.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5
Matrícula Imobiliária n° 30.223 Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 29/10/2013 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 03 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o imóvel conta com plantação de cana de açúcar e com plantação de eucalipto, sendo cultivadas pela arrendatária do imóvel Agrícola Bela Vista LTDA (Usina
Bela Vista). Além disso, tendo em vista o Contrato de Arrendamento Agrícola juntado às fls. 419/426, a produção de cana de açúcar já é comercializada com o Engenho São Pedro Agro Industrial LTDA; enquanto a produção
de eucalipto já se encontra comercializada com a empresa Potencial Florestal Comércio e Transporte de Madeira LTDA, também de acordo com o Laudo de Avaliação.
OBS 02: Ainda nos termos das fls. 1687/1958, há 02 construções e 01 poço semiartesiano, assim descritos: cobertura cocho 01, com área de 50,00m²; cobertura cocho 02, com área de 50,00m²; 01 poço semiartesiano
acionado com cata-vento, com profundidade de 45m;
OBS 03: A descrição completa do imóvel consta integralmente na Matrícula Imobiliária.
OBS 04: A referida Fazenda Bela Vista é formada: 55,2% de plantação de cana de açúcar, 1,4% de plantação de eucalipto, 0,6% de área linha de transmissão (servidão de passagem), 0,1% de porto de areia, 4,3% de
plantação cultivada, 3,2% de pastagem nativa (campo), 3,8% de mata sem restrição ambiental e 31,4% de mata em APP e/ou reserva legal (definido através do CAR) (fls. 1687/1958).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 24.049.676,87 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007).
Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 26.097.388,00 (Ago/2021).
LOTE 07: Localização do Imóvel: Fazenda São Sebastião – Gleba A - Estrada Vicinal Paiol de Telha (Estrada Municipal SPR 165 - não pavimentada), na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da
Matrícula: Fazenda São Sebastião, com a área de 730,4465 ha., designada como Gleba A, situada na zona rural do município e comarca de São Pedro/SP.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5
Matrícula Imobiliária n° 30.224 Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 29/10/2013 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 03 16/01/2017 Retificação da Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 04 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o imóvel conta com plantação de cana de açúcar e com plantação de eucalipto, sendo cultivadas pela arrendatária do imóvel Agrícola Bela Vista LTDA (Usina
Bela Vista). Além disso, tendo em vista o Contrato de Arrendamento Agrícola juntado às fls. 419/426, a produção de cana de açúcar já é comercializada com o Engenho São Pedro Agro Industrial LTDA; enquanto a produção
de eucalipto já se encontra comercializada com a empresa Potencial Florestal Comércio e Transporte de Madeira LTDA, também de acordo com o Laudo de Avaliação.
OBS 02: Nos termos das fls. supracitadas, há 02 casas ocupadas por terceiros.
OBS 03: A descrição completa do imóvel consta integralmente na Matrícula Imobiliária.
OBS 04: A Gleba A é formada: 54% de plantação de cana de açúcar, 1,4% de plantação de eucalipto, 2,1% de área linha de transmissão (servidão de passagem), 11,6% de pastagem nativa (campo), 11,4% de mata sem
restrição ambiental e 19,5% de mata em APP e/ou reserva legal (definido através do CAR) (fls. 1687/1958).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 20.447.761,40 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007).
Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 22.188.790,00 (Ago/2021).
LOTE 08: Localização do Imóvel: Fazenda São Sebastião – Gleba B – Estrada Vicinal Paiol de Telha (Estrada Municipal SPR 165 - não pavimentada), na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da
Matrícula: Fazenda São Sebastião, com a área de 9,7410 ha., designada como Gleba B, situada na zona rural do município e comarca de São Pedro/SP.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5
Matrícula Imobiliária n° 30.225 Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 29/10/2013 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 03 16/01/2017 Retificação da Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 04 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o imóvel conta com plantação de cana de açúcar, sendo cultivada pela arrendatária do imóvel Agrícola Bela Vista LTDA (Usina Bela Vista). Além disso, tendo
em vista o Contrato de Arrendamento Agrícola juntado às fls. 419/426, a produção de cana de açúcar já é comercializada com o Engenho São Pedro Agro Industrial LTDA.
OBS 02: A descrição completa do imóvel consta integralmente na Matrícula Imobiliária.
OBS 03: A Gleba B é formada: 96,2% de plantação de cana de açúcar e 3,8% de caminho interno (acesso a usina) (fls. 1687/1958).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 427.143,43 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007).
Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 463.512,63 (Ago/2021).
LOTE 09: Localização do Imóvel: Fazenda São Sebastião – Gleba C – Estrada Vicinal Paiol de Telha (Estrada Municipal SPR 165 - não pavimentada), na cidade de São Pedro/SP – CEP 13520-000 - Descrição da
Matrícula: Fazenda São Sebastião, com a área de 105,7050 ha., designada como Gleba C, situada na zona rural do município e comarca de São Pedro/SP.

Dados do Imóvel
INCRA nº 633.054.045.080-5
Matrícula Imobiliária n° 30.226 Oficial de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de São Pedro/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 29/10/2013 Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 03 16/01/2017 Retificação da Alienação Fiduciária - Fundo Garantidor de Créditos - FGC
AV. 04 17/04/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1121362-16.2018.8.26.0100 Fundo Garantidor de Créditos - FGC
OBS 01: De acordo com as informações contidas às fls. 1687/1958, o imóvel conta com plantação de cana de açúcar, sendo cultivada pela arrendatária do imóvel Agrícola Bela Vista LTDA (Usina Bela Vista). Além disso, tendo
em vista o Contrato de Arrendamento Agrícola juntado às fls. 419/426, a produção de cana de açúcar já é comercializada com o Engenho São Pedro Agro Industrial LTDA.
OBS 02: Ainda nos termos das fls. supracitadas, há 01 galinheiro, com área de 79,04m².
OBS 03: A descrição completa do imóvel consta integralmente na Matrícula Imobiliária.
OBS 04: A Gleba C é formada: 81,8% de plantação de cana de açúcar, 2,6% de área linha de transmissão (servidão de passagem), 8,2% de mata sem restrição ambiental, 7,4% de mata em APP e/ou reserva legal (definido
através do CAR) (fls. 1687/1958).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 3.365.531,63 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007).
Valor de Avaliação atualizado do imóvel: R$ 3.652.090,50 (Ago/2021).
OBSERVAÇÕES PARA TODOS OS LOTES:
I. De acordo as informações contidas às fls. 1687/1958, os imóveis em questão têm sido utilizados predominantemente para a exploração agrícola, com propriedades voltadas para o cultivo de cana de açúcar e criação de
gado. Em relação ao relevo do local, o mesmo é predominantemente ondulado, com ocorrência acentuada de relevo suave ondulado e relevo forte ondulado. Também são detectados pontos isolados de planície e de áreas
montanhosas (Serra do Itaqueri). A superfície é predominantemente seca, com ocorrência de cursos naturais de pequeno a grande porte, destacam-se o Rio Piracicaba e o Rio Tietê e seus afluentes. A região conta com grandes
áreas de preservação permanente (mata nativa), em função da abundância de recursos hídricos existentes, bem como áreas de solo misto e/ou arenoso, utilizadas no geral para pecuária e silvicultura, além disso, conta com
energia elétrica, telefone, sistema viário e transporte escolar rural, sendo a água obtida de poço e o esgoto coletado através de fossas sépticas e sumidouros. O solo é composto predominantemente com textura argilosa, o
que confere a região áreas de terra fértil para agricultura, tanto que se observa uma maior ocorrência de grandes propriedades utilizadas exclusivamente para plantação de cana de açúcar. Com emprego de trato do solo, as
áreas de solo misto também podem ser adaptadas para o cultivo de cana de açúcar, que é o principal nicho da atividade econômica da região.
II. As 9 (nove) fazendas leiloadas poderão ser arrematadas tanto de forma individualizada, como também por lote único. Em caso de arrematação de lote único, para que seja aceito, o valor do lance deve ser superior ao
eventual valor do somatório dos lances oferecidos de forma individualizada, nos termos da Decisão de fls. 2337/2339.
III. Encontra-se em andamento a Ação Revisional de Contrato proposta por Lusopar S.A e outros, em face de FGC – Fundo Garantidor de Créditos, sob o nº 1010164-42.2016.8.26.0100 em trâmite perante a 2ª Vara Cível do Foro Central Cível.
IV. Conforme Instrumentos Particulares de Constituição de Alienação Fiduciária, (fls. 61/102), os referidos imóveis foram dados em garantia fiduciária ao Fundo Garantidor de Créditos (“FGC”), nos termos dos Contratos FGC-
111963 e FGC-111964. Havendo arrematação, serão baixados os apontamentos das matrículas imobiliárias referentes à Alienação Fiduciária realizada e seu subsequente aditamento.
V. Tatre Administração e Participações Ltda interpôs Agravo de Instrumento sob o nº 2087971-57.2021.8.26.0000 - 21ª Câmara de Direito Privado, em face de Fundo Garantidor de Crédito contra Decisão que indeferiu o
pedido de suspensão do processo executivo e deferiu o pedido de alienação dos imóveis penhorados, em leilão judicial eletrônico. O Agravo teve seu provimento negado em 06/07/21 sendo o acórdão publicado em 09/07/
21. Inconformados, os Agravantes interpuseram Recurso Especial, o qual encontra-se pendente de julgamento.
Débitos Tributários total dos imóveis: R$ 129,68 referentes a Taxa de Serviços Cadastrais. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Valor de Avaliação total dos imóveis: R$ 100.423.014,76 (Out/2020 – Manifestação Técnica às fls. 1974/2007 – Homologação às fls. 2105/2107).
Valor de Avaliação total atualizado dos imóveis: R$ 108.973.544,00 (Ago/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débito Exequendo: R$ 117.510.986,09 (Ago/2021).
02 - A 1ª praça terá início em 05 de novembro de 2021, às 15 horas, e se encerrará no dia 08 de novembro de 2021, às 15 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes
ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 08 de novembro de 2021, às 15 horas, e se encerrará em 29 de novembro de 2021, às 15 horas. Será considerado
arrematante aquele que ofertar lance igual ou superior a 60% do valor da avaliação (artigo 891, parágrafo único do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigo 892, § 2º, CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. E deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até
01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado após a Arrematação (artigo 884,
parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
15 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei.
Remição da execução: O(a)(s) executado(a)(s) pode(m), antes de alienados os bens, pagar(em) o remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários

advocatícios (art. 826 do CPC). No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido (art. 902 do CPC). São
Paulo, 03 de setembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. RENATO ACACIO DE AZEVEDO BORSANELLI - JUIZ DE DIREITO

ERRATAS: Data: 01/09/2021. A partir das 11h. Mapfre. Loc.: Suzano/SP. Descrição: Veículos sinistrados, Data: 08/09/2021. A partir das 
11h. Mapfre. Loc.: Suzano/SP. Descrição: Veículos sinistrados /Veículos em estado de Sucata. Data: 10/09/2021. A partir das 14h. Mapfre. 
Loc.: São Bernardo do Campo/SP. Descrição: Veículos sinistrados. Data: 15/09/2021. A partir das 11h. Mapfre. Loc.: Suzano/SP. Descrição: 
Veículos sinistrados /Veículos em estado de Sucata. Data: 21/09/2021. A partir das 14h. Mapfre. Loc.: São Bernardo do Campo/SP. 
Descrição: Veículos sinistrados. Data: 22/09/2021. A partir das 11h. Mapfre. Loc.: Suzano/SP. Descrição: Veículos sinistrados /Veículos em 
estado de Sucata. Data: 27/09/2021. A partir das 14h. Mapfre. Loc.: São Bernardo do Campo/SP. Descrição: Veículos sinistrados. 
Data: 29/09/2021. A partir das 11h. Mapfre. Loc.: Suzano/SP. Descrição: Veículos sinistrados /Veículos em estado de Sucata

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

B5gazetasp.com.br
Quinta-feira, 14 De outubro De 2021 

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO CM Nº 3958/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021
OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada para locação de Tela Interativa 
75”, com implantação e garantia técnica do 
fabricante, nos termos das especifi cações 
técnicas do Termo de Referência (Anexo I) 
do Edital, pelo período de 12 (doze) meses.
DATA DE ABERTURA: 27 de outubro de 
2021, às 10:00 horas, na Câmara Municipal 
de São Caetano do Sul, situada na Avenida 
Goiás, nº 600 – Centro – São Caetano do 
Sul – SP.
A retirada do Edital completo e demais 
informações encontram-se no endere-
ço eletrônico www.camarascs.sp.gov.br, 
podendo ainda, o Edital ser retirado no 
Setor de Pregão da Câmara Municipal, 
no endereço supramencionado. Telefo-
nes de contato: 4228-6416 e e-mail: licita-
cao@camarascs.sp.gov.br. 
São Caetano do Sul, 13 de outubro de 2021.

ECLERSON PIO MIELO
Presidente em exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 104/2021
Processo nº 30.018/2021 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MI-
CROCHIPS PARA EXECUÇÃO DO PRO-
GRAMA DE CASTRAÇÃO E PROGRAMA 
DE REGISTRO / IDENTIFICACÃO ANI-
MAL.
Abertura: 28/10/2021 às 09h00min.
Edital, informações e local de realização: 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes
Assinatura: 07 de outubro de 2021, GUS-
TAVO ALEXEY BOHER LOPES - Secretário 
Municipal de Saúde

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 102/2021

Processo nº 29.187/2021 
Objeto: Registro de Preço de Consultas 
de Cintilografia.
Abertura: 28/10/2021 às 9:00.
Edital, informações e local de realização: 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/

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

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N° 2716/2021 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CON-
TROLE DE ARRECADAÇÃO DE TARIFAS DA PRAÇA DE PEDÁGIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA 
ESTRADA VICINAL GRACIANO DA RESSURREIÇÃO AFFONSO (ARA-080) NO MUNICÍPIO DE ARA-
RAQUARA – DISTRITO DE BUENO DE ANDRADA (ARARAQUARA/MATÃO-SP), OBJETIVANDO A IM-
PLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔ-
NICOS, INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA DAS INSTALAÇÕES, COM SISTEMA DE ENERGIA 
DE EMERGÊNCIA (NOBREAK A BATERIA), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA UM PERÍO-
DO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO OU SUPRIMIDO NOS TERMOS 
DA LEI.
Homologo a adjudicação da pregoeira, que considerou vencedora a proposta da empresa abaixo relacio-
nada com o seguinte valor:

LOTE ÚNICO – EMPRESA VENCEDORA: CSB TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA.

Item Qtd. Unid. Discriminação/Complemento Valor Mensal
Valor Total 

Anual

01 01 UN

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CONTRO-
LE DE ARRECADAÇÃO DE TARIFAS DA PRAÇA 
DE PEDÁGIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA 
ESTRADA VICINAL GRACIANO DA RESSUR-
REIÇÃO AFFONSO (ARA-080) NO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA – DISTRITO DE BUENO DE 
ANDRADA (ARARAQUARA/MATÃO-SP), OB-
JETIVANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO 
CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMEN-
TOS ELETRO-ELETRÔNICOS, INFRA-ESTRU-
TURA ELÉTRICA E LÓGICA DAS INSTALAÇÕES, 
COM SISTEMA DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA 
(NOBREAK A BATERIA), CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA, PARA UM PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES, PODENDO SER ADITADO/
PRORROGADO OU SUPRIMIDO NOS TERMOS 
DA LEI.

R$ 60.380,00 R$ 724.560,00

Valor Total da Proposta: R$ 724.560,00 (Setecentos e vinte e quatro mil e quinhentos e sessenta reais)

Adjudicando-lhe o objeto deste edital.
Araraquara, 13 de Outubro de 2021.

ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 022/2021 - REPETIDO II

PROCESSO LICITATÓRIO N° 2432/2021
 DE: 11 de Agosto de 2021

Vimos, através deste, em relação à TOMADA DE 
PREÇOS Nº 022/2021, cujo objeto é “CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
INFRAESTRUTURA URBANA PARA A EXECU-
ÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 
DISSIPADOR DE ENERGIA, POÇOS DE VISITA, 
BOCAS DE LOBO, MURETA DE DIVISA E PAS-
SEIO PÚBLICO NA AVENIDA ARMANDO FEDA-
TO E RUA JOSÉ TEIXEIRA BORGES, NA DIVISA 
DO PARQUE GRAMADO COM O JARDIM BRA-
SIL” comunicar o que segue:
Ficam as empresas DPS - CONSTRUTURA & 
EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS – EPP e 
FIRMADO NA ROCHA FUNDAÇÃO E INFRAES-
TRUTURA LTDA – ME, INABILTADAS.
Diante do exposto, com fundamento no art. 48, § 
3º, da Lei 8.666/93, ficam ambas licitantes convo-
cadas a apresentarem nova documentação, a fim 
de que sanem as falhas apontadas pela Comissão 
Permanente de Licitações até o dia 26 de Outubro 
de 2021, das 09:30 horas às 16:30 horas.
Informamos que a íntegra da convocação de habi-
litação se encontra disponível no site do Município 
de Araraquara, no endereço: http://www.araraqua-
ra.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/por-
tal-da-transparencia-administracao.
Era o que tínhamos a comunicar.

Araraquara, 13 de Outubro de 2021.
ARIANE SOARES DE SOUZA

Comissão Permanente de Licitações 
 Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 
025/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
2895/2021 – REPETIDA I
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 10:30 horas 
do dia 03 de NOVEMBRO de 2021.
ABERTURA: Às 10:30 horas do dia 03 de NO-
VEMBRO de 2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA CONSERVAÇÃO DE SISTEMA 
VIÁRIO ATRAVÉS DE RECAPEAMENTO EM DI-
VERSAS VIAS, CONFORME MEMORIAL DES-
CRITIVO.
RETIRADA DO EDITAL: Para maiores informa-
ções, retirar o edital completo através do site: 
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-
-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-admi-
nistracao.

Araraquara, 13 de Outubro de 2021.
ANTÔNIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021 

LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA (DESTINADA 
À AMPLA PARTICIPAÇÃO)
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estân-
cia Balneária de Peruibe o PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 61/2021 - Processo nº 4.074/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
MINISTRAÇÃO DE CURSO ESPECÍFICO PARA 
FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
DE PERUIBE NA MODALIDADE EAD, conforme 
condições e especificações contidas no Edital e 
seus anexos, cujo edital se encontrará disponível 
no Site da Prefeitura Municipal de Peruibe atra-
vés do link: http://www.peruibe3.sp.gov.br/edi-
tais-para-concorrencia-publica/ e no site:  www.
comprasbr.com.br a partir do dia 15/10/2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 
09:00 horas do dia  15/10/2021.
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 
09:00 horas do dia   29/10/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 
as 09:01 horas do dia  29/10/2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSI-
FICADAS: às 09:30 horas do dia 29/10/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as refe-
rências de tempo será observado o horário de 
Brasília-DF.
LOCAL: www.comprasbr.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, 
EM 08 DE OUTUBRO DE 2021.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE 

CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
Devolução de prazo em atendimento ao § 4º do 
Art 21 da Lei 8.666/93
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE 
PREÇOS Nº 14/2021
SÍNTESE DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECU-
ÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA EMEF PAS-
TOR MANOEL EUSTÁQUIO DAMACENA
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES DE DO-
CUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: SOMENTE NO 
DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, no horário: 
das 09:00hs às 09:30 horas, no Setor de Proto-
colo do Paço Municipal.
DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: NO 
DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, às 09:40 horas 
nas dependências do Refeitório Municipal, sito à 
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50, Centro, Peruibe/
SP (ao lado do Paço Municipal).
Disponibilidade do edital: A partir do dia 
15/10/2021. O Edital Completo e Anexos estarão 
disponíveis para consulta ou aquisição gratuita 
somente no site da Prefeitura Municipal de Perui-
be, www.peruibe.sp.gov.br (menu “transparência” 
– item “licitações”). 
Ficam os licitantes cientes que, caso a portaria 
de acesso principal do Paço Municipal esteja 
fechada, o licitante poderá ter acesso ao Setor 
de Protocolo por meio da entrada lateral do Paço 
Municipal, informando ao agente de serviço de 
portaria, sua finalidade de protocolizar os enve-
lopes.
A Administração Pública Municipal adotará rigo-
rosas medidas para prevenção à disseminação 
e combate ao novo coronavírus – Covid19: pre-
parar o ambiente de modo que haja distancia-
mento dos participantes, intensificar as ações de 
limpeza no local que realizará a sessão pública, 
disponibilizar álcool em gel aos seus licitantes e 
exigir o uso de máscara de proteção facial de to-
dos os presentes. Não será permitido a entrada 
de quaisquer pessoas no recinto da sessão e nas 
dependências do Paço Municipal, sem o devido 
uso de máscara de proteção facial.
As sessões serão transmitidas em tempo real 
para acompanhamento público através do en-
dereço de internet http://sessaopublica.peruibe2.
sp.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, 

EM 08 DE OUTUBRO DE 2021.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE 

CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo nº 7093/2021 – Modali-
dade Pregão Eletrônico nº 47/2021 – Oferta 
de Compra nº 863600801002021OC00015 
– Registro de Preços para Fornecimento 
de Móveis para Educação Infantil. JULGA-
MENTO DO RECURSO: “Ante o exposto, 
consubstanciado na manifestação técnica 
da Secretaria Municipal de Educação, bem 
como no parecer jurídico do Douto Procura-
dor de fl s. 604/607, julgo IMPROCEDENTE 
o recurso interposto pela empresa Ciama 
Representações e Comércio Ltda EPP, man-
tendo-se na íntegra a decisão atacada, que 
declarou vencedora a empresa Gratitude 
Móveis Eireli para o lote 04”. Carolina Mo-
rales Bernardino – 13/10/2021. São Caetano 
do Sul, 13 de outubro de 2021. Carolina Mo-
rales Bernardino – Diretora do Departamen-
to de Licitações e Contratos.

FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA 
DE SÃO CAETANO DO SUL

Processo nº 015/2021 
MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 
003/2021 – Objeto: Contratação de empre-
sa para confecção de 2.000 exemplares da 
Agenda Histórica 2022 para esta Fundação 
Pró-Memória de São Caetano do Sul.
DATA DE ABERTURA: “Fica agendada a lici-
tação em epígrafe para o dia 22 de outubro 
de 2021, às 9 horas, na CASA DE VIDRO 
DA FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO 
CAETANO DO SUL” situada na Avenida Dr. 
Augusto de Toledo, nº 255 - Bairro Santa 
Paula - São Caetano do Sul – SP. O edital, 
anexos e demais informações e esclareci-
mentos, poderão ser obtidos na Fundação 
Pró-Memória de São Caetano do Sul.
São Caetano do Sul, 13 de outubro de 2021.
Charly Farid Cury 
Presidente da Fundação Pró-Memória.

FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA 
DE SÃO CAETANO DO SUL

Órgão: FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE 
SÃO CAETANO DO SUL 

Dispensa de Licitação nº 006/2021 
Objeto: Prestação de serviços de manuten-
ção dos equipamentos de ar condicionado, 
para esta Fundação Pró-Memória de São 
Caetano do Sul
Nº do processo: 014/2021
Fundamento legal: Inciso II do art. 24 c/c 
alínea “a”, do inciso II do art. 23, ambos da 
Lei nº 8.666/1993, atualizados pelo Decreto 
Federal nº 9.412/2018.
Justificativa: Prestação de serviços indis-
pensável para a manutenção dos equipa-
mentos de ar condicionado desta Fundação 
Pró-Memória de São Caetano do Sul.
Data da declaração de dispensa: 13/10/2021
Ratifico a manifestação da Procuradoria 
Geral do Município, constante do processo 
administrativo em epígrafe e determino a 
contratação da empresa CPT ENGENHA-
RIA LTDA EPP, com dispensa de licitação, 
com fulcro no artigo 24, inciso II, c/c alínea 
“a”, do inciso II do art. 23, ambos da Lei nº 
8.666/1993, atualizados pelo Decreto Fede-
ral nº 9.412/2018, para a prestação de servi-
ços de manutenção dos equipamentos de ar 
condicionado, para esta Fundação Pró-Me-
mória de São Caetano do Sul, com dispensa 
de licitação, no valor de R$ 16.992,00.
Responsável: Charly Farid Cury
Cargo: Presidente da Fundação Pró-Memó-
ria de São Caetano do Sul.

SUSPENSÃO “SINE DIE” DA SESSÃO 
PÚBLICA 

Pregão Presencial nº 16/2021
Processo Administrativo nº 8891/2021

OBJETO: Contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços de locação 
de microcomputadores, notebooks, servido-
res, storages, unidades de backup, rack, no-
breaks e switches, com a inclusão de todos 
os materiais e mão de obra necessários. A 
Senhora Pregoeira torna público a todos os 
interessados, que a Sessão de abertura do 
certame prevista para o dia 20 de outubro 
de 2021, às 09:30 h, está suspensa “sine 
die” para adequação aos termos do edital. 
São Caetano do Sul, 13 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

 A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Chamamento Público nº. S-90001/2021. 
Processo licitatório: 13685/2021. Objeto: 
“Agricultura Familiar” Entrega de propostas 
e envelopes até: dia 16/11/2021 às 14:00 
horas. Local: Praça Miguel Ortega, 286, 
1º andar, Pq. Assunção, Taboão da Serra/
SP. Local para aquisição do edital: gratuita-
mente no site: www.ts.sp.gov.br. Taboão da 
Serra, 13 de Outubro  de 2021. Wagner Luiz 
Eckstein Júnior – Secretário Municipal de 
Administração. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EDITAL Nº 122/2021 PROCESSO Nº 190/2021 - 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2021 TIPO: MENOR PREÇO DO LOTE. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
para eventual PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO e CAMBAGEM, 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 27 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, 13 de outubro de 2021 – FABIANO DE MELLO BELENTANI – PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE 
ADITAMENTO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020
PROCESSO N.º 036/2020
CONTRATO N.º 035/2020

OBJETO: Contratação de empresa es-
pecializada visando à pavimentação 
asfáltica em diversas ruas no Municí-
pio de Cananeia, conforme projetos e 
plano de trabalho dos Convênios nº 
0338/2019, 0279/2019 e 1034/2019, 
celebrado junto a Secretaria de Desen-
volvimento Regional.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA.
CONTRATADA: WAW CONSTRU-
ÇÕES EIRELI.
VALOR ADITADO: R$ 53.474,63 (cin-
quenta e três mil, quatrocentos e se-
tenta e quatro reais e sessenta e três 
centavos).
PRAZO ADITADO: 150 (cento e cin-
quenta) dias.

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

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EXTRATO DE 
ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 024/2020
PROCESSO N.º 008/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
OBJETO: Contratação de empresa es-
pecializada para a aquisição e instala-
ção de Píer no Município de Cananéia, 
conforme projetos e plano de trabalho 
do Convênio nº 022/2019, celebrado 
junto com a Secretaria de Turismo do 
Estado de São Paulo - DADETUR.
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-
NICIPAL DA ESTÂNCIA DE CA-
NANÉIA.
CONTRATADA: GRUPO 1 COMUNI-
CAÇÃO E INFRAESTRUTURA LTDA.
PRAZO ADITADO: 06 (SEIS) MESES.

Cananéia, 08 de setembro de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EXTRATO DE 
ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 025/2020
PROCESSO N.º 015/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020
OBJETO: Contratação de empresa es-
pecializada para a obra de construção 
da Praça Sargento Claudio Alves, con-
forme projetos e plano de trabalho do 
Convênio nº 024/2019, celebrado junto 
com a Secretaria de Turismo do Estado 
de São Paulo - DADETUR.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA.
CONTRATADA: ENGETEC ENGE-
NHARIA EIRELI - EPP.
PRAZO ADITADO: 180 (CENTO E OI-
TENTA) DIAS.

Cananéia, 08 de setembro de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EXTRATO DE 
ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 032/2020
PROCESSO N.º 026/2020

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020
OBJETO: Locação de 01 (um) imóvel 
para abrigar diversos Departamentos 
Municipais pertencentes a Prefeitura 
Municipal da Estância de Cananéia/
SP, onde estão abrigados os seguintes 
departamentos: Departamento de Meio 
Ambiente, Departamento de Agricultu-
ra, Departamento de Educação, De-
partamento de Turismo e Departamen-
to de Cultura, com período de locação 
de 06 (seis) meses, para atender a 
demanda de diversos Departamentos 
Municipais da Prefeitura Municipal da 
Estância de Cananéia.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA.
CONTRATADA: FERREIRA BARROS 
INCORPORADORA E ADMINISTRA-
DORA DE BENS LTDA – ME - CNPJ 
Nº 14.072.796/0001-00.
PRAZO ADITADO: 06 (seis) meses.
VALOR GLOBAL: R$ 69.000,00 (ses-
senta e nove mil reais).

Cananéia, 10 de setembro de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EXTRATO DE 
ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 046/2018
PROCESSO N.º 062/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA O 
TRANSPORTE DE PACIENTES DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, 
ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE 
SAÚDE E DO DEPARTAMENTO MU-
NICIPAL DE SAÚDE, RESIDENTES 
NO MUNICÍPIO DE CANANÉIA/SP.
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-
NICIPAL DA ESTÂNCIA DE CA-
NANÉIA.
CONTRATADA: REGINA GONÇAL-
VES ALVES-ME.
VALOR TOTAL: R$: 187.691,40 (cento 
e oitenta e sete mil, seiscentos e no-
venta e um reais e quarenta centavos).
PRAZO ADITADO: 02 (dois) meses.

Cananéia, 17 de setembro de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EXTRATO DE CONTRATO
RETIFICAÇÃO

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

EDITAL Nº 015/2021
Onde se lê:
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.” 
Leia-se:
Referente: “Contratação de empre-
sa especializada em serviços de en-
genharia para execução de obras 
de drenagem (parte) da Avenida 06, 
atual Rua Anordes de Almeida, em 
Cananéia -SP, conforme projetos e 
plano de trabalho Termo de Convênio 
nº 100008/2021 por meio da Secreta-
ria de Desenvolvimento Regional, esta 
por sua subsecretaria de Convênios 
com Municípios Entidades não gover-
namentais e o município de Cananéia”.

Cananéia, 14 de outubro de 2021.
Publique-se 

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Juquiá, torna público que se acha aberto, o Pregão Eletrônico 
nº 023/2021, Processo nº 090/2021, objetivando o Registro de Preços para aquisição de 
Medicamentos e Materiais de Consumo Hospitalares, itens desertos e fracassados do PE 
11/21 e PE 12/21, destinados à Secretaria Municipal de Saúde Tipo Menor Preço. Edital 
disponível no site: www.juquia.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br. Recebimento de 
propostas até 08:00 horas do dia 03/11/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JUQUIÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE RETIFICAÇÃO
Na edição de 13/10/21, pág. B10, referente 
ao Extrato de Aditamento Contratual com a 
empresa Colsan – Associação Beneficente 
de Coleta de Sangue, onde se lê: Contra-
to  011/19; Leia-se: Contrato 018/20. Onde 
se lê: Processo 005/19; Leia-se: Processo 
125/20. Onde se lê PP 014/19; Leia-se DL 
93/20.

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

comercial@gazetasp.com.br

11. 3729-6600

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

DocuSign Envelope ID: F2224DE3-8798-4C18-B369-AD7FEAB6772C



Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo  
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA.  A autenticidade deste documento pode ser 
conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://flip.gazetasp.com.br

B6gazetasp.com.br
QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021 Economia

EDITAL Nº F40/P0066-A DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E 
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NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ 13.816.068/0001-95 E SP-67 
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2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o 
IMÓVEL: Um terreno, designado lote nº 40, localizado na Quadra “F”, do loteamento 
denominado Village Santa Georgina, em Franca/SP, com a área de 374,62m². Matrícula nº 
68.916 – 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Franca/SP. 1º LEILÃO 28/10/2021 
às 11h00 - VALOR: R$ 251.335,60. 2º LEILÃO 29/10/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 222.843,74. 
Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; 
emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; 
ITBI e despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; 
desocupação do imóvel. Venda ad corpus. Consolidação da Propriedade em 28/09/2021. Os 
Fiduciantes - G.E. JUNQUEIRA – EPP CNPJ 00.800.655/0001-44, GUSTAVO ESTRELA 
JUNQUEIRA CPF 098.834.828-41 E JOICE DE ANDRADE DONZELI JUNQUEIRA CPF 
297.370.348-48 – comunicados das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o 
exercício da preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital 
completo, disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

LEILÃO EXTRAJUDICIAL - VENDA DIRETA
Dia 26/10/2021, às 14:00 horas - Online www.agsleiloes.com.br

Apartamento 43, Edifício Joy, Rua Cauré, nº 81 (antigo 239), Vila Mazzei, São Paulo/SP.

Contribuinte nº 070.230.1207-9. Matrícula nº 250.047 do 15º CRI da Comarca da Capital/SP.

Área privativa de 58,255m² - Área total de 122,004m² - c/ 1 vaga de garagem

Desocupado. Agendamento de visitas com o Leiloeiro Oficial

O imóvel será vendido em caráter Ad Corpus, matrícula, ônus e edital completo no site.

Lance Mínimo: Condicionado R$ 290.000,00 | Venda Direta: R$ 310.000,00
+ Comissão Leiloeiro: 5% (cinco por cento)

DANIEL BIZERRA DA COSTA - Leiloeiro Oficial - JUCESP 1175
Mais informações, acesse:  ou ligue (11) 3213-4148www.agsleiloes.com.br

EDITAL Nº 3706/P0074-A DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E 
INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão 
- Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e 
online no site www.hisaleiloes.com.br. TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – 

mat. Jucesp nº 817, autorizada por NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – 
CNPJ nº 02.946.128/0001-78 e SP-45 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (em 
recuperação judicial) – CNPJ nº 14.633.076/0001-69, venderá em 1º e 2º Público Leilão 
Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Um terreno 
urbano, constituído pelo Lote 06 da Quadra 37, do loteamento denominado “Fazenda Rio Preto”, 
no Distrito de Engenheiro Schmidt, em São José do Rio Preto/SP, com área de 200,00m². 
Cadastro Municipal em área maior sob nº 554058001. Matrícula nº 82.140 – 2º Oficial de 
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. 1º LEILÃO 27/10/2021 às 09h15 - VALOR: R$ 
96.809,70. 2º LEILÃO 28/10/2021 às 09h15 - VALOR: R$ 144.742,32. Encargos do arrematante: 
pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; emissão de matrícula, certidões 
(inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas com 
escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad 
corpus. Consolidação da Propriedade em 01/10/2021. Os Fiduciantes - IVAN DAMAS FERREIRA 
JUNIOR CPF 188.640.458-56 E ANGELICA SILVA FERREIRA DAMAS CPF 286.699.608-93 – 
comunicados das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. 
Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da 
Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

EDITAL Nº 5330/P0074-A DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E 
INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão 
- Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e 
online no site www.hisaleiloes.com.br. TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – 

mat. Jucesp nº 817, autorizada por NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – 
CNPJ nº 02.946.128/0001-78 e SP-45 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (em 
recuperação judicial) – CNPJ nº 14.633.076/0001-69, venderá em 1º e 2º Público Leilão 
Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Um terreno 
urbano, constituído pelo Lote 30 da Quadra 53, do loteamento denominado “Fazenda Rio Preto”, 
no Distrito de Engenheiro Schmidt, em São José do Rio Preto/SP, com área de 315,48m². 
Cadastro Municipal em área maior sob nº 554058001. Matrícula nº 82.549 – 2º Oficial de 
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. 1º LEILÃO 27/10/2021 às 09h00 - VALOR: R$ 
139.046,35. 2º LEILÃO 28/10/2021 às 09h00 - VALOR: R$ 259.960,66. Encargos do 
arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; emissão de 
matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas 
com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda 
ad corpus. Consolidação da Propriedade em 12/08/2021. Os Fiduciantes - GERALDO 
APPARECIDO BORSATO CPF 057.029.808-32 E CÉLIA REGINA DE ARAUJO MOÇO BORSATO 
CPF 035.643.278-51 – comunicados das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o 
exercício da preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo, 
disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

EDITAL Nº 5701/P0074-A DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E 
INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - 
Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online 
no site www.hisaleiloes.com.br. TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp 

nº 817, autorizada por NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ nº 
02.946.128/0001-78 e SP-45 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (em recuperação 
judicial) – CNPJ nº 14.633.076/0001-69, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 
27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Um terreno urbano, constituído pelo 
Lote 01 da Quadra 57, do loteamento denominado “Fazenda Rio Preto”, no Distrito de Engenheiro 
Schmidt, em São José do Rio Preto/SP, com área de 215,21m². Cadastro Municipal em área maior 
sob nº 554058001. Av. 2/82.635, em 24/09/2012. Para ficar constando que o imóvel desta 
matrícula, encontra-se recadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 902882000. Matrícula nº 
82.635 – 2º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. 1º LEILÃO 28/10/2021 às 
10h00 - VALOR: R$ 111.547,85. 2º LEILÃO 29/10/2021 às 10h00 - VALOR: R$ 222.938,31. 
Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; 
emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e 
despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. 
Venda ad corpus. Consolidação da Propriedade em 29/09/2021. O Fiduciante - MARCOS WELBER 
CARNEIRO DE SOUSA CPF 169.821.128-70 – comunicado das datas dos leilões, também pelo 
presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento do 
Edital completo, disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

1ª Vara Cível do Foro da Comarca da Mogi Guaçu/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada VANDA ALVES RAMOS, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 102.062.858-84. O Dr. Roginer Garcia Carniel, MM. Juiz de Direito 
da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca da Mogi Guaçu/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos 

que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, com fulcro 
no artigo 882 do CPC e nos artigos 250 a 280 das NSCGJ, no primeiro dia útil subsequente ao da publicação do edital, por 
este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento d e sentença ajuizada pelo COOPERATIVA DE CRÉDITO 
DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANÁ SÃO PAULO SICREDI UNIÃO PR SP em face de VANDA ALVES RAMOS 
- Processo nº 0000983-19.2019.8.26.0362 - Controle nº 2348/2016, e que foi designada a venda do bem descrito 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem 
garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações 
judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio 
do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, 
inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o 
bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao 
responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. 
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será 
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Po rtal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 27/10/2021 
às 10:30h e se encerrará dia 03/11/2021 às 10:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor 
da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que 
terá início no dia 03/11/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 22/11/2021 às 10:30h onde serão aceitos lances com no 
mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo 
Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
- JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem 
corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação 
judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS 
DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fi scais e 
tributários que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO 
PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e 
quatro horas) após o 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@meg aleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação 
de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá 
sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS 
PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a 
soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução 
da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem 
formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O 
arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o 
preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias 
à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento 
da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, 
através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável. Todas as regras e condições do Leilão estão 
disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se 
realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de 
leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Um veículo da marca Fiat, modelo Uno Mille SX Young, 
ano/modelo 1997/1998, cor azul, placa COZ-0240, chassi 9BD146058V5949155, renavam 00682494356, em razoavel 
estado de conservação. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo 
no valor de R$ 2.366,86 (20/09/2021). Valor da Avaliação: R$ 7.000,00 (sete mil reais) para Outubro de 2020. O bem 
encontra-se à Rua Iracema Ramos Pedrini, 40, Jardim Rosa Cruz, CEP 13844-123, Mogi Guaçu/SP. Débitos desta ação 
no valor de R$ 6.570,07 (02/2019). São Paulo, 28 de setembro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. Dr. Roginer Garcia 
Carniel - Juiz de Direito

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

REQUERIDO: JUVENAL MANOEL RIBEIRO DA SILVA, REQUERENTES: JOSÉ AMÉRICO MAR-
CHEZI, MARCOS ANDRÉ RIZARDO, SEBASTIÃO OTÁVIO RAMOS, VALDIRENE APARECIDA 
BOSCOLO GALUPO, ARMANDO NELCIDIO GONÇALVES, MARCELO RODRIGUES DA SILVA, 
EVERTON ROBERTO DEZZOTTI, JOSÉ ANTONIO FOGATI, RODRIGO ANGELO DA COSTA, 
ANTONIO MARCOS FERNANDES, SUELI APARECIDA FRANCISCO, Cumprimento de senten-
ça, Proc. nº 0000016-62.2018.8.26.0538. O Doutor Gustavo de Castro Campos, MM. Juiz de 
Direito da Vara Única do Foro da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, do Estado de São 
Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER a Todos que foi designado para o 1º leilão: dia 27 de 
OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão: dia 16 de NOVEMBRO de 
2021 às 14:00 horas. Na primeira hasta pública poderá ser arrematado o bem por valor igual ou 
superior ao da avaliação e em segunda praça por quem mais ou maior lance oferecer, desde que 
não seja inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. Leiloeiro Euclides Maraschi 
Júnior, JUCESP 819, site www.hastapublica.com.br, Bem: A PARTE IDEAL DE 50% (CINQUEN-
TA POR CENTO) do “Imóvel urbano, situado nesta cidade, constituído de prédio residencial, 
com uma área de  265,37m², com frente para a avenida Professor Henrique da Mota Fonseca 
Junior, nº 534, Jardim Primavera, e o seu respectivo terreno distante 30,00 metros da rua 29 
de Julho, e, medindo 10,40m de frente, por 31m da frente aos fundos, de ambos os lados, 
e ainda 10,80m de fundo, e, confrontando (de quem da avenida olha para o imóvel), pelo 
lado direito com o prédio de nº 526, e pelo lado esquerdo com o prédio de nº 558, ambos da 
avenida Professor Henrique da Mota Fonseca Junior, e pelos fundos com o prédio nº 1533, 
da rua 29 de Julho, encerrando a área de 328,60 metros quadrados” Objeto da matrícula nº 
25.065 do CRI local. AVALIAÇÃO: R$ 291.782,25. Comissão do Leiloeiro - 5% sobre o valor 
da arrematação. Fica, ainda, o executado, INTIMADO das designações supra, juntamente com o 
cônjuge ou companheiro, se casado for, bem como eventuais terceiros, caso não sejam localizados 
para as intimações pessoais. Gustavo de Castro Campos. Juiz de Direito. Edital disponível na 
íntegra em www.hastapublica.com.br.

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

REQUERIDOS: ARACY DE MELLO BORSONELLO E OUTROS, REQUERENTE: LUIZ CARLOS 
FELIPPETO, Procedimento Comum Cível, Proc. nº 0000200-59.2001.8.26.0038. O Doutor Ro-
drigo Peres Servidone Nagase, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Araras, 
do Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão: dia 
20 de OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 23 de OUTUBRO de 2021 às 
14:00 horas, e, para eventual segundo leilão: dia 12 de NOVEMBRO de 2021 às 14:00 horas.  Na 
primeira hasta pública poderá ser arrematado o bem por valor igual ou superior ao da avaliação 
e em segunda praça por quem mais ou maior lance oferecer, desde que não seja inferior a 60% 
(sessenta por cento). Leiloeiro Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, site: www.hastapublica.
com.br, Bem: Imóvel denominado Lote 13 da quadra H, com frente para a Rua 3, canto da 
Rua 7, do Loteamento denominado Jardim dos Ypês, atualmente os prédios nº 176 da Rua 
Osvaldo Rodrigues e o nº 20 da Rua Alberto Lotto, e suas possíveis benfeitorias com área 
superfi cial de terreno de 295,00m² e uma área construída total de 218,20m², conforme laudo 
de fl s. 297. Imóvel matriculado sob nº 11.308 do CRI de Araras/SP, e contribuinte municipal 
nº 21.2.06.11.001. Conforme Av.5 da referida matrícula, a construção é composta por prédio 
residencial e edícula. AVALIAÇÃO: R$ 395.385,21. O leiloeiro fará jus a uma comissão de 5% 
(cinco por cento), sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço. Ficam, ainda, 
os executados, INTIMADOS das designações supra, juntamente com os cônjuges ou companhei-
ros, se casados forem, bem como eventuais terceiros, caso não sejam localizados para as intima-
ções pessoais. Rodrigo Peres Servidone Nagase. Juiz de Direito. Edital disponível na íntegra em 
www.hastapublica.com.br

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

REQUERIDOS: ARILY IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, POR SEU REPRE-
SENTANTE LEGAL, MARIA ELVIRA RAMOS FRANZIM E MARIO MARIANO FRANZIM, REQUE-
RENTE: FAZENDA NACIONAL - Execução Fiscal, Proc. 0000202-56.1998.8.26.0160. O Doutor 
Énderson Danilo Santos de Vasconcelos, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da 
Comarca de Descalvado, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão: 25 de 
OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas, encerrando-se no 28 de OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas, 
e, para eventual 2º leilão: dia 17 de NOVEMBRO de 2021 às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública 
poderá ser arrematado os bens por valor igual ou superior ao da avaliação e em 2ª praça por valor 
não inferior a 60% do valor da avaliação atualizada. Leiloeiro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 
819, site www.hastapublica.com.br. Bem: PARTE IDEAL DO EXECUTADO de “Um prédio resi-
dencial, respectivo terreno e quintal, situado na cidade de Descalvado/SP, com frente para a 
Rua Conselheiro Antônio Prado, nº 141, com área de 947,10m², melhor descrito e caracteriza-
do junto à Matrícula nº 6937 do CRI local.  AVALIAÇÃO: R$ 62.517,87. Comissão do Leiloeiro: 
5% sobre o valor da arrematação. Fica, ainda, a executada, INTIMADA das designações supra, 
juntamente com o cônjuge ou companheiro, se casada for, bem como eventuais terceiros, sen-
do coproprietários: ANTÔNIO GILBERTO FRANZIN, MARIA APARECIDA FRANZIN, ANTÔNIO 
FRANCISCO TRALDI, MARIA DO CARMO FRANZIN DA SILVA E S/M JOSE APARECIDO DA 
SILVA, JOSÉ MÁRIO VALENTIM FRANZIN E S/M VILMA APARECIDA DOS SANTOS FRANZIN, 
MARIA ANGÉLICA DA PENHA FRANZIN E EVA ODILA PRIARO, caso não sejam localizados para 
as intimações pessoais. Énderson Danilo Santos de Vasconcelos, Juiz de Direito. Edital na íntegra 
disponível em www.hastapublica.com.br.

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

REQUERIDOS: ZULA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, POR SEU RE-
PRESENTANTE LEGAL, DAELCIO FARIA DA CUNHA JUNIOR, WALQUIRIA KASTEIN FA-
RIA DA CUNHA, REQUERENTE: FAZENDA NACIONAL - Execução Fiscal, Proc. 0001131-
45.2005.8.26.0160. O Doutor Énderson Danilo Santos de Vasconcelos, MM. Juiz de Direito 
da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Descalvado, na forma da Lei etc. FAZ SABER que 
foi designado para 1º leilão: 25 de OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas, encerrando-se no 28 de 
OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas, e, para eventual 2º leilão: dia 17 de NOVEMBRO de 2021 
às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens por valor igual ou superior 
ao da avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 100% do valor da avaliação. Leiloeiro: 
Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, site www.hastapublica.com.br. Bem: O imóvel objeto 
da matrícula nº 11.945 do CRI de Descalvado, assim descrito: Um prédio e respectivo terreno 
e quintal à Avenida Guerino Oswaldo, nº 771, e mais sete barracões edifi cados na parte dos 
fundos do quintal do mesmo imóvel, medindo o todo 35m de frente, por 72m da frente aos 
fundos, confrontando atualmente, de um lado com Eugênio Galhardi, José Arlindo de Falco 
Sobrinho, Antonio Talassi e com o imóvel de propriedade de Sebastião Faria da Cunha & 
Cia; de outro lado com o prédio nº 791, da mesma Avenida e de propriedade de Sebastião 
Faria da Cunha e sua mulher, e que constitui o remanescente do mesmo todo; e nos fundos 
com a propriedade de Antonio Talassi. Conforme Auto de Avaliação às fl s. 455/456, o imóvel 
constitui-se de um terreno com benfeitorias, perfazendo uma área de 2.520m². Benfeitorias: 
O terreno tem um barracão comercial construído, e é murado. Porém, a edifi cação está em 
péssimo estado de conservação, e não foi em considerada na avaliação. AVALIAÇÃO: R$ 
654.895,06. Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Fica, ainda, a executada, 
INTIMADA das designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro, se casada for, bem 
como eventuais terceiros, tais como SPF DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ROSI-
MARY MAURI, MARCIA DA SILVA MARIA MARCIAL E GILBERTO MARIA DA CUNHA, caso não 
sejam localizados para as intimações pessoais. Énderson Danilo Santos de Vasconcelos, Juiz de 
Direito. Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

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

REQUERIDOS: ANTONIO ROBERTO DE CARLO, MARIA JOSÉ DE CARLO CICOTE, PEDRO 
DE CARLO, TEREZA DE CARLO GALDINO, MARIA APARECIDA DE CARLO ALBANO, IVANDA 
MARIA DE CARLO DA CRUZ, SOLANGE APARECIDA DE CARLO PINTO, ADAIR APARECIDO 
DE CARLO, ADRIANA MORAIS BENEDITO DER CARLO E ISABELLI BEATRICE BENEDITO DE 
CARLO, REQUERENTE: CARMEN DE CARLO - Cumprimento de sentença - Extinção, Proc. 
0001163-46.2020.8.26.0347. O Doutor Marcos Therezeno Martins, MM. Juiz de Direito da 1ª 
Vara Cível do Foro da Comarca de Matão, do Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ 
SABER que foi designado para o 1º leilão: dia 27 de OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas, e, para 
eventual 2º leilão: dia 16 de NOVEMBRO de 2021 às 14:00 horas.  Na 1ª hasta pública poderá ser 
arrematado os bens por valor igual ou superior ao da avaliação e em 2ª praça por valor não inferior 
a preço vil. Leiloeiro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, site www.hastapublica.com.br. 
Bem: Imóvel de matrícula nº 38.356 do Cartório de Registro de Imóveis de Matão/SP.  AVALIA-
ÇÃO: R$ 232.431,60. Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Ficam, ainda, 
os requeridos, INTIMADOS das designações supra, juntamente com os cônjuges: JÚLIO LOPES, 
IVONE COLOMBARI DE CARLO, AGENOR GALDINO, JOSÉ APARECIDO ALBANO, OSVALDO 
SOARES DA CRUZ, MARIA JÚLIA GOMES DE CARLO E ANTONIO CARLOS PINTO, bem como 
outros eventuais interessados, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Marcos 
Therezeno Martins, Juiz de Direito. Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

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

REQUERIDO: ESPÓLIO DE MARGARETE INÁCIO DA SILVA E ESPÓLIO DE WILSON INÁCIO 
DA SILVA, POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A - 
Execução de Título Extrajudicial, Proc. 0002248-09.2002.8.26.0150. A Doutora Maria Thereza 
Nogueira Pinto, MMª. Juíza de Direito da Vara Única do Foro de Cosmópolis, na forma da Lei 
etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão a contar da publicação, encerrando-se no 25 de 
OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas, e, para eventual 2º leilão: 15 de NOVEMBRO de 2021 às 
14:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens por valor igual ou superior ao da 
avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 50% do valor da avaliação. Leiloeiro: Euclides 
Maraschi Júnior, JUCESP 819, site www.hastapublica.com.br. Bem: Imóvel de matrícula nº 
61.439 do 3º CRI de Campinas, assim descrito: Lote de terreno nº 01 da quadra 211, antiga 
praça 2, do Jardim Planalto, em Cosmópolis, medindo 22,00 metros de frente para a Avenida 
da Saudades, igual medida nos fundos, onde confronta com a Rua Alberto Fierz, por 40,00 
metros de cada um dos lados da frente aos fundos, confrontando do lado direito com o lote 
04 de João Martins Filho e do lado esquerdo com o lote 05 e 06, com a área de 880,00m2. 
Conforme Laudo de Avaliação, o imóvel supra recebeu o nº 923, tratando-se de imóvel de uso 
comercial/industrial, estando atualmente ocupado por uma locadora de máquinas e equipa-
mentos denominada Marques Locações, referida informação foi obtida através de terceiros.  
AVALIAÇÃO: R$ 940.918,40. Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Fica, 
ainda, a executada, INTIMADA das designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro, 
se casada for, bem como eventuais terceiros, sendo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, caso não 
sejam localizados para as intimações pessoais. Maria Thereza Nogueira Pinto, Juíza de Direito. 
Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

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

REQUERIDO: RODRIGO JARINA DESCALVADO E ESPÓLIO DE RODRIGO JARINA, REPRES. 
POR NATHALIA VALENTIM JARINA, REQUERENTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
- Execução Fiscal, Proc. 0004432-97.2005.8.26.0160. O Doutor Énderson Danilo Santos de 
Vasconcelos, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Descalvado, do 
Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão: dia 25 
de OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas, encerrando-se no 28 de OUTUBRO de 2021 às 14:00 
horas, e, para eventual 2º leilão: dia 17 de NOVEMBRO de 2021 às 14:00 horas. Na 1ª hasta 
pública poderá ser arrematado os bens por valor igual ou superior ao da avaliação e em 2ª praça 
por valor não inferior a 60% do valor da avaliação. Leiloeiro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 
819, site www.hastapublica.com.br. Bem: “Área 1” da “Estância Nathalia”, com área total de 
0,75ha, assim descrito na matrícula nº 15.377 do Cartório de Imóveis de Descalvado: O imóvel 
identifi cado como “Área 01, da Estância Carolina”, situada nos arrabaldes desta cidade e 
comarca de Descalvado/SP, contendo uma casa sede, uma casa para empregados, uma pis-
cina, um estábulo, em alvenaria, energia elétrica, água encanada, cercas e fechos divisórios 
e internos, e a área de 7.500,00m2, ou 0,7500 hectares, ou ainda, 0,3099 alqueire, dentro dos 
parâmetros e confrontações melhores descritos na matrícula supra. Conforme averbação 3 
da referida matrícula, referida estância passou a denominar-se “Estância Nathalia”. AVALIA-
ÇÃO: R$ 712.260,30. Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Fica, ainda, 
a executada, INTIMADA das designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro, se 
casada for, bem como eventuais terceiros, sendo AMANDA ROBERTA VALENTIM, caso não sejam 
localizados para as intimações pessoais. Énderson Danilo Santos de Vasconcelos, Juiz de Direito. 
Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

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

REQUERIDO: JULIO CESAR GIGLIOTTI, REQUERENTE: LATICÍNIOS PALOTINA LTDA EPP 
- Ação Monitória, Proc. 0006322-23.2011.8.26.0302. O Doutor Guilherme Eduardo Mendes Tar-
cia e Fazzio, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Jaú, na forma da 
Lei etc. FAZ SABER que foi designado leilão único, que terá início a contar da data da publicação 
encerrando-se no 25 de OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas. Poderá ser arrematado o bem por 
valor não inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação. Leiloeiro: Euclides Maraschi Jú-
nior, JUCESP 819, site www.hastapublica.com.br. Bem: “PARTE IDEAL CORRESPONDENTE A 
50% (CINQUENTA POR CENTO) DO IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA Nº 53.071 DO 1º CAR-
TÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JAÚ (fl s. 153/157)”. Conforme laudo de avaliação de 
fl s. 118/124, trata-se de um lote de terreno, sem benfeitorias, localizado na Rua Andorinha, 
lote nº 09 da quadra 03 do loteamento denominado “Residencial Chácaras do Botelho”, em 
área de expansão urbana desta cidade de Jaú/SP, com área de 1.982,62 metros quadrados. 
AVALIAÇÃO: R$ 59.247,47. Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Fica, 
ainda, a executada, INTIMADA das designações supra, juntamente com o cônjuge MELINA CAR-
VALHO DE FREITAS GIGLIOTTI, BEM COMO OS CONDÔMINOS, O ILSON ALMEIDA SATELES 
E SUA ESPOSA LOIDE CARDOSO RAMALHO SATELES, e eventuais terceiros, sendo BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S/A caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Flavio Dassi 
Vianna, Juiz de Direito. Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

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

REQUERIDOS: ANTÔNIO SPURAS E ELIZABETH MARILDA HORTA SPURAS, REQUEREN-
TE: MARIA EUGÊNIA CARVALHO VIEIRA, Ação de Cobrança de Aluguéis, proc. nº 0006750-
70.1996.8.26.0224. O Doutor Artur Pessôa de Melo Morais, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível 
do Foro da Comarca de Guarulhos, do Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER 
que foi designado para 1º leilão: dia 28 de OUTUBRO de 2021 às 14:00 horas, e, para eventual 
segundo leilão: dia 18 de NOVEMBRO de 2021 às 14:00 horas. Na primeira hasta pública poderá 
ser arrematado o bem por valor igual ou superior ao da avaliação e em segunda praça por quem 
mais ou maior lance oferecer, desde que não seja inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da 
avaliação. Leiloeiro Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, site www.hastapublica.com.br, bem: 
Parte ideal de 50% (cinquenta por cento) de uma casa e seu respectivo terreno, situada à Rua 
São José do Barreiro n° 185 e 185 fundos, no 10° Subdistrito Belenzinho, cujo terreno mede 
7,00 metros de frente para a referida rua, por 30,00 metros da frente aos fundos, de ambos os 
lados, tendo no fundo a mesma largura da frente, encerrando uma área de 210,00 m², confron-
tando à direita com Silvio Barrone, à esquerda com José Pina Vaz e nos fundos com Bertha 
Klabin, melhor descrito na Matrícula n° 15.851 do 7° CRI de São Paulo/SP, contribuinte n° 
031.060.044-9. AVALIAÇÃO: Parte ideal de 50% do imóvel avaliada por R$ 273.162,35 (duzentos 
e setenta e três mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos). O leiloeiro fará jus 
a uma comissão de 5% (cinco por cento), sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do 
lanço. Ficam, ainda, os executados, INTIMADOS das designações supra, juntamente com o cônju-
ge ou companheiro, se casados forem, bem como eventuais terceiros, caso não sejam localizados 
para as intimações pessoais. Artur Pessôa de Melo Morais. Juiz de Direito. Edital disponível na 
íntegra em www.hastapublica.com.br

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

REQUERIDO: EVANDRO ALVES DE FREITAS, NAYARA HAGGE BARBOSA, REQUEREN-
TE: GELICA MAIARA DE CARVALHO DE ARAUJO - Execução de Título Extrajudicial, Proc. 
1005133-35.2015.8.26.0566/01. A Doutora FLAVIA DE ALMEIDA MONTINGELLI ZANFERDINI, 
MMª. Juiz de direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Carlos, do Estado de São 
Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão: 25 de OUTUBRO de 
2021 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 28 de OUTUBRO de 2021 ás 14:00 horas e, para 
eventual 2º leilão: 17 de NOVEMBRO de 2021 às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser 
arrematado os bens por valor igual ou superior ao da avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 
60% do valor da avaliação. Leiloeiro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, site www.hasta-
publica.com.br. Bem: OS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE um terreno sem benfeitorias, cons-
tituído do lote n°04, da quadra 10 do loteamento “JARDIM ACAPULCO”, o qual mede 10,80m 
de frente para a Rua J; 25m no lado direito confrontando com o lote 3,25m no lado esquerdo 
confrontando com lote 05; 10.80m nos fundos confrontando com o lote 16, encerrando uma 
área de 270m², matriculado sob o n° 71.457 do CRI local. Conforme certidão fl s. 200. O terreno 
contém uma casa de aproximadamente 70m² e uma edícula de aproximadamente 40m², es-
tando localizada na Rua Miguel Abdelnur, nº 6.  AVALIAÇÃO: R$ 416.501,23. Comissão do Lei-
loeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Fica, ainda, a executada, INTIMADA das designações 
supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro, se casada for, bem como eventuais terceiros, 
caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Flavia de Almeida Montingelli Zanferdini. 
Juíza de Direito. Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

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

REQUERIDOS: CLAITON CARLOS DO NASCIMENTO E MICHELE TRAINA, REQUERENTE: 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DO SOL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO - DESPESAS 
CONDOMINIAIS, Proc. 1007632-97.2014.8.26.0510. O Doutor Joelis Fonseca, MM. Juiz de Di-
reito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Rio Claro, do Estado de São Paulo, na forma 
da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão: encerrando-se no dia 28 de OUTUBRO 
de 2021 às 14:00 horas, e, para eventual segundo leilão: dia 17 de NOVEMBRO de 2021 às 
14:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens por valor igual ou superior ao da 
avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 60% do valor da avaliação. Leiloeiro: Euclides 
Maraschi Júnior, JUCESP 819, site www.hastapublica.com.br. Bem: OS DIRETOS sobre o Imó-
vel de matrícula nº 47.322 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Rio Claro/SP.  AVALIAÇÃO: 
R$ 201.493,00. Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Ficam, ainda, os 
executados, INTIMADOS das designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro (a), 
se casados forem, sendo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF e outros eventuais interessados, 
caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Joelis Fonseca, Juiz de Direito. Edital na 
íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

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

Esta empresa
colabora com a
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Edital de Leilão Único de Bem Imóvel e para intimação dos executados Indústrias Reunidas São Jorge S/A, CNPJ 61.417.077/0001-56, na pessoa 
de seu representante legal e a Jorge Chammas Neto, CPF 417.567.978-20, da proprietária Laticínios União Ltda, CNPJ 61.554.119/0001-09, atual 
denominação de Laticínios União S/A e em razão da responsabilidade patrimonial dos executados ter sido estendida à mesma, o credor Hipotecário 
Banco do Estado de São Paulo S/A, o terceiro interessado Z Park Estacionamento Ltda, Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, eventuais 
ocupantes do imóvel abaixo e demais interessados, expedido nos Autos de Cumprimento Provisório de Sentença (1011869-42.1997.8.26.0100) - 
Processo principal: 0516558-89.1997.8.26.0100, em trâmite na 9ª Vara Cível - Foro Central Cível, requerida por Real Amadeo Administração Ltda,
CNPJ 59.935.882/0001-20, atual denominação de Real Amadeo Advogados Associados. O Dr. Rodrigo Galvão Medina, Juiz de Direito, na forma da lei, 
etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que o leiloeiro nomeado Sr. Wanderley Samuel Pereira, matriculado na JUCESP sob o nº 981, 
levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Gestor www.publicumleiloes.com.br, em condições que segue: DATAS DO LEILÃO - Leilão começa 
em  23/11/2021, às 15:15h, e termina em 23/05/2022, às 15:15h. BEM – Imóvel situado na Rua Rio Bonito, nº 1.206, Pari, São Paulo/SP, no quarteirão 
completado pela Rua Guarantã, Rua Cachoeira e Rua Capitão Mor Passos, objeto das seguintes matrículas, que formam fi sicamente um só 
imóvel que apresenta a área total de terreno de 9.764,20m². Contribuintes nºs: 017.043.0022-3, 017.043.0021-5, 017.043.0024-1, 017.043.0020-7 
e 017.043.0023-1. Matrículas nºs 935, 936, 937, 938, 939, 940 e 941, todas do 5º CRI/SP. AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 39.952.860,00 (abril/2019), que 
será atualizada até a data do leilão pela Tabela Prática do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO - R$ 11.710.730,37 (out/2019), que será atualizado até a 
data do leilão. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, débitos, comissão do leiloeiro e 
demais condições no site www.publicumleiloes.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando 
a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, tel: 11-2149-2249 e 
email: contato@publicum.com.br. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. São Paulo, 05 de outubro de 2021.
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA)
1º LEILÃO: 20 de outubro de 2021, às 14:00hs. 2º LEILÃO: 29 de outubro de 2021, às 14:00hs. - (horário de Brasília)

Sr. Wanderley Samuel Pereira, Leiloeiro Ofi cial, JUCESP nº 981, com escritório na Rua Maria Paula, 36 - 6º andar - Bela Vista - CEP: 01319 - 000 - São Paulo-SP, 
tel: 11-2149-2249, FAZ SABER que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo ON-LINE, nos termos do disposto no § 2º e incisos I e II, do § 3º, do artigo 27, da Lei 9.514/97, 
devidamente autorizado pela Credora Fiduciária ALFONS GEHLING INCORPORAÇÕES LTDA., CNPJ sob o nº 49.655.863/0001-96, com endereço à Rua Alvarenga, nº 558, 
Butantã, no Estado de São Paulo – CEP 05509-000, nos termos da Constituição da Alienação Fiduciária em Garantia, fi rmado com a devedora fi duciária Maria dos Santos 
Oliveira, CPF 306.026.258-66, bem como para intimação da mesma, que o PRIMEIRO LEILÃO terá início no dia 20 de outubro de 2021, às 14:00hs, com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 534.123,08 (30/09/2021), de acordo, com o disposto no § 1º, do artigo 27, c.c inciso VI, do artigo 24, ambos da Lei 9.514/97 e ainda conforme previsto na 
cláusula 4.12 “a” do contrato fi rmado. IMÓVEL CONSTITUÍDO POR: “Matrícula n° 371.577 do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP”, sendo um Apartamento 
nº 131, localizado no 13º andar do Condomínio Edifício Ibirapitá Interlagos, situado à Rua Zike Tuma, nº 1.221, no Sítio denominado Ubirajara, bairro Campo Belo, 29º Subdistrito 
– Santo Amaro, com a área privativa de 61,364m² e a área comum 53,384m², na qual já se acha incluída a área referente ao direito de uso de 01 vaga indeterminada, do 
tipo Pequena, no estacionamento localizado no Subsolo, para a guarda de 01 veículo de passeio, sujeito à utilização de manobrista, perfazendo a área real construída de 
114,748m², correspondendo-lhes uma fração ideal de 44,605m² ou 1,359617% no terreno condominial. Contribuinte nº 173.370.0127-3 (Av.2/371.577). OBSERVAÇÃO: Consta na 
Av. 5 da citada matrícula, que o empreendimento do qual o imóvel é parte integrante é atualmente lançado pelo nº 1.237 da Rua Zike Tuma;  - Imóvel desocupado/ocupado. Caso 
não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 29 de outubro de 2021, às 14:00h/min, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 536.736,62 (set/2021), além das despesas de leiloeiro, editais e eventuais anúncios através da mídia, tudo na forma do disposto nos, § 2º, incisos I e lI, do § 3º, do 
artigo 27, da Lei 9.514/97, valor este que será atualizado pela credora fi duciária na data do segundo leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se 
cadastrar no site www.publicumleiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes 
do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lance on-line se dará exclusivamente através do site www.publicumleiloes.com.br, 
respeitando o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa 
pelo lote do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.publicumleiloes.com.br. Informações pelo e-mail do 
leiloeiro: contato@publicum.com.br ou pelo tel. 11-2149-2249. 

1º LEILÃO: 28 de outubro de 2021 às 14h00min. 2º LEILÃO: 04 de novembro de 2021 às 
14h00min. Euclides Maraschi Júnior, Leiloeiro Ofi cial JUCESP nº 819, com escritório na Avenida 
Torello Dinucci, 580, Jardim Manacás – Araraquara/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo On-line, 
nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, devidamente autorizado pelo Credor Fidu-
ciário COOPERATIVA DE CREDITO CREDIGUAÇU – SICOOB CREDIGUAÇU, inscrita no CNPJ 
sob n° 67.960.229/0001-49, com sede na Cidade de Descalvado/SP, à Rua Conselheiro Antônio 
Prado, 544, nos termos da Cédula de Crédito Bancário nº 037/2013, fi rmada aos 31/05/2013, na 
qual fi guram como EMITENTE DEVEDOR: ANICETO ZANERATO, produtor agropecuário, portador 
do RG nº 9.197.363 – SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 966.119.528-53, com endereço à Avenida 
Brasil, nº 310, Jardim Alvorada, CEP: 13700-000, na cidade de Casa Branca/SP, e INTERVENIEN-
TES GARANTIDORES e ALIENANTES:  ANICETO ZANERATO, produtor agropecuário, portador 
do RG nº 9.197.363 – SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 966.119.528-53, com endereço à Avenida 
Brasil, nº 310, Jardim Alvorada, CEP: 13700-000, na cidade de Casa Branca/SP, JOSÉ ZANERAT-
TO, produtor agropecuário, portador do RG nº 9.197.370 - SSP/SP e inscrito no CPF nº 870.822.688-
15, com endereço na Rua dos Prezutto, nº 42, Nazaré, na cidade de Casa Branca/SP, LUIS APA-
RECIDO ZANERATO, produtor agropecuário, portador do RG nº 11.399.461 – SSP/SP e inscrito no 
CPF nº 016.087.078-06, com endereço na Rua Pedro Villas Boas, s/nº, Jardim Macaúba, na cidade 
de Casa Branca/SP, ELENICE APARECIDA MIRA ZANERATO, produtora agropecuária, portadora 
do RG nº 19.984.761 – SSP/SP e inscrita no CPF nº 168.324.258-05, com endereço à Rua Pedro 
Villas Boas, s/nº, Jardim Macaúba, na cidade de Casa Branca/SP e EDILENE CRISTINA MIRA 
ZANERATTO, produtora agropecuária, portadora do RG nº 19.984.760 – SSP/SP e inscrita no CPF 
nº 158.365.958-79, com endereço à Chácara Santa Júlia, s/nº, Portal dos Pinheiros, na cidade de 
Casa Branca/SP, dia 28 de outubro de 2021, às 14h00min, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance 
mínimo igual ou superior a R$ 1.580.000,00 (um milhão, quinhentos e oitenta mil reais), em 
LOTE ÚNICO e indivisível, a fração ideal de 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel matricu-
lado sob nº 537 e a fração ideal de 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel matriculado sob 
nº 538 do Cartório de Registro de Imóveis de Tambaú/SP, com a propriedade consolidada em 
nome do Credor Fiduciário, conforme as averbações “Av.43” da matrícula 537 e “Av.49” da matrí-
cula 538, a seguir individualizados: Parte ideal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) 
do Imóvel objeto da Matrícula nº 537: “Uma gleba de terras, denominada Gleba A, no Sítio 
Monjolinho, neste município e circunscrição e Tambaú, com área total de 26,50 alqueires, ou 
seja, 64,13 has de terras..”, com suas características, medidas, confrontações e ônus melhor 
descritos e caracterizados na referida matrícula. ÔNUS REAIS: Alienação Fiduciária Constante 
do “R.33-M.537” da referida matrícula, objeto da Cédula de Crédito Bancário n. 037/2013, 
emitida em favor da Cooperativa de Crédito Crediguaçu – Sicoob Crediguaçu (denominação 
conforme “Av.40-M.537”) e respectivos aditivos. AVALIAÇÃO: R$ 790.000,00 (setecentos e 
noventa mil reais); Parte ideal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do Imóvel ob-
jeto da Matrícula nº 538: “Uma gleba de terras, denominada Gleba B, no Sítio Monjolinho, 
com área total de 26,00 alqueires, ou seja, 62,92 has de terras..”, com suas características, 
medidas, confrontações e ônus melhor descritos e caracterizados na referida matrícula. ÔNUS 
REAIS: Alienação Fiduciária Constante do “R.39-M.538” da referida matrícula, objeto da Cé-
dula de Crédito Bancário n. 037/2013, emitida em favor da Cooperativa de Crédito Crediguaçu 
– Sicoob Crediguaçu (denominação conforme “Av.46-M.538”) e respectivos aditivos.  AVA-
LIAÇÃO: R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais); Caso não haja licitante em primeiro 
leilão, fi ca desde já designado o dia 04 de novembro de 2021, às 14:00 horas, no mesmo local, 
para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior ao valor da dívida, das 
despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos e cadastros rurais, das 
contribuições condominiais, consumo de água, energia, etc., em quantia não inferior a R$ 
1.245.000,00 (um milhão e duzentos e quarenta e cinco mil reais), salvo na hipótese de expres-
sa aceitação pelo Credor, de valor inferior. Os interessados em participar do leilão deverão se ca-
dastrar no site www.hastapublica.com.br, encaminhar a documentação necessária para libe-
ração do cadastro 24 horas do início do leilão e se habilitar, acessando a página deste leilão, 
clicando na opção “SOLICITAR HABILITAÇÃO”, com antecedência de até 01 (uma) hora antes do 
início do leilão. O envio de lances se dará através do site www.hastapublica.com.br, respeitado o 
lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, na disputa pelo lote do leilão. O leiloeiro fará jus à 
uma comissão de 5% (cinco por centro) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor 
do lance. O arrematante terá o prazo de 24 horas para efetuar o pagamento da totalidade do preço 
e da comissão do leiloeiro, conforme este edital. Concluída a arrematação, o arrematante deverá 
providenciar a assinatura do respectivo Auto de Arrematação, conforme as orientações que serão 
fornecidas pelo Leiloeiro, fi cando igualmente responsável (o arrematante) providenciar a assinatura 
e dos instrumentos particular(es) e/ou público(s) necessários à formalização da aquisição e registro 
da transferência dos imóveis, junto do Credor Fiduciário, em até 30 dias da arrematação, sujeitan-
do-se às penalidades, sanções, indenizações e perdas e danos, a que eventualmente der causa, 
inclusive por inércia. No 1º Leilão, o arrematante declara-se ciente e plenamente informado de que 
sobre o imóvel podem pender débitos e obrigações de natureza fi scal (ITRs e outros), consumo de 
água, energia etc. No 2º Leilão, débitos gerados até a data da venda, são de responsabilidade 
do Credor Fiduciário, COOPERATIVA DE CREDITO CREDIGUAÇU – SICOOB CREDIGUAÇU. 
Ficam cientes todos os interessados que, nos termos do § 2º-B, do Artigo 27 da Lei 9.514/97, até a 
conclusão do 2º leilão, poderá o devedor readquirir os imóveis mediante o pagamento do 
valor total da dívida, pagando à vista e de uma só vez, o débito com seus juros, despesas, 
multas, honorários advocatícios, taxas de ocupação e todas as demais previstas pelo contra-
to de alienação, todas as despesas realizadas pelo procedimento de cobrança com os encar-
gos cartorários, as custas de intimação, despesas de publicações de editais e anúncios, a 
comissão de 5% do leiloeiro, os impostos de transmissão inter vivos e o laudêmio, todas dí-
vidas e despesas de consumo relativas ao imóvel, como impostos territoriais, condomínios, 
água, energia, coleta etc., que tiverem sido pagas pelo Credor Fiduciário, e, ainda, todos os 
encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, inclusive as cus-
tas e emolumentos decorrentes da recompra. Ficam os interessados igualmente cientes de que, 
em se tratando de partes ideais de imóveis, é assegurado o direito de preferência aos condôminos, 
na forma do art. 504 do Código Civil. Correrão por conta exclusiva do arrematante todos os custos 
e despesas necessárias à formalização da arrematação e registro da aquisição do(s) imóvel(eis), 
tais como taxas, alvarás, certidões, escrituras, emolumentos cartorários, averbações, registros e 
etc., registrando-se que a presente venda é feita “ad corpus” (ou por corpo) se materializando pelas 
áreas efetivamente encontradas para o(s) referido(s) bem(ns), assim como de todas as acessões e 
ônus a ele(s) incorporados, fi cando a cargo e encargo do adquirente eventuais regularizações (in-
clusive de área construída), retifi cações, referenciamentos etc, junto aos órgãos competentes (se 
houver), suportando os ônus e despesas, de ordem administrativa, fi scal, trabalhista/previdenciária, 
devidas para tais regularizações, assim como obter judicialmente as providências para sua desocu-
pação dos imóveis, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97, entre outros. Mais informações no site do 
Leiloeiro: www.hastapublica.com.br ou pelos telefones: (16) 3461-5950 ou (16)-98135-2325.  

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

23ª 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. 23ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL 
DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 0150099-90.2011.8.26.0100. Executados: requerido(s) ESPÓLIO DE 
ARSENE KRIKOR PANADJARIAN, ESPÓLIO DE INEZ RAMOS DA MOTTA, NADIA PANADJARIAN, MICHELLE 
PANADJARIAN - Apartamento c/ a área útil de 74,25m2 na Santa Cecília/SP. Alameda Barão de Limeira, nº 511, 
São Paulo/SP - Contribuinte nº 008.044.0266-3. Descrição completa na Matrícula nº 43.707 do 02º CRI de São 
Paulo/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 458.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 229.000,00 (50% do valor 
de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 13/12/2021 às 10h10min, e 
termina em 16/12/2021 às 10h10min; 2ª Praça começa em 16/12/2021 às 10h11min, e termina em 26/01/2022 às 
10h10min. Ficam os requerido(s) ESPÓLIO DE ARSENE KRIKOR PANADJARIAN, ESPÓLIO DE INEZ RAMOS 
DA MOTTA, NADIA PANADJARIAN, MICHELLE PANADJARIAN, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) 
for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 02/08/2017. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 25/10/2021 às 09h00/2º Público Leilão: 27/10/2021 às 15h00

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís Carlos 
Berrini, 105 – 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, autorizado 
por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIARIO, CNPJ n° 
25.235.009/0001-02, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos do instrumento 
particular, datado em 25/09/2019, o seguinte imóvel em lote único: Sala Comercial nº 506, localizada no 5º 
pavimento do Edifício Helbor Up Office Berrini, situado na Rua Bacaetava, nº 191, no 30º Subdistrito, 
Ibirapuera, com a área privativa de 31,060m²; a área comum de 38,503m²; (sendo 34,861m² de área coberta 
e 3,642m² de área descoberta), e a área total de 69,563m², equivalente a uma fração ideal de 0,003682 no 
terreno e nas partes de propriedade e uso comum no condomínio; com direito ao uso de 01 (uma) vaga de 
estacionamento para veículo, indeterminada, independente de tamanho, podemos ser coberta ou 
descoberta, localizada indistintamente no térreo ou pavimento – garagem, e utilizando o sistema rotativo 
de estacionamento. Matrícula: 259.918 do 15º Cartório de Oficio de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 
Cadastrado na Prefeitura Municipal sob n°: 085.40.0237-7. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 482.610,83 
(quatrocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e dez reais e oitenta e três centavos). 2º PÚBLICO LEILÃO - 
VALOR: R$ 527.464,64 (quinhentos e vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e 
quatro centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e 
arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas 
as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se 
encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 
da lei 9.514/97. Fica a Fiduciante Mariana Patrícia Vilela De Andrade, RG nº 44.812.316-2-SSP/SP e CPF nº 
384.514.278-20, intimada das datas dos leilões pelo presente edital. Leilão online, os interessados deverão 
obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através dos sites www.superbid.net e  
www.sold.superbid.net.

Informações.: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º Andar - 
Brooklin Paulista, São Paulo - SP

www.gazetasp.com.br

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique em jornal 
de grande circulação.
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