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A Prefeitura de São Paulo decidiu ontem manter o uso de máscaras de proteção 
contra o coronavírus em locais públicos.  Na semana passada, o município de-
monstrou interesse na � exibilização da regra na segunda quinzena de outubro. 
A proposta estava em avaliação pela secretaria Municipal de Saúde. A Prefeitura 
não apresentou uma nova data para a liberação do uso de máscaras.     ESTADO/A3

Carrefour abrirá 
200 vagas na 
região do ABC
O Carrefour, maior rede varejo 
alimentar do país, abrirá cerca 
de 200 vagas de emprego no ABC 
até o � nal deste ano. Do total de 
oportunidades, 80 destinam-se a 
São Bernardo, 70 a Santo André, 
30 a Diadema e 20 para São Cae-
tano. As vagas possuem cargas 
horárias distintas de acordo com 
a posição. Há oportunidades para 
vários cargos, como recepcionis-
ta de caixa, repositor, açougueiro, 
padeiro, peixeiro, agentes de � s-
calização, operador de centro de 
distribuição, farmacêutico, fren-
tista, operador de loja de conve-
niência, técnico de manutenção, 
entre outros.  SERVIÇOS/A2

Proteção  Prefeitura recua e 
mantém uso obrigatório de 

máscara em locais abertos

ROMEO CAMPOS/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

Brasil e Paraguai 
farão operações de 
segurança  BRASIL/A5

APÓS ASSASSINATOS

Rio inicia venda 
de ingressos 
para o Carnaval

BRASIL/A5

Bolsonaro diz 
querer privatizar 
a Petrobras

Brasil ultrapassa 
100 milhões de 
vacinados

Em meio a críticas pela alta no 
preço do combustível, o presi-
dente Jair Bolsonaro (sem par-
tido) disse ontem ter “vontade” 
de privatizar a Petrobras. Ele se 
queixou de não poder direcionar 
o preço do combustível por ser 
crime de responsabilidade, mas 
de levar “a culpa” pelo aumento 
dos valores.  BRASIL/A5

O Brasil ultrapassou a marca de 
100 milhões de pessoas com o ci-
clo vacinal contra a Covid-19 com-
pleto. O termo é usado para de-
signar pessoas que já receberam 
duas doses de imunizantes ofere-
cidos no Brasil ou a dose única da 
vacina Janssen.  BRASIL/A5

Presidente a� rma que 
tomará remédios do 
Kit Covid  BRASIL/A5

Internações caem com
80% da população 
imunizada  ESTADO/A3

EM SÃO PAULO

Só 24% das escolas 
estão aptas a receber 
100% dos alunos

 AEstado de SP estipulou retorno presencial obrigatório a partir de 
segunda, mas na prática regra só deverá ser cumprida em novembro

Na próxima segunda-feira (18) 
apenas 1.251 das 5.130 escolas es-
taduais de São Paulo receberão 
100% dos alunos. Somente as 
1.251 escolas conseguirão garan-

tir o distanciamento de 1 metro. O 
número representa 24% do total 
de escolas.  A partir do dia 3 de no-
vembro as aulas presenciais serão 
obrigatórias em todas as escolas.

Para as escolas particulares, o 
Conselho de Educação do Estado 
deverá se adaptar e apresentar 
prazos, pois a exigência também 
vale para elas. ESTADO/A3

Pinacoteca, o museu de 
arte mais antigo de SP
No último trimestre de 2020, a 
Pinacoteca de São Paulo, museu 
da Secretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Estado de São 
Paulo, virou notícia ao realizar 
uma exposição da dupla de gra-
� teiros OSGEMEOS. A exposi-
ção marcou a reabertura daque-
le que é considerado o museu 
de arte mais antigo do estado de 
São Paulo. A Pinacoteca, ou Pina, 

como também é conhecida, � cou 
meses sem encontrar o público, 
por conta da pandemia do novo 
coronavírus. Contudo, esta não 
foi a primeira vez que o museu, 
fundado em dezembro de 1905, 
� cou de portas fechadas. Alguns 
anos depois de sua fundação, na 
década de 1930, a Pinacoteca dei-
xou de funcionar para virar um 
quartel improvisado.  ESTADO/A3
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FALE COM A GAZETA

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

leitores. O Leitor em primeiro lugar”. 
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Qualificação para professores. O Ministério da Edu-
cação (MEC) veicula nesta sexta-feira (15) uma campa-
nha publicitária sobre o Avamec, o Ambiente Virtual 
de Aprendizagem do MEC, em comemoração ao Dia do 
Professor. Este ano, o foco são os cursos gratuitos que a 
plataforma oferece para esse público.   O Avamec possui, 
hoje, 148 capacitações disponíveis para toda a sociedade 
e já atingiu 1,1 milhão de usuários. Os cursos, realizados 
na modalidade de ensino a distância, são disponibiliza-
dos pelas secretarias do MEC, por suas entidades vincu-
ladas e por parceiros do ministério. Eles são gratuitos 
e oferecem certificação de conclusão. Até o momento, 
os cursos Alfabetização Baseada na Ciência, Práticas de 
Alfabetização e ABNCC na Educação Infantil são os que 
ocupam as três primeiras colocações dos cursos mais 
acessados, somando mais de 13 milhões de acessos. Mais 
informações no site (avamec.mec.gov.br). (Agência Brasil)

Curso em Itapecerica da Serra. A Prefeitura de Itape-
cerica da Serra está com inscrições abertas para o curso 
“Pronto Para Crescer”, que será realizado pelo Sebrae 
Aqui, neste mês de outubro. A formação será ministrada 
de forma presencial e tem como objetivo levar conheci-
mento ao público, para que o seu negócio cresça de for-
ma segura e sustentável. O candidato interessado deverá 
realizar a sua inscrição até hoje (15), pelo telefone (11) 
4668-9419. O curso será realizado de 18 a 22 de outubro, 
das 9h às 13h, no Complexo Administrativo da Prefeitu-
ra, na avenida Eduardo Roberto Daher, 1135. (GSP)

Corrida de São Silvestre. O Governo do Estado de São 
Paulo autorizou a realização de eventos esportivos com 
100% da capacidade a partir do dia 1º de novembro e 
com isso a edição de 2021 da tradicional Corrida Interna-
cional de São Silvestre pôde finalmente ser confirmada 
com abertura de inscrições para os competidores. Antes 
desta data, as provas devem ocorrer com limite de 30% 
da capacidade até 15 de outubro, 50% até 31 de outubro, 
tendo como base as edições anteriores. Uma das provas 
mais aguardadas neste fim de ano é a 96ª Corrida Inter-
nacional de São Silvestre. A principal corrida de rua da 
América Latina foi confirmada para o seu já tradicional 
dia, 31 de dezembro, e está com inscrições abertas. A ma-
téria completa no site da Gazeta. (GSP)

RUBENS CAVALLARI/FOLHAPRESS

NOTAS

O Carrefour, 
maior rede va-
rejo alimentar 
do país, abrirá 
cerca de 200 

vagas de emprego no ABC 
até o final deste ano. Do to-
tal de oportunidades, 80 
destinam-se a São Bernar-
do, 70 a Santo André, 30 
a Diadema e 20 para São 
Caetano.

As vagas possuem car-
gas horárias distintas de 
acordo com a posição. Há 
oportunidades para vários 
cargos, como recepcio-
nista de caixa, repositor, 
açougueiro, padeiro, pei-
xeiro, agentes de fiscaliza-
ção, operador de centro de 
distribuição, farmacêutico, 
frentista, operador de loja 
de conveniência, técnico 
de manutenção, entre ou-

ABC: Carrefour abrirá 200 
vagas até o 
 nal deste ano

tros.
Todas as oportunidades 

são efetivas e serão gra-
dualmente preenchidas 
até dezembro deste ano. 
Além dos benefícios legais, 
a empresa oferece convê-
nio médico, odontológico e 
de farmácia, além de 5% de 
desconto nas compras fei-
tas com o Cartão Carrefour 
nas lojas da rede.

SELEÇÃO.  
Todas as etapas do proces-
so seletivo acontecem de 
forma online, com exceção 
da entrevista com o gestor, 
que é realizada presencial-
mente para que o candida-
to possa visitar a unidade 
e visualizar a função que 
será desempenhada. Para 
se candidatar, os interes-
sados devem acessar o site 

de carreiras da companhia 
(carrefour.99jobs.com) e 
checar quais são os requi-
sitos de cada vaga.

Somente no primeiro 
semestre deste ano, o Car-
refour contratou mais de 5 
mil colaboradores em todo 
o país. Em nota, a compa-
nhia informa que incenti-
va a diversidade e inclusão, 
buscando candidaturas de 
pessoas com deficiência e 
dos mais diversos perfis, 
além de contar com pro-
gramas de formação de 
lideranças voltados para 
mulheres e pessoas ne-
gras. Nas contratações, são 
levadas em conta tanto as 
aptidões individuais que 
atendem às exigências das 
vagas quanto a meta de di-
versificação do time.
(Diário Regional e GSP) 

Todas as 
oportunidades 
são efetivas; além 
dos bene  cios 
legais, a 
empresa oferece 
convênio médico, 
odontológico e de 
farmácia, além de 
5% de desconto 
nas compras 
feitas com o 
Cartão Carrefour 
nas lojas da rede

 D Moradores de Taboão da Serra, na Grande SP, podem contar com o auxílio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

THIAGO NEME/GAZETA DE SÃO PAULO

Moradores de Taboão da 
Serra que estão desem-
pregados ou em busca de 
uma nova oportunidade 
de colocação profissional 

podem contar com o auxílio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, Trabalho 
e Renda. O Espaço do Trabalhador dispo-
nibilizou 78 vagas de emprego, sendo uma 
para pessoa com deficiência (PCD) e uma 
vaga de estágio, em empresas e comércios 
da região. Interessados que atendam ao 
perfil ofertado podem encaminhar currícu-
lo para sde.cv@ts.sp.gov.br. A lista comple-
ta das oportunidades está disponível em 
www.ts.sp.gov.br.

Para esta semana há 50 vagas para o car-
go de auxiliar de logística e três vagas para 
costureiro. Para mecânico automotivo, me-
cânico de manutenção e para carpinteiro 
há duas oportunidades para cada. A vaga 
PCD é para o cargo de auxiliar administra-

tivo. Já a oportunidade de estágio é para es-
tudantes de design gráfico ou arquitetura.

Demais vagas de emprego oferecem 
uma (1) posição cada: atendente de farmá-
cia I; auxiliar de qualidade; balconista de 
farmácia; caseadeira; contador; coordena-
dor odontológico; farmacêutico; instrutor 
de musculação; mecânico de frota; mecâ-
nico I; motorista; motorista carreteiro; mo-
torista coletor; tapeceiro; técnico em segu-
rança do trabalho; tosador/banhista.

Para mais informações, entre em conta-
to com o Espaço do Trabalhador de Taboão 
da Serra pelo telefone (11) 4788-7888, de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

ATENDIMENTO.
Rua: Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa
Telefone: (11) 4788-7888
Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h ou pelo e-mail: sde.cv@ts.sp.gov.br. 
(GSP) 

Espaço do Trabalhador de Taboão 
da Serra oferece mais de 70 vagas 

Para esta semana 
há 50 vagas para o 
cargo de auxiliar 
de logística e 
três vagas para 
costureiro; A lista 
completa das 
oportunidades 
está disponível 
em www.ts.sp.
gov.br

Fique 
Ligado 

OPORTUNIDADE. Do total de oportunidades oferecidas, 80 destinam-se a São 
Bernardo do Campo, 70 a Santo André, 30 a Diadema e 20 para São Caetano do Sul

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

Chuvoso
durante o dia e 
à noite.
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Qualificação para professores. O Ministério da Edu-
cação (MEC) veicula nesta sexta-feira (15) uma campa-
nha publicitária sobre o Avamec, o Ambiente Virtual 
de Aprendizagem do MEC, em comemoração ao Dia do 
Professor. Este ano, o foco são os cursos gratuitos que a 
plataforma oferece para esse público.   O Avamec possui, 
hoje, 148 capacitações disponíveis para toda a sociedade 
e já atingiu 1,1 milhão de usuários. Os cursos, realizados 
na modalidade de ensino a distância, são disponibiliza-
dos pelas secretarias do MEC, por suas entidades vincu-
ladas e por parceiros do ministério. Eles são gratuitos 
e oferecem certificação de conclusão. Até o momento, 
os cursos Alfabetização Baseada na Ciência, Práticas de 
Alfabetização e ABNCC na Educação Infantil são os que 
ocupam as três primeiras colocações dos cursos mais 
acessados, somando mais de 13 milhões de acessos. Mais 
informações no site (avamec.mec.gov.br). (Agência Brasil)

Curso em Itapecerica da Serra. A Prefeitura de Itape-
cerica da Serra está com inscrições abertas para o curso 
“Pronto Para Crescer”, que será realizado pelo Sebrae 
Aqui, neste mês de outubro. A formação será ministrada 
de forma presencial e tem como objetivo levar conheci-
mento ao público, para que o seu negócio cresça de for-
ma segura e sustentável. O candidato interessado deverá 
realizar a sua inscrição até hoje (15), pelo telefone (11) 
4668-9419. O curso será realizado de 18 a 22 de outubro, 
das 9h às 13h, no Complexo Administrativo da Prefeitu-
ra, na avenida Eduardo Roberto Daher, 1135. (GSP)

Corrida de São Silvestre. O Governo do Estado de São 
Paulo autorizou a realização de eventos esportivos com 
100% da capacidade a partir do dia 1º de novembro e 
com isso a edição de 2021 da tradicional Corrida Interna-
cional de São Silvestre pôde finalmente ser confirmada 
com abertura de inscrições para os competidores. Antes 
desta data, as provas devem ocorrer com limite de 30% 
da capacidade até 15 de outubro, 50% até 31 de outubro, 
tendo como base as edições anteriores. Uma das provas 
mais aguardadas neste fim de ano é a 96ª Corrida Inter-
nacional de São Silvestre. A principal corrida de rua da 
América Latina foi confirmada para o seu já tradicional 
dia, 31 de dezembro, e está com inscrições abertas. A ma-
téria completa no site da Gazeta. (GSP)
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destinam-se a São Bernar-
do, 70 a Santo André, 30 
a Diadema e 20 para São 
Caetano.
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gas horárias distintas de 
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cargos, como recepcio-
nista de caixa, repositor, 
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de conveniência, técnico 
de manutenção, entre ou-
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são efetivas e serão gra-
dualmente preenchidas 
até dezembro deste ano. 
Além dos benefícios legais, 
a empresa oferece convê-
nio médico, odontológico e 
de farmácia, além de 5% de 
desconto nas compras fei-
tas com o Cartão Carrefour 
nas lojas da rede.

SELEÇÃO.  
Todas as etapas do proces-
so seletivo acontecem de 
forma online, com exceção 
da entrevista com o gestor, 
que é realizada presencial-
mente para que o candida-
to possa visitar a unidade 
e visualizar a função que 
será desempenhada. Para 
se candidatar, os interes-
sados devem acessar o site 

de carreiras da companhia 
(carrefour.99jobs.com) e 
checar quais são os requi-
sitos de cada vaga.

Somente no primeiro 
semestre deste ano, o Car-
refour contratou mais de 5 
mil colaboradores em todo 
o país. Em nota, a compa-
nhia informa que incenti-
va a diversidade e inclusão, 
buscando candidaturas de 
pessoas com deficiência e 
dos mais diversos perfis, 
além de contar com pro-
gramas de formação de 
lideranças voltados para 
mulheres e pessoas ne-
gras. Nas contratações, são 
levadas em conta tanto as 
aptidões individuais que 
atendem às exigências das 
vagas quanto a meta de di-
versificação do time.
(Diário Regional e GSP) 
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de colocação profissional 

podem contar com o auxílio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, Trabalho 
e Renda. O Espaço do Trabalhador dispo-
nibilizou 78 vagas de emprego, sendo uma 
para pessoa com deficiência (PCD) e uma 
vaga de estágio, em empresas e comércios 
da região. Interessados que atendam ao 
perfil ofertado podem encaminhar currícu-
lo para sde.cv@ts.sp.gov.br. A lista comple-
ta das oportunidades está disponível em 
www.ts.sp.gov.br.

Para esta semana há 50 vagas para o car-
go de auxiliar de logística e três vagas para 
costureiro. Para mecânico automotivo, me-
cânico de manutenção e para carpinteiro 
há duas oportunidades para cada. A vaga 
PCD é para o cargo de auxiliar administra-

tivo. Já a oportunidade de estágio é para es-
tudantes de design gráfico ou arquitetura.

Demais vagas de emprego oferecem 
uma (1) posição cada: atendente de farmá-
cia I; auxiliar de qualidade; balconista de 
farmácia; caseadeira; contador; coordena-
dor odontológico; farmacêutico; instrutor 
de musculação; mecânico de frota; mecâ-
nico I; motorista; motorista carreteiro; mo-
torista coletor; tapeceiro; técnico em segu-
rança do trabalho; tosador/banhista.

Para mais informações, entre em conta-
to com o Espaço do Trabalhador de Taboão 
da Serra pelo telefone (11) 4788-7888, de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

ATENDIMENTO.
Rua: Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa
Telefone: (11) 4788-7888
Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h ou pelo e-mail: sde.cv@ts.sp.gov.br. 
(GSP) 

Espaço do Trabalhador de Taboão 
da Serra oferece mais de 70 vagas 

Para esta semana 
há 50 vagas para o 
cargo de auxiliar 
de logística e 
três vagas para 
costureiro; A lista 
completa das 
oportunidades 
está disponível 
em www.ts.sp.
gov.br

Fique 
Ligado 

OPORTUNIDADE. Do total de oportunidades oferecidas, 80 destinam-se a São 
Bernardo do Campo, 70 a Santo André, 30 a Diadema e 20 para São Caetano do Sul

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

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

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

DOMINGO:AMANHÃ: SEGUNDA

22° 30°
20° 28°

20° 31°

19° 27°

17° 25°

20° 29°

17° 28°

20° 31°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

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

Chuvoso
durante o dia e 
à noite.

Chuvoso
durante o dia e 
à noite.

17º 24                                    15º 18° 14º 18°

HOJE:

9 e 0
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 A Na quarta-feira (13), o 
governo de São Paulo esti-
pulou o retorno obrigató-
rio para todos os alunos de 
escolas estaduais a partir 
de segunda-feira (18). Ape-
nas 1.251 das 5.130 escolas 
estaduais de São Paulo re-
ceberão 100% dos alunos. 
Somente as 1.251 escolas 
conseguirão garantir o dis-
tanciamento de 1 metro.  O 
número representa 24% do 
total de escolas. 

A partir do dia 3 de no-
vembro as aulas presenciais 
serão obrigatórias em todas 
as escolas.

Para as escolas particula-
res, o Conselho de Educação 
deverá se adaptar e apresen-
tar prazos, pois a exigência 
também vale para elas.

As escolas municipais, 
cada prefeitura tem auto-
nomia para decidir. Em cida-
des pequenas, que não têm 
Conselho de Educação, de-
verão seguir a determinação 
do estado.

No interior do estado, Ri- Movimentação em sala de aula do Colégio Uirapuru, em Sorocaba, no interior de São Paulo

ADRIANO VIZONI/FOLHAPRESS

Apenas 24% das escolas estão 
aptas a receber 100% dos alunos

beirão Preto manterá o es-
quema híbrido até o final 
do mês. 

O secretário estadual 
da Educação, Rossieli Soa-
res, durante coletiva de im-
pressa afirmou que o dis-
tanciamento social deverá 
ser mantido até dia 3 de no-
vembro.

“Começamos com a obri-
gatoriedade dos estudantes 
já na segunda-feira. O Con-
selho vai deliberar sobre o 
prazo para as escolas pri-
vadas. Vai ter um prazo em 
que a escola privada poderá 
se adaptar à regra. Para as 
redes municipais, deverá ser 
observada a regra de cada 
conselho”, disse o secretário.

O secretário sinaliza que, 
os estudantes só deixarão 
de frequentar as escolas 
apresentando justificativa 
médica, ou aqueles que fa-
zem parte do grupo de ex-
ceções. 

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

Centro de 
Referência  
encerra 
atividades 

 A Em Itapecerica da Serra a 
cobertura da primeira dose 
da vacina contra Covid-19 já 
atingiu todas as faixas etárias 
indicadas pelo Programa Esta-
dual de Imunização. “O inten-
so empenho dispensado por 
toda equipe de saúde do mu-
nicípio, com drive-thru, pos-
tos extras e postos fixos de va-
cinação, alcançou o objetivo 
de proporcionar a vacinação 
para o todo o público-alvo”, di-
vulgou a Autarquia de Saúde.

A segunda e a terceira do-
ses da vacina ocorrem de for-
ma gradual, de acordo com o 
intervalo previsto para cada 
imunizante. Por isso, a pro-
cura pela vacina no Centro 
de Referência da Covid, atual-
mente, já é baixa, não justifi-
cando a permanência desse 
posto em funcionamento. 

Por outro lado, a Admi-
nistração de Itapecerica, di-
vulgou que o horário de va-
cinação contra Covid-19 foi 
expandido até as 15h30, de 
segunda à sexta-feira, em to-
das as Unidades Básicas de 
Saúde e Unidades de Saúde da  
Família. (GSP)

COVID EM ITAPECERICAEDUCAÇÃO. Governo de SP estipulou retorno presencial obrigatório a partir da próxima segunda-feira (18)

 A A Prefeitura de São Pau-
lo decidiu manter o uso de 
máscaras de proteção con-
tra o coronavírus em locais 
públicos. 

Na semana passada, o 
município demonstrou in-
teresse na flexibilização da 
regra na segunda quinzena 
de outubro. A proposta esta-
va em avaliação pela secreta-
ria Municipal de Saúde. 

A prefeitura confirmou a 
decisão em uma coletiva de 
impressa virtual,  não  apre-
sentou uma nova data para 
a liberação do uso de más-
caras. 

A regra deve ser mantida, 

SP recua e mantém uso 
obrigatório de máscara 

 SP recua e mantém uso obrigatório de máscara em locais abertos 

ANANDA MIGLIANO/OFOTOGRÁFICO/FOLHAPRESS

Prefeitura chegou a anunciar na semana passada, que pretendia 
flexibilizar o uso de máscara na segunda quinzena de outubro

pelo menos, até metade de 
novembro. 

Em nota, o Conselho Na-
cional de Secretário de Saú-
de (Conass), defendeu a ma-
nutenção da obrigatoriedade 
do uso de máscaras no Bra-
sil, o órgão ressaltou que o 
afrouxamento de medidas 
de controle está diretamen-
te relacionado ao aumen-
to do número de casos de  
coronavírus. (GSP)

Doria quer 
R$ 24 mi de 
anunciantes 
para evento 

 A Uma nova taxa a ser cobra-
da da Prefeitura de São Paulo 
para ser cidade-sede do Gran-
de Prêmio da Fórmula 1 pa-
rece ter despertado o interes-
se do  governador João Doria 
(PSDB). A fim de cobrir este 
custo, que vai passar a ser co-
brado este ano, Doria plane-
ja vender espaço publicitário 
no evento e assim repassar ao 
município o valor a ser cobra-
do pelos realizadores.

É a primeira vez que o mo-
delo é adotado, segundo Vini-
cius Lummertz, secretário de 
Turismo do estado. Serão qua-
tro cotas de patrocínio no valor 
total de R$ 24 milhões. 

Nas últimas corridas, a pre-
feitura não pagava diretamen-
te à Fórmula 1 nem aos reali-
zadores. 

A capital paulista estava 
isenta de recolher a taxa paga 
à F1 no contrato de 2014, da 
gestão Bernie Ecclestone. Em 
2016, ele vendeu a FOM (For-
mula One Management), seu 
braço comercial, para o grupo 
americano Liberty Media. 

O acordo anterior termi-
nou no fim de 2020, e um 
novo vínculo foi anunciado 
por Doria, agora prevendo o 
pagamento da taxa exigida 
pela Liberty. 

Na licitação, as quatro cotas 
de patrocínio poderão ser ad-
quiridas por marcas diferentes 
ou por intermédio de agências. 

“Estamos otimizando e 
maximizando a utilização da 
exposição da F1 para empresas 
interessadas e quatro espaços 
de hospitality e exposição de 
marca nacional e internacio-
nalmente estimadas em 2 bi-
lhões de pessoas e R$ 1,7 bilhão 
de valor equivalente de mídia”, 
diz o secretário Lummertz. 

O evento já leva o nome 
da Heineken.   A edição deste 
ano acontece após uma pau-
sa para a pandemia em 2020. 
A matéria completa no site.  
(Joana Cunha, da Folhapress)

FÓRMULA 1 

Com 80% de 
imunização, 
internações 
caem em SP

 A O Estado de São Paulo re-
gistrou na quarta (13) o total 
de  4 mil pessoas internadas 
em enfermarias e Unidades 
de Terapia Intensiva pela Co-
vid-19: são 1.960 em tratamen-
to em UTIs e 2.114 em leitos 
clínicos. A redução é atribuí-
da pelo governo estadual ao 
avanço da vacinação, que atin-
giu mais de 80% dos adultos 
com esquema vacinal comple-
to (obtenção das duas doses da 
vacina contra a doença).

No dia 10, o território pau-
lista atingiu a melhor marca 
no número de internados em 
UTIs dos últimos 552 dias com 
menos de 2 mil pessoas em 
tratamento intensivo. A últi-
ma vez que esses números es-
tiveram neste patamar foi em 
abril de 2020.

O número global de inter-
nados, hoje, é quase oito ve-
zes menor que o registrado 
no pico da segunda onda, que 
chegou a ultrapassar 31 mil pa-
cientes com a doença.

As taxas de ocupação dos 
leitos de UTI também estão 
entre as menores da história 
da pandemia, com 29,4% no 
estado e 36,8% na Grande São 
Paulo.

No decorrer da pande-
mia, até o momento, houve 
4.3 milhões de casos, dos quais 
4.2 milhões já estão recupera-
dos, incluindo 452.552 que fo-
ram internados e receberam 
alta hospitalar. Houve tam-
bém 150,8 mil óbitos. (GSP)

BONS NÚMEROS

 A No último trimestre de 
2020, a Pinacoteca de São Pau-
lo, museu da Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa do 
Estado de São Paulo, virou no-
tícia ao realizar uma exposição 
da dupla de grafiteiros OSGE-
MEOS. A exposição marcou a 
reabertura daquele que é con-
siderado o museu de arte mais 
antigo do estado de São Paulo.

A Pinacoteca, ou Pina, 
como também é conhecida, fi-
cou meses sem encontrar o pú-
blico, por conta da pandemia 
do novo coronavírus. Contu-
do, esta não foi a primeira vez 
que o museu, fundado em de-
zembro de 1905, ficou de por-
tas fechadas.

REVOLUÇÕES. 
Alguns anos depois de sua fun-
dação, na década de 1930, a Pi-
nacoteca deixou de funcionar 
para virar um quartel impro-

Memória: Pinacoteca, o museu 
de arte mais antigo de SP

Vista do pátio interior da Pinacoteca de São Paulo, na Capital 

LEONARDO WEN/FOLHAPRESS

visado.
Primeiramente, ela recebeu 

os soldados da Primeira Legião, 
vindos do estado do Paraná, 
em 1930, quando houve o rom-
pimento do pacto entre as oli-
garquias de São Paulo e Minas 

Gerais, que costumavam reve-
zar a presidência do país.

Depois, já em 1932, durante 
a Revolução Constitucionalis-
ta, o prédio foi novamente re-
quisitado, dessa vez, para alo-
car o Batalhão Militar Santos 

Dumont.

ACERVO ATUAL. 
Hoje, a Pinacoteca conta com 
cerca de 11 mil peças, entre elas, 
trabalhos de autoria de impor-
tantes artistas brasileiros como 
Anita Malfatti, Lygia Clark, Tar-
sila do Amaral entre outros. 
Além disso, o museu adminis-
tra o espaço Pina Estação e a 
Biblioteca Walter Wey.

“A Pinacoteca foi inaugu-
rada em meio a um amplo 
processo de modernização da 
capital paulista, que compreen-
deu a criação de diversos equi-
pamentos culturais e de instru-
ção pública. Nesse momento 
inicial, o museu se destinava 
a incentivar o desenvolvimen-
to do gosto pelas artes no am-
biente local e concentrava sua 
coleção em obras de artistas 
naturais ou atuantes em São 
Paulo, cidade e província. Hoje, 
a Pinacoteca se define como 
um museu de arte visuais com 
ênfase na produção brasileira e 
em diálogo com as culturas do 
mundo”, diz por meio de nota, 
o museu.”, diz. A matéria com-
pleta no site. (Gladys Magalhães)

O Estado de São 
Paulo baixou 
para 4 mil o 
número de 
internados por 
Covid-19 em 
enfermarias ou 
em leitos de UTI

A prefeitura 
confirmou a 
decisão em 
uma coletiva 
de impressa 
virtual e  não 
apresentou uma 
nova data para a 
liberação do uso 
de máscaras
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 64/2021
PROCESSO N.º 118/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação com prestação de 
serviços de caminhões e veículos pesados, definidos e especificados no Termo 
de Referência, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, pelo período 
de 12 (doze) meses. Sessão Pública: 05/11/2021 às 9h, na Rua São João, 228 
– Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição 
a partir do dia 18/10/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima mencionado e 
também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

“AVISO DE REPUBLICAÇÃO – A Prefeitura de Embu-Guaçu torna pú-

blica a republicação da CONCORRÊNCIA N°0001/2021, PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N° E – 8.204/2021. Objeto: Contratação de empre-

sa para a prestação de serviço de transporte escolar de estudantes da 

rede pública municipal e estadual, residentes na zona rural e urbana do 

município de Embu-Guaçu para atendimento da Secretaria de Educa-

ção, conforme Memorial Descritivo dos serviços – Anexo I deste edital. 

Devido a retificações no Edital, alteram-se as datas conforme abaixo: 

Abertura dos envelopes: 16/11/2021 às 09h30. Informações: A cópia 

completa do Edital poderá ser adquirida, através do endereço eletrônico  

www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes/. Embu-Guaçu, 14 de outubro de 

2021. José Antônio Pereira Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE SUSPENSÃO” - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0021/2021 PRO-

CESSO ADMINISTRATIVO Nº. E – 6.870/2021 TIPO: MENOR PREÇO 

GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimen-

to e instalação de alarmes, com as características descritas no Anexo I 

deste Edital. Comunicamos que o presente certame está suspenso, ‘sine 

die’, para alteração do termo de referência. Embu-Guaçu, 14 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 Lici-
tação Pública, na modalidade TOMADA DE PREÇOS sob Nº 006/2021, 
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa 
especializada para execução de serviços de reforma do telhado do CSU 
(Centro Social Urbano),de Franco da Rocha/SP. Os envelopes contendo a 
proposta e documentação, respectivamente, serão recebidos na Diretoria 
de Gestão de Suprimentos, até as 14h00min do dia 03/11/2021, no qual 
terá início a sessão pública para credenciamento e abertura de propostas. A 
pasta completa contendo o edital e seus anexos pode ser adquirida gratui-
tamente através de download no site desta Prefeitura: http://www.francoda-
rocha.sp.gov.br (Acesso à informação / Licitações e Contratos / Licitações / 
Editais de Licitação) ou diretamente na Diretoria de Suprimentos desta Pre-
feitura, devendo a empresa solicitante, em posse de um CD-ROM para ser 
copiado em arquivo digital, informar seus dados cadastrais (NOME, CNPJ, 
ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E CONTATO) localizada na Avenida Li-
berdade, Nº 250, Centro. Informações Fone: 11 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

TERMO CONTRATUAL Nº080/2021
Ordem processual nº 095/2021 - Modalidade: Pregão Presencial nº 030/2021

OBJETO: Aquisição de PÁ CARREGADEIRA ARTICULADA 4X4 ZERO KM, para atender demanda 
do Setor Estradas de Rodagens, no exercício de 2021. CONTRATADA: SHARK MAQUINAS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 06.224.121/0018-41. VALOR: R$ R$571.000,00 (quinhentos e seten-
ta e um mil reais). VIGÊNCIA: 06/02/2022.

Planalto, 06 de Outubro de 2021. Olímpio Severino da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA DE PLANALTO

RESUMO DE EDITAL.
ORDEM PROCESSUAL 100/2021 - TOMADA DE PREÇO 003/2021

A Prefeitura de Planalto faz saber a todos os interessados que fará realizar licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇO, do tipo menor preço GLOBAL, nos termos das diretrizes contidas na Lei Fede-
ral n.º8.666 de 21 de junho de 1.993 e posteriores alterações, bem como pelas condições estabele-
cidas neste Edital. Objeto: OBRA DE INFRA ESTRUTURA URBANA BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, 
conforme planilha orçamentária vinculada ao Termo de Convênio 100078/2020, firmado com a Se-
cretaria de Desenvolvimento Regional. Os interessados deverão protocolar envelopes até as 09:00h 
do dia 04 de novembro de 2021, junto ao Setor de Licitação da Prefeitura de Planalto, à Av Carlos 
Gomes, 971, Centro, Planalto SP, CEP15.260-000, ficando designado à mesma data, horário e local,  
para o início dos trabalhos de abertura dos envelopes. O Edital na integra poderá ser retirado junto ao 
setor de licitação da Prefeitura de Planalto, a partir de 13 de outubro de 2021, das 07:30 às 11:30 e das 
13:00 às 17:00 horas, pelo site www.planalto.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacao@planalto.sp.gov.br.  

Olimpio Severino da Silva - Prefeito Municipal. Planalto-SP, 07 de outubro 2021

PREFEITURA DE PLANALTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 092/2021 - Tomada de Preços nº 009/2021

O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 45.369.220/0001-25, através da PREFEITURA MUNICIPAL, por intermédio do 
Prefeito Municipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa 
interessar que fará realizar licitação na modalidade TOMADA, na forma PRESENCIAL, tendo 
em vista a escolha da proposta de MENOR PREÇO para contratação de empresa para reforma da 
escola municipal “Fausto Nogueira” - Cerim, localizado na Av. Simão da Silva Teixeira, nº 722 – 
Centro – São Simão/SP., conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência 
e anexos. DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO PÚBLICO DOS DOCUMENTOS DE 
CREDENCIAMENTO E ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: até às 13h45min 
do dia 05 de novembro de 2021. DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA 
DOS ENVELOPES: Pontualmente às 14h00min do dia 05 de novembro de 2021. O instrumento 
convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: 
www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às 
sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo 
Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: 
licitacao@saosimao.sp.gov.br. Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal.

Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 093/2021 - Tomada de Preços nº 010/2021
O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ 
sob o nº 45.369.220/0001-25, através da PREFEITURA MUNICIPAL, por intermédio do Prefeito 
Municipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar 
que fará realizar licitação na modalidade TOMADA, na forma PRESENCIAL, tendo em vista a 
escolha da proposta de MENOR PREÇO para contratação de empresa para reforma e adequação 
para acessibilidade na escola municipal “Marcilio Bondesan”, localizado à Rua José Silveira, nº 
376 – Bento Quirino – São Simão/SP, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de 
referência e anexos. DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO PÚBLICO DOS DOCUMENTOS 
DE CREDENCIAMENTO E ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: até às 09h45min 
do dia 05 de novembro de 2021. DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA 
DOS ENVELOPES: Pontualmente às 10h00min do dia 05 de novembro de 2021. O instrumento 
convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: 
www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, 
das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, 
ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br. 
Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal.

Processo nº 2021172091 – UGE 180172 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º PR-172/0018/21
Oferta de Compra: 180172000012021OC00395

Encontra-se aberto, no Regimento de Polícia Montada “9 de Julho”, a Oferta de Compra 180172000012021OC00395, destinado a Aquisição de 1(um) 
Caminhão/Vtr Especial para transporte de Cavalos – BIG - vide Edital, visando atender ao Regimento de Polícia Montada “9 de Julho” da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, do tipo MENOR PREÇO, por item.
A realização da sessão dar-se-á na data de 28/10/2021, às 10:00 horas.
As informações estarão disponíveis no site www.e-negociospublicos.com.br e www.bec.sp.gov.br Outras informações: Capitão PM Amilcar ou 
Sargento PM Barbosa nos telefones (011) 3315.0003 - 0330, ramais 1471/1472,ou e-mail rpmonuge@policiamilitar.sp.gov.br.

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE - REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA “9 DE JULHO”

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021 - PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 087/2021 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FOR-
NECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL E OUTROS, 

APLICANDO-SE O DESCONTO DA TABELA CMED/ANVISA VIGENTE, PARA ATENDER A DEMAN-
DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORIENTE, PELO PERÍODO DE 
12 MESES. Retifica a data de abertura para o dia: 03/11/2021, às 14h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor 
preço por item (maior desconto). O edital, seus anexos e a Retificação encontram-se disponíveis no 
Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Rua Thomaz Martins Parra n.º 80 – Oriente 
(SP), de segunda a sexta-feira, das 09h00min às 16h00min ou através do telefone (0XX14) 3456-
2043, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 17h00min, no site WWW.oriente.sp.gov.br ORIEN-
TE/SP, 14 de outubro de 2021. -  GERALDO MATHEUS MORIS - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

Processo SES-PRC-2021/15199
Interessado: Instituto Adolfo Lutz
Assunto: Obra de Reforma da Fachada e Telhado do Prédio da Bromatologia e Quími-
ca do Instituto Adolfo Lutz
Ficam as empresas classifi cadas na TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021, convocadas 
para assistir a abertura do Envelope n.º 2 - Documentos de Habilitação, que ocorrerá 
às 13:00 horas do dia 21/10/2021, na Sala de Reunião, da Coordenadoria de Controle 
de Doenças, sito á Av. Dr. Arnaldo, 351 – 1º Andar, São Paulo/SP.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde

PREGÃO PRESENCIAL 31/2021

PROC. ADM. 311/2021

Torna-se público para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial 31/2021 – cujo objeto é o 

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição futura de Cimento tipo CP-II-E-32 (Saco de 50kg). O Edital 

poderá ser adquirido no Paço Municipal à Rua Dahyr Rachid, 1245 Centro ou no site www.alambari.

sp.gov.br. Data da abertura dos envelopes dia 28.10.2021 às 09:30 hrs. 

Alambari, 14 de outubro de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

TERMO DE RETIFICAÇÃO E ADITAMENTO. Pregão Eletrônico nº 043/2021. Processo 
Administrativo n.º 154/2021. OBJETO: Aquisição de 01 veículo tipo “Furgão Refrigerado” para 
Transporte de Medicamentos, Insumos e Imunobiológicos para Vacina, conforme Termo de Referência 
contido no Anexo I. Considerando o pedido de esclarecimento da empresa J.C.B Máquinas e Equipamentos 
Eireli - EPP e considerando o Oficio 642/2021/SMS da Secretaria de Saúde, fica RETIFICADO o 
seguinte: O Termo completo encontra-se no site www.aracoiaba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.
br. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 15/10/2021 às 08h00 até dia 04/11/2021 às 09:H15min. 
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 04/11/2021 às 09H30min. INÍCIO DA 
SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a). 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF 
e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. Araçoiaba 
da Serra, 14 de outubro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

Termo de Homologação Pregão Eletrônico No 045/2021. A Autoridade Competente da(o) 
Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, sr.(a) José Carlos de Quevedo Junior, no uso das 
atribuições legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar 
a legitimidade dos atos procedimentos e correção jurídica das fases internas e externas do 
procedimento, resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico no 045/2021, cujo objeto 
trata da aquisição REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição Pães e Placas 
de Bolo, para Secretaria de Educação Merenda Escolar, Secretaria de Desenvolvimento Social 
Casa Lar e Secretaria de Saúde Ala COVID19, conforme Termo de Referência contido no Anexo 
I. Lote 1 e 2. Antunes Ruivo Comercio de Produtos Nacionais e Industrializados. Valor Global: 
182.912,00. ARACOIABA DA SERRA, 07 de outubro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 056/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 186/2021. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado com serviço 
de instalação para as Unidades Escolares do município, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. O 
Pregão Eletrônico (recebimento das propostas, abertura e disputa de preços) será realizado em sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico/internet, disponível em www.bbmnetlicitacoes.com.br – acesso indicativo 
no link “Licitações”, conforme datas e horários definidos abaixo: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 
15/10/2021 às 08h00 até dia 05/11/2021 às 09h15. ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 
05/11/2021 as 09h30. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: após a avaliação das 
propostas pelo(a) Pregoeiro(a). REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado 
o horário de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa 
ao certame. O Edital em sua integra consta no site www.aracoiaba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
Araçoiaba da Serra, 14 de outubro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2021. Processo Administrativo n.º 160/2021. 
OBJETO: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para a “Creche do São Conrado”, no município 
de Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. Após analisar todas as 
da douta do (a) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio, acolho suas razões pelas quais optaram em seu 
julgamento pelas propostas das licitantes: F3 TECNOLOGIA & INFORMATOCA LTDA ME, no item 
46 perfazendo um valor total de R$ 4.812,68; REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELLI EPP, nos itens 
01, 10, 11perfazendo um valor total de R$ 8.910,04; ABC INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
ESCOLARES LTDA ME, nos itens 14, 15, 16, 18 e 27 perfazendo um valor total de R$ 71.983,52; 
COMERCIAL INFOMED LTDA EPP, nos itens 05, 06, 08 e 44 perfazendo um valor total de R$ 
17.916,22; WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI EPP, nos itens 04, 17, 21, 22 e 26 perfazendo um 
valor total de R$ 26.280,06; INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI ME, nos itens 07, 13, 19, 20, 
23, 28, 42 e 45 perfazendo um valor total de R$ 36.911,42; TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS 
EIRELI EPP, nos itens 02, 03, 09 e 12 perfazendo um valor total de R$ 42.092,00; ROGER EDUARDO 
DOS SANTOS ME, nos itens 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 perfazendo um valor total de R$ 
29.372,00; E, entendo como justo e legal, motivo pelo qual HOMOLOGO a presente licitação em favor 
da mesma proponente vencedora. Proceda-se ao empenho e contrato. Araçoiaba da Serra, 08 de outubro 
de 2021. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

HOMOLOGAÇÃO. Tomada de Preços Nº 004/2021. Processo Administrativo n.º 095/2021. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSÁVEL TÉCNICO 
DEVIDAMENTE HABILITADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL 
DE ESPORTES, NO BAIRRO JARDIM SALETE, NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA 
SERRA/SP, CONFORME ANEXOS. Após analisar todas as da douta da Comissão Permanente de 
Licitação, acolho suas razões pelas quais optaram em seu julgamento pela proposta da licitante: TETO 
CONSTRUTORA S/A sob o CNPJ 13.034.156/0001-35, perfazendo um valor total de R$ 1.918.736,80 
(um milhão novecentos e dezoito mil e setecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos). E, entendo 
como justo e legal, motivo pelo qual ADJUDICO e HOMOLOGO a presente licitação em favor da 
mesma proponente vencedora. Proceda-se ao empenho e contrato. Araçoiaba da Serra, 13 de outubro 
de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
AVISO DE ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021

A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira/SP, torna público para conhecimento de interessados, a Chamada 
Pública tendo por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, a presente errata. 
Fica alterado o número do Processo, ONDE LÊ-SE “Chamada Pública nº 003/2021”. LEIA-SE “Chamada 
Pública nº 004/2021”. Permanecendo inalterado as demais Cláusulas do edital. Fica mantida a data do cer-
tame ao qual ocorrerá no dia 25 de outubro de 2021 as 09h00m, no mesmo local: Sede da Prefeitura - Sala 
de Reuniões, situado à Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro. Maiores informações: http://www.
salesoliveira.sp.gov.br/ ou pelo fone (16) 3852-0200.

Sales Oliveira-SP, 07 de outubro de 2021. Everton Aparecido Barbosa - Pregoeiro
AVISO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2021

A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira/SP, torna público para conhecimento de interessados, o Pregão 
Presencial tendo por objeto o registro de preço para futura e eventual aquisição de combustíveis (Gasolina co-
mum, Etanol, óleo Diesel comum e óleo Diesel-S10), com oferta de maior desconto na média da tabela ANP 
(Agência Nacional de Petróleo) do mês em que for adquirido o combustível, conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas no Anexo I deste edital, com entrega parcelada de acordo com a necessidade, 
pelo período de 12 (doze) meses, a presente reti cação. Contendo as seguintes alterações ao instrumento 
convocatório: ONDE LÊ-SE “...frequência mensal...”, LEIA-SE “...frequência semanal...”. Tendo em vista 
que a alteração supracitada interfere na elaboração da proposta,  ca de nida nova data de realização do 
Pregão, para o dia 28/10/2021 as 09h00m, no mesmo local: Sede da Prefeitura - Sala de Reuniões, situado 
à Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro. Esta reti cação está disponível no endereço: http://www.
salesoliveira.sp.gov.br/ ou pelo fone (16) 3852-0200.

Sales Oliveira-SP, 14 de outubro de 2021. Everton Aparecido Barbosa - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
AVISO DE RETIFICAÇÃO 

Órgão Licitante: Município de Taiaçu. Modalidade: Pregão Presencial nº 25/2021. 
Objeto: Aquisição de tiras reagentes para medição de glicemia capilar. Em razão da 
retifi cação do edital para fi car constando que a sessão pública de abertura dos 
envelopes será realizada no dia 03 de novembro de 2021, às 09h, na sede do 
Município, localizada na Rua Raul Maçone, nº 306, Centro. Outras informações e edi-
tal completo através dos e-mails licitacao@taiacu.sp.gov.br e auxiliarlicitacao@
taiacu.sp.gov.br no site ofi cial da Prefeitura: http://www.pmtaiacu.sp.gov.br.

Taiaçu, 14 de outubro de 2021. Mauricio Lofrano Geraldo - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2021 PA Nº 5670/2021 - EDITAL Nº 48/2021

Objeto: Registro de preços para futura e possível aquisição de medicamentos.
Data: 27/10/2021 - 10h00

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 – PA Nº 4170/2021 – EDITAL Nº 49/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia referente a mão de obra, 
materiais e equipamentos para pavimentação e drenagem da Rua Euclides Prianti Chaves, Centro, 
Igaratá/SP.
Visita técnica: 18/10/2021 a 05/11/2021. Abertura e Credenciamento: 08/11/2021 – 10h00

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 – PA Nº 5478/2021 – EDITAL Nº 50/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia com fornecimento de ma-
teriais, equipamentos e mão de obra para a pavimentação e drenagem do trecho da Rua IRINEU 
PRIANTI CHAVES, Centro, Igaratá/SP.
Visita técnica: 18/10/2021 a 08/11/2021. Abertura e Credenciamento: 09/11/2021 – 10h00.

Local: sala de licitações sito a Av. Benedito Rodrigues de Freitas, 330, Centro – Igaratá/SP.
O edital e anexos estão disponíveis no site www.igarata.sp.gov.br aba “licitação”. Maiores informa-
ções: 011 4610-0474

Igaratá, 14 de outubro de 2021.
FÁTIMA M. A. PRIANTI

ASSESSORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2021 – Processo Licitatório nº 166/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 14/10/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 09/11/2021 às 09:00horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

Itajobi/SP, 14 de outubro de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

REPUBLICAÇÃO
PROCESSOS nº 1.005-PG/2021– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 031/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARROS ZERO KM, A SER UTILIZADO PELA UNIDADE 
DE ACOLHIMENTO VILA DIGNIDADE DE JAÚ, COM RECURSO ORIUNDO DO CONVÊNIO 
Nº 895411/2019, CELEBRADO PELA UNIÃO POR MEIO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 28 de outubro de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 15 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, 14 de outubro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSOS nº 3.879-PG/2021– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MINI CARREGADEIRA NOVA.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 27 de outubro de 2021 - HORÁRIO: 15:30 horas.
O Edital estará disponível a partir de 15 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, 14 de outubro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 25277/21 - Pregão Eletrônico nº 195/21. Interessado: Secretaria de 
Administração e Recursos Humanos. Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviço telefônico fixo comutado (STFC), nas modalidades local, longa distância nacional 
(LDN) e internacional (LDI), incluindo fornecimento e instalação de acessos digitais SIP e faixa 
de numeração DDR, para conexão da central privada de comutação telefônica (CPCT) da 
Prefeitura Municipal de Franca. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 08 
de novembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 08 de 
novembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 08/11/2021. 
Processo nº 33513/21 - Pregão Eletrônico nº 196/21. Interessado: Secretaria de 
Administração e Recursos Humanos. Objeto: Equipamentos eletrônicos para demanda do 
Departamento de Comunicação do Município. Recebimento das propostas dos lotes: até às 
14h00 do dia 08 de novembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 
do dia 08 de novembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 
08/11/2021. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 18/10/2021, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br

Franca, 14 de outubro de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

Avisos de Licitações:

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.

Pregão Eletrônico nº 34/21 - P.A. nº 27.552/21 Obj.: R.P.para 
aquis. de mobiliário hospitalar - Recebimento e abertura dos 
envelopes dia 04/11/21 às 11:30 horas.

Pregão Presencial nº 75/21 - P.A. nº 36.803/21 Obj.: R.P.para 
aquis. de lixeiras Recebimento e abertura dos envelopes dia 
04/11/21 às 15:00 horas

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

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

AVISO DE ABERTURA - Encontra-se aberto na UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) o Pregão Eletrônico PE 
DGA 738/2021, processo 01-P-15619/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592021OC00241, do tipo menor preço 
global, destinado à Contratação de empresa para execução de serviço de Recuperação / Remodelação de Tronco 
Coletor de Esgoto que capta e afasta o esgoto da SOBRAPAR, CAISM, FCM e HC, para aumento de efluentes, 
utilizando tecnologia MND, contratação que contempla ainda os serviços de planejamento e mapeamento de 
interferências, levantamento topográfico cadastral, locação da obra e realização do Projeto Executivo. O prazo de 
entrega das propostas eletrônicas será até o dia 03/11/2021 às 09h30min, 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 EXECUTIVA DE ADMNISTRAÇÃO

DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
SUPRIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 
084/2021, objetivando a aquisição de portas e janelas em alumínio, no dia 27 de outubro 
de 2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na 
internet, no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo 
telefone (19) 3878-9700. Louveira, 14 de outubro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - 
Secretário de Administração.

Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 025/2021

Objeto: Aquisição parcelada de 70.000 
(setenta mil) litros de combustível Diesel 
S10, pelo prazo aproximado de 12(doze) 
meses, conforme Termo de Referência 
Anexo I deste Edital.
Valor Total Estimado: R$ 347.130,50
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Sessão Pública: 27/10/2021 às 09h00min. 

Aviso Importante aos Licitantes
O SAEMA - Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras, torna público para 
conhecimento aos interessados, devido a 
pandemia do novo coronavírus (COVID-19), 
o qual atualmente estamos enfrentando, 
sugerimos que as empresas interessadas 
em participar dos nossos certames, enviem 
apenas um representante para as sessões, 
para que possamos cumprir as orientações 
dos órgãos de saúde, e preservar a proteção 
tanto dos colaboradores das empresas, 
quanto dos colaboradores da Autarquia. 
Uso obrigatório de máscara. Retirada 
do Edital: O Edital com condições de 
participação, especifi cações e demais 
informações estará à disposição dos 
interessados para conhecimento e retirada na 
Rua Ciro Lagazzi, nº 155, Jardim Cândida 
– Araras-SP, das 8h00min às 12h00min e 
das 14h00min às 17h00min ou pelo site 
www.saema.com.br - Link Licitações - 
Pregão Presencial. Informações: (19) 3543-
5509 e (19) 3543-5523. 

Araras, 14 de outubro de 2021.
Alexandre Faggion Castagna

Presidente Executivo
Fernanda Buzo

Chefe da Divisão de Compras e Licitações 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se publicado no portal de compras desta 
prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, 
o pregão eletrônico n.° 542/2021, processo 
13.864/2021 objetivando registro de preços para 
fornecimento e instalação de gradil em atendi-
mento as unidades escolares. Secretaria Munici-
pal de Educação. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 28/10/2021, às 8h30min e aber-
tura a partir das 8h32min. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
PREGÃO ELETRÔNICO DESERTO 28/2021 

O Município de Cajuru comunica aos interessados no Pregão Eletrônico 
28/2021, com o objeto de aquisição de Veículo 0 KM tipo Sedan destinado a Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento Social, cuja abertura ocorreu no dia 14/10/2021 
às 09h00min, não houve empresas interessadas no procedimento licitatório, sendo o 
mesmo declarado em licitação deserta. Demais informações na Prefeitura Municipal, 
no Largo São Bento nº 985, Centro, nesta cidade, no telefone 16-3667-9903 ou através 
do e-mail licitacao@cajuru.sp.gov.br;

Cajuru, 15 de outubro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
ERRATA

Trata-se de errata da homologação da Tomada de Preços n.º 01/2021, que tem por objeto: 
“CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONSISTENTE NA EXECU-
ÇÃO DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOTEAMENTO “MIRANTE DO TIETÊ” 

(VILA DOS PESCADORES), NO MUNICÍPIO DE BURITAMA-S.P.
Onde se lê: SERLUZ MENDES DOS SANTOS EPP, inscrita no CNPJ Nº 28.094.797/0001-52
Leia-se: SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA, inscrita no CNPJ N.º 39.955.383/0001-97

As demais disposições permanecem inalteradas.
Buritama, 14 de outubro de 2021.

RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N°. 72/2021
O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°. 72/2021, COM JUL-
GAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE 
UM (01) VEÍCULO AUTOMOTOR, DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES 
E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E DE SEUS ANEXOS. A SESSÃO 
PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE 
PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES AO CERTAME LICITATÓRIO, 
BEM COMO PARA INICIO DA ABERTURA DOS RESPECTIVOS ENVELOPES / DOCUMENTOS 
E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES AO REFERIDO CERTAME, SERÁ 
REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DO CENTRO CULTURAL “GRACI-
LIANO RAMOS”, LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LAFAYETE LIBANO, N°. 16 (ESQUI-
NA COM AS RUAS RUI BARBOSA E GUILHERME GUERBAS - PRÓXIMO À PRAÇA 
ANA RITA MENDES), BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-SP., COM DATA E HORÁRIO 
PREVISTO PARA INÍCIO EM 28 DE OUTUBRO DE 2021, ÀS 09H00MIN. DO HORÁRIO OFICIAL 
DE BRASILIA-DF. OS ENVELOPES / DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA APRESENTAÇÃO 
/ EXIBIÇÃO DEVERÁ OCORRER EM SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, QUANDO ENCAMINHA-
DOS / ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 91/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
72/2021, ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, SERÃO RECEBIDOS NA SEDE DA UNIDADE GE-
RENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, 
SITUADA NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-S.P., ATÉ O 
ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETROCITADA. O EDITAL COMPLETO, BEM COMO, 
DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, PODERÃO SER 
OBTIDAS PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO 
E CONTRATOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 17H00MIN. 
OU POR TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-1739 E (18) 3691-1888 OU ATRAVÉS DOS 
SEGUINTES ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - (LICITA-
ÇÃO - EDITAIS - PREGÃO PRESENCIAL N°. 72/2021) OU  HTTP://DOCS.BURITAMA.SP.GOV.BR/
PUBLIC/LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 14 DE OUTUBRO DE 2021
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 104/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
082/2021 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE PANETONES E CHOCOTONES PARA 
ATENDER TODA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO E SECRETARIA 
MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. RETIRADA 
DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA 
A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15) 3565-1397 
– OP. 03. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08H DO DIA 18/10/2021 
ÀS 08H30MIN DO DIA 27/10/2021. ABERTURA E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS: DAS 08H35MIN DO DIA 27/10/2021 ÀS 10H DO DIA 27/10/2021. 
INICÍO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 14H DO DIA 27/10/2021. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. LOCAL: PORTAL – 
BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL – WWW.BLL.ORG.BR.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI faz público que referente o PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021, 
tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS PRESTAÇÕES DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, fi cam convidados os interessados em participar do certame para 
comparecerem à sessão a ser realizada no dia 03/11/2021 às 09h00, na Secretaria de Licitações e Contratos, 
situado na Praça Martim Moreira, nº 142, centro do município de Brodowski, onde ocorrerá o processamento 
do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.brodowski.sp.gov.br. 
Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia 
da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 

Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br. 
Brodowski, SP, 14 de Outubro de 2021. JOSÉ LUIZ PEREZ – Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 362/2021

Processo Administrativo nº 133524/2021
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 consumo e instrumentais 
odontológicos, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 63.440,65 (sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta 
e cinco centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 28 de outubro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 28 de outubro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 28 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, 14 de outubro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

Anuncie:  
comercial@gazetasp.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 64/2021
PROCESSO N.º 118/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação com prestação de 
serviços de caminhões e veículos pesados, definidos e especificados no Termo 
de Referência, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, pelo período 
de 12 (doze) meses. Sessão Pública: 05/11/2021 às 9h, na Rua São João, 228 
– Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição 
a partir do dia 18/10/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima mencionado e 
também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

“AVISO DE REPUBLICAÇÃO – A Prefeitura de Embu-Guaçu torna pú-

blica a republicação da CONCORRÊNCIA N°0001/2021, PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N° E – 8.204/2021. Objeto: Contratação de empre-

sa para a prestação de serviço de transporte escolar de estudantes da 

rede pública municipal e estadual, residentes na zona rural e urbana do 

município de Embu-Guaçu para atendimento da Secretaria de Educa-

ção, conforme Memorial Descritivo dos serviços – Anexo I deste edital. 

Devido a retificações no Edital, alteram-se as datas conforme abaixo: 

Abertura dos envelopes: 16/11/2021 às 09h30. Informações: A cópia 

completa do Edital poderá ser adquirida, através do endereço eletrônico  

www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes/. Embu-Guaçu, 14 de outubro de 

2021. José Antônio Pereira Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE SUSPENSÃO” - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0021/2021 PRO-

CESSO ADMINISTRATIVO Nº. E – 6.870/2021 TIPO: MENOR PREÇO 

GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimen-

to e instalação de alarmes, com as características descritas no Anexo I 

deste Edital. Comunicamos que o presente certame está suspenso, ‘sine 

die’, para alteração do termo de referência. Embu-Guaçu, 14 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 Lici-
tação Pública, na modalidade TOMADA DE PREÇOS sob Nº 006/2021, 
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa 
especializada para execução de serviços de reforma do telhado do CSU 
(Centro Social Urbano),de Franco da Rocha/SP. Os envelopes contendo a 
proposta e documentação, respectivamente, serão recebidos na Diretoria 
de Gestão de Suprimentos, até as 14h00min do dia 03/11/2021, no qual 
terá início a sessão pública para credenciamento e abertura de propostas. A 
pasta completa contendo o edital e seus anexos pode ser adquirida gratui-
tamente através de download no site desta Prefeitura: http://www.francoda-
rocha.sp.gov.br (Acesso à informação / Licitações e Contratos / Licitações / 
Editais de Licitação) ou diretamente na Diretoria de Suprimentos desta Pre-
feitura, devendo a empresa solicitante, em posse de um CD-ROM para ser 
copiado em arquivo digital, informar seus dados cadastrais (NOME, CNPJ, 
ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E CONTATO) localizada na Avenida Li-
berdade, Nº 250, Centro. Informações Fone: 11 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

TERMO CONTRATUAL Nº080/2021
Ordem processual nº 095/2021 - Modalidade: Pregão Presencial nº 030/2021

OBJETO: Aquisição de PÁ CARREGADEIRA ARTICULADA 4X4 ZERO KM, para atender demanda 
do Setor Estradas de Rodagens, no exercício de 2021. CONTRATADA: SHARK MAQUINAS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 06.224.121/0018-41. VALOR: R$ R$571.000,00 (quinhentos e seten-
ta e um mil reais). VIGÊNCIA: 06/02/2022.

Planalto, 06 de Outubro de 2021. Olímpio Severino da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA DE PLANALTO

RESUMO DE EDITAL.
ORDEM PROCESSUAL 100/2021 - TOMADA DE PREÇO 003/2021

A Prefeitura de Planalto faz saber a todos os interessados que fará realizar licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇO, do tipo menor preço GLOBAL, nos termos das diretrizes contidas na Lei Fede-
ral n.º8.666 de 21 de junho de 1.993 e posteriores alterações, bem como pelas condições estabele-
cidas neste Edital. Objeto: OBRA DE INFRA ESTRUTURA URBANA BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, 
conforme planilha orçamentária vinculada ao Termo de Convênio 100078/2020, firmado com a Se-
cretaria de Desenvolvimento Regional. Os interessados deverão protocolar envelopes até as 09:00h 
do dia 04 de novembro de 2021, junto ao Setor de Licitação da Prefeitura de Planalto, à Av Carlos 
Gomes, 971, Centro, Planalto SP, CEP15.260-000, ficando designado à mesma data, horário e local,  
para o início dos trabalhos de abertura dos envelopes. O Edital na integra poderá ser retirado junto ao 
setor de licitação da Prefeitura de Planalto, a partir de 13 de outubro de 2021, das 07:30 às 11:30 e das 
13:00 às 17:00 horas, pelo site www.planalto.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacao@planalto.sp.gov.br.  

Olimpio Severino da Silva - Prefeito Municipal. Planalto-SP, 07 de outubro 2021

PREFEITURA DE PLANALTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 092/2021 - Tomada de Preços nº 009/2021

O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 45.369.220/0001-25, através da PREFEITURA MUNICIPAL, por intermédio do 
Prefeito Municipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa 
interessar que fará realizar licitação na modalidade TOMADA, na forma PRESENCIAL, tendo 
em vista a escolha da proposta de MENOR PREÇO para contratação de empresa para reforma da 
escola municipal “Fausto Nogueira” - Cerim, localizado na Av. Simão da Silva Teixeira, nº 722 – 
Centro – São Simão/SP., conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência 
e anexos. DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO PÚBLICO DOS DOCUMENTOS DE 
CREDENCIAMENTO E ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: até às 13h45min 
do dia 05 de novembro de 2021. DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA 
DOS ENVELOPES: Pontualmente às 14h00min do dia 05 de novembro de 2021. O instrumento 
convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: 
www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às 
sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo 
Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: 
licitacao@saosimao.sp.gov.br. Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal.

Aviso de Licitação - Processo Licitatório nº 093/2021 - Tomada de Preços nº 010/2021
O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ 
sob o nº 45.369.220/0001-25, através da PREFEITURA MUNICIPAL, por intermédio do Prefeito 
Municipal Marcos Daniel Bonagamba, torna público para conhecimento de quem possa interessar 
que fará realizar licitação na modalidade TOMADA, na forma PRESENCIAL, tendo em vista a 
escolha da proposta de MENOR PREÇO para contratação de empresa para reforma e adequação 
para acessibilidade na escola municipal “Marcilio Bondesan”, localizado à Rua José Silveira, nº 
376 – Bento Quirino – São Simão/SP, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de 
referência e anexos. DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO PÚBLICO DOS DOCUMENTOS 
DE CREDENCIAMENTO E ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: até às 09h45min 
do dia 05 de novembro de 2021. DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA 
DOS ENVELOPES: Pontualmente às 10h00min do dia 05 de novembro de 2021. O instrumento 
convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no site ofi cial do Município: 
www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras, 
das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, 
ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br. 
Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal.

Processo nº 2021172091 – UGE 180172 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º PR-172/0018/21
Oferta de Compra: 180172000012021OC00395

Encontra-se aberto, no Regimento de Polícia Montada “9 de Julho”, a Oferta de Compra 180172000012021OC00395, destinado a Aquisição de 1(um) 
Caminhão/Vtr Especial para transporte de Cavalos – BIG - vide Edital, visando atender ao Regimento de Polícia Montada “9 de Julho” da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, do tipo MENOR PREÇO, por item.
A realização da sessão dar-se-á na data de 28/10/2021, às 10:00 horas.
As informações estarão disponíveis no site www.e-negociospublicos.com.br e www.bec.sp.gov.br Outras informações: Capitão PM Amilcar ou 
Sargento PM Barbosa nos telefones (011) 3315.0003 - 0330, ramais 1471/1472,ou e-mail rpmonuge@policiamilitar.sp.gov.br.

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE - REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA “9 DE JULHO”

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021 - PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 087/2021 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FOR-
NECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL E OUTROS, 

APLICANDO-SE O DESCONTO DA TABELA CMED/ANVISA VIGENTE, PARA ATENDER A DEMAN-
DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORIENTE, PELO PERÍODO DE 
12 MESES. Retifica a data de abertura para o dia: 03/11/2021, às 14h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor 
preço por item (maior desconto). O edital, seus anexos e a Retificação encontram-se disponíveis no 
Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Rua Thomaz Martins Parra n.º 80 – Oriente 
(SP), de segunda a sexta-feira, das 09h00min às 16h00min ou através do telefone (0XX14) 3456-
2043, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 17h00min, no site WWW.oriente.sp.gov.br ORIEN-
TE/SP, 14 de outubro de 2021. -  GERALDO MATHEUS MORIS - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

Processo SES-PRC-2021/15199
Interessado: Instituto Adolfo Lutz
Assunto: Obra de Reforma da Fachada e Telhado do Prédio da Bromatologia e Quími-
ca do Instituto Adolfo Lutz
Ficam as empresas classifi cadas na TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021, convocadas 
para assistir a abertura do Envelope n.º 2 - Documentos de Habilitação, que ocorrerá 
às 13:00 horas do dia 21/10/2021, na Sala de Reunião, da Coordenadoria de Controle 
de Doenças, sito á Av. Dr. Arnaldo, 351 – 1º Andar, São Paulo/SP.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde

PREGÃO PRESENCIAL 31/2021

PROC. ADM. 311/2021

Torna-se público para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial 31/2021 – cujo objeto é o 

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição futura de Cimento tipo CP-II-E-32 (Saco de 50kg). O Edital 

poderá ser adquirido no Paço Municipal à Rua Dahyr Rachid, 1245 Centro ou no site www.alambari.

sp.gov.br. Data da abertura dos envelopes dia 28.10.2021 às 09:30 hrs. 

Alambari, 14 de outubro de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

TERMO DE RETIFICAÇÃO E ADITAMENTO. Pregão Eletrônico nº 043/2021. Processo 
Administrativo n.º 154/2021. OBJETO: Aquisição de 01 veículo tipo “Furgão Refrigerado” para 
Transporte de Medicamentos, Insumos e Imunobiológicos para Vacina, conforme Termo de Referência 
contido no Anexo I. Considerando o pedido de esclarecimento da empresa J.C.B Máquinas e Equipamentos 
Eireli - EPP e considerando o Oficio 642/2021/SMS da Secretaria de Saúde, fica RETIFICADO o 
seguinte: O Termo completo encontra-se no site www.aracoiaba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.
br. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 15/10/2021 às 08h00 até dia 04/11/2021 às 09:H15min. 
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 04/11/2021 às 09H30min. INÍCIO DA 
SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a). 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF 
e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. Araçoiaba 
da Serra, 14 de outubro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

Termo de Homologação Pregão Eletrônico No 045/2021. A Autoridade Competente da(o) 
Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, sr.(a) José Carlos de Quevedo Junior, no uso das 
atribuições legais, conforme a legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02), após constatar 
a legitimidade dos atos procedimentos e correção jurídica das fases internas e externas do 
procedimento, resolve HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico no 045/2021, cujo objeto 
trata da aquisição REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição Pães e Placas 
de Bolo, para Secretaria de Educação Merenda Escolar, Secretaria de Desenvolvimento Social 
Casa Lar e Secretaria de Saúde Ala COVID19, conforme Termo de Referência contido no Anexo 
I. Lote 1 e 2. Antunes Ruivo Comercio de Produtos Nacionais e Industrializados. Valor Global: 
182.912,00. ARACOIABA DA SERRA, 07 de outubro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 056/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 186/2021. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado com serviço 
de instalação para as Unidades Escolares do município, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. O 
Pregão Eletrônico (recebimento das propostas, abertura e disputa de preços) será realizado em sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico/internet, disponível em www.bbmnetlicitacoes.com.br – acesso indicativo 
no link “Licitações”, conforme datas e horários definidos abaixo: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 
15/10/2021 às 08h00 até dia 05/11/2021 às 09h15. ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 
05/11/2021 as 09h30. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: após a avaliação das 
propostas pelo(a) Pregoeiro(a). REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado 
o horário de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa 
ao certame. O Edital em sua integra consta no site www.aracoiaba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
Araçoiaba da Serra, 14 de outubro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2021. Processo Administrativo n.º 160/2021. 
OBJETO: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para a “Creche do São Conrado”, no município 
de Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. Após analisar todas as 
da douta do (a) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio, acolho suas razões pelas quais optaram em seu 
julgamento pelas propostas das licitantes: F3 TECNOLOGIA & INFORMATOCA LTDA ME, no item 
46 perfazendo um valor total de R$ 4.812,68; REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELLI EPP, nos itens 
01, 10, 11perfazendo um valor total de R$ 8.910,04; ABC INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
ESCOLARES LTDA ME, nos itens 14, 15, 16, 18 e 27 perfazendo um valor total de R$ 71.983,52; 
COMERCIAL INFOMED LTDA EPP, nos itens 05, 06, 08 e 44 perfazendo um valor total de R$ 
17.916,22; WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI EPP, nos itens 04, 17, 21, 22 e 26 perfazendo um 
valor total de R$ 26.280,06; INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI ME, nos itens 07, 13, 19, 20, 
23, 28, 42 e 45 perfazendo um valor total de R$ 36.911,42; TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS 
EIRELI EPP, nos itens 02, 03, 09 e 12 perfazendo um valor total de R$ 42.092,00; ROGER EDUARDO 
DOS SANTOS ME, nos itens 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 perfazendo um valor total de R$ 
29.372,00; E, entendo como justo e legal, motivo pelo qual HOMOLOGO a presente licitação em favor 
da mesma proponente vencedora. Proceda-se ao empenho e contrato. Araçoiaba da Serra, 08 de outubro 
de 2021. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

HOMOLOGAÇÃO. Tomada de Preços Nº 004/2021. Processo Administrativo n.º 095/2021. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSÁVEL TÉCNICO 
DEVIDAMENTE HABILITADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL 
DE ESPORTES, NO BAIRRO JARDIM SALETE, NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA 
SERRA/SP, CONFORME ANEXOS. Após analisar todas as da douta da Comissão Permanente de 
Licitação, acolho suas razões pelas quais optaram em seu julgamento pela proposta da licitante: TETO 
CONSTRUTORA S/A sob o CNPJ 13.034.156/0001-35, perfazendo um valor total de R$ 1.918.736,80 
(um milhão novecentos e dezoito mil e setecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos). E, entendo 
como justo e legal, motivo pelo qual ADJUDICO e HOMOLOGO a presente licitação em favor da 
mesma proponente vencedora. Proceda-se ao empenho e contrato. Araçoiaba da Serra, 13 de outubro 
de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
AVISO DE ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021

A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira/SP, torna público para conhecimento de interessados, a Chamada 
Pública tendo por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, a presente errata. 
Fica alterado o número do Processo, ONDE LÊ-SE “Chamada Pública nº 003/2021”. LEIA-SE “Chamada 
Pública nº 004/2021”. Permanecendo inalterado as demais Cláusulas do edital. Fica mantida a data do cer-
tame ao qual ocorrerá no dia 25 de outubro de 2021 as 09h00m, no mesmo local: Sede da Prefeitura - Sala 
de Reuniões, situado à Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro. Maiores informações: http://www.
salesoliveira.sp.gov.br/ ou pelo fone (16) 3852-0200.

Sales Oliveira-SP, 07 de outubro de 2021. Everton Aparecido Barbosa - Pregoeiro
AVISO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2021

A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira/SP, torna público para conhecimento de interessados, o Pregão 
Presencial tendo por objeto o registro de preço para futura e eventual aquisição de combustíveis (Gasolina co-
mum, Etanol, óleo Diesel comum e óleo Diesel-S10), com oferta de maior desconto na média da tabela ANP 
(Agência Nacional de Petróleo) do mês em que for adquirido o combustível, conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas no Anexo I deste edital, com entrega parcelada de acordo com a necessidade, 
pelo período de 12 (doze) meses, a presente reti cação. Contendo as seguintes alterações ao instrumento 
convocatório: ONDE LÊ-SE “...frequência mensal...”, LEIA-SE “...frequência semanal...”. Tendo em vista 
que a alteração supracitada interfere na elaboração da proposta,  ca de nida nova data de realização do 
Pregão, para o dia 28/10/2021 as 09h00m, no mesmo local: Sede da Prefeitura - Sala de Reuniões, situado 
à Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro. Esta reti cação está disponível no endereço: http://www.
salesoliveira.sp.gov.br/ ou pelo fone (16) 3852-0200.

Sales Oliveira-SP, 14 de outubro de 2021. Everton Aparecido Barbosa - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
AVISO DE RETIFICAÇÃO 

Órgão Licitante: Município de Taiaçu. Modalidade: Pregão Presencial nº 25/2021. 
Objeto: Aquisição de tiras reagentes para medição de glicemia capilar. Em razão da 
retifi cação do edital para fi car constando que a sessão pública de abertura dos 
envelopes será realizada no dia 03 de novembro de 2021, às 09h, na sede do 
Município, localizada na Rua Raul Maçone, nº 306, Centro. Outras informações e edi-
tal completo através dos e-mails licitacao@taiacu.sp.gov.br e auxiliarlicitacao@
taiacu.sp.gov.br no site ofi cial da Prefeitura: http://www.pmtaiacu.sp.gov.br.

Taiaçu, 14 de outubro de 2021. Mauricio Lofrano Geraldo - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2021 PA Nº 5670/2021 - EDITAL Nº 48/2021

Objeto: Registro de preços para futura e possível aquisição de medicamentos.
Data: 27/10/2021 - 10h00

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 – PA Nº 4170/2021 – EDITAL Nº 49/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia referente a mão de obra, 
materiais e equipamentos para pavimentação e drenagem da Rua Euclides Prianti Chaves, Centro, 
Igaratá/SP.
Visita técnica: 18/10/2021 a 05/11/2021. Abertura e Credenciamento: 08/11/2021 – 10h00

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 – PA Nº 5478/2021 – EDITAL Nº 50/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia com fornecimento de ma-
teriais, equipamentos e mão de obra para a pavimentação e drenagem do trecho da Rua IRINEU 
PRIANTI CHAVES, Centro, Igaratá/SP.
Visita técnica: 18/10/2021 a 08/11/2021. Abertura e Credenciamento: 09/11/2021 – 10h00.

Local: sala de licitações sito a Av. Benedito Rodrigues de Freitas, 330, Centro – Igaratá/SP.
O edital e anexos estão disponíveis no site www.igarata.sp.gov.br aba “licitação”. Maiores informa-
ções: 011 4610-0474

Igaratá, 14 de outubro de 2021.
FÁTIMA M. A. PRIANTI

ASSESSORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2021 – Processo Licitatório nº 166/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 14/10/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 09/11/2021 às 09:00horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

Itajobi/SP, 14 de outubro de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

REPUBLICAÇÃO
PROCESSOS nº 1.005-PG/2021– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 031/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARROS ZERO KM, A SER UTILIZADO PELA UNIDADE 
DE ACOLHIMENTO VILA DIGNIDADE DE JAÚ, COM RECURSO ORIUNDO DO CONVÊNIO 
Nº 895411/2019, CELEBRADO PELA UNIÃO POR MEIO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 28 de outubro de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 15 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, 14 de outubro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSOS nº 3.879-PG/2021– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MINI CARREGADEIRA NOVA.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 27 de outubro de 2021 - HORÁRIO: 15:30 horas.
O Edital estará disponível a partir de 15 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, 14 de outubro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 25277/21 - Pregão Eletrônico nº 195/21. Interessado: Secretaria de 
Administração e Recursos Humanos. Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviço telefônico fixo comutado (STFC), nas modalidades local, longa distância nacional 
(LDN) e internacional (LDI), incluindo fornecimento e instalação de acessos digitais SIP e faixa 
de numeração DDR, para conexão da central privada de comutação telefônica (CPCT) da 
Prefeitura Municipal de Franca. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 08 
de novembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 08 de 
novembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 08/11/2021. 
Processo nº 33513/21 - Pregão Eletrônico nº 196/21. Interessado: Secretaria de 
Administração e Recursos Humanos. Objeto: Equipamentos eletrônicos para demanda do 
Departamento de Comunicação do Município. Recebimento das propostas dos lotes: até às 
14h00 do dia 08 de novembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 
do dia 08 de novembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 
08/11/2021. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 18/10/2021, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br

Franca, 14 de outubro de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

Avisos de Licitações:

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.

Pregão Eletrônico nº 34/21 - P.A. nº 27.552/21 Obj.: R.P.para 
aquis. de mobiliário hospitalar - Recebimento e abertura dos 
envelopes dia 04/11/21 às 11:30 horas.

Pregão Presencial nº 75/21 - P.A. nº 36.803/21 Obj.: R.P.para 
aquis. de lixeiras Recebimento e abertura dos envelopes dia 
04/11/21 às 15:00 horas

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

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

AVISO DE ABERTURA - Encontra-se aberto na UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) o Pregão Eletrônico PE 
DGA 738/2021, processo 01-P-15619/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592021OC00241, do tipo menor preço 
global, destinado à Contratação de empresa para execução de serviço de Recuperação / Remodelação de Tronco 
Coletor de Esgoto que capta e afasta o esgoto da SOBRAPAR, CAISM, FCM e HC, para aumento de efluentes, 
utilizando tecnologia MND, contratação que contempla ainda os serviços de planejamento e mapeamento de 
interferências, levantamento topográfico cadastral, locação da obra e realização do Projeto Executivo. O prazo de 
entrega das propostas eletrônicas será até o dia 03/11/2021 às 09h30min, 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 EXECUTIVA DE ADMNISTRAÇÃO

DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
SUPRIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 
084/2021, objetivando a aquisição de portas e janelas em alumínio, no dia 27 de outubro 
de 2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na 
internet, no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo 
telefone (19) 3878-9700. Louveira, 14 de outubro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - 
Secretário de Administração.

Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 025/2021

Objeto: Aquisição parcelada de 70.000 
(setenta mil) litros de combustível Diesel 
S10, pelo prazo aproximado de 12(doze) 
meses, conforme Termo de Referência 
Anexo I deste Edital.
Valor Total Estimado: R$ 347.130,50
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Sessão Pública: 27/10/2021 às 09h00min. 

Aviso Importante aos Licitantes
O SAEMA - Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras, torna público para 
conhecimento aos interessados, devido a 
pandemia do novo coronavírus (COVID-19), 
o qual atualmente estamos enfrentando, 
sugerimos que as empresas interessadas 
em participar dos nossos certames, enviem 
apenas um representante para as sessões, 
para que possamos cumprir as orientações 
dos órgãos de saúde, e preservar a proteção 
tanto dos colaboradores das empresas, 
quanto dos colaboradores da Autarquia. 
Uso obrigatório de máscara. Retirada 
do Edital: O Edital com condições de 
participação, especifi cações e demais 
informações estará à disposição dos 
interessados para conhecimento e retirada na 
Rua Ciro Lagazzi, nº 155, Jardim Cândida 
– Araras-SP, das 8h00min às 12h00min e 
das 14h00min às 17h00min ou pelo site 
www.saema.com.br - Link Licitações - 
Pregão Presencial. Informações: (19) 3543-
5509 e (19) 3543-5523. 

Araras, 14 de outubro de 2021.
Alexandre Faggion Castagna

Presidente Executivo
Fernanda Buzo

Chefe da Divisão de Compras e Licitações 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se publicado no portal de compras desta 
prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, 
o pregão eletrônico n.° 542/2021, processo 
13.864/2021 objetivando registro de preços para 
fornecimento e instalação de gradil em atendi-
mento as unidades escolares. Secretaria Munici-
pal de Educação. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 28/10/2021, às 8h30min e aber-
tura a partir das 8h32min. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
PREGÃO ELETRÔNICO DESERTO 28/2021 

O Município de Cajuru comunica aos interessados no Pregão Eletrônico 
28/2021, com o objeto de aquisição de Veículo 0 KM tipo Sedan destinado a Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento Social, cuja abertura ocorreu no dia 14/10/2021 
às 09h00min, não houve empresas interessadas no procedimento licitatório, sendo o 
mesmo declarado em licitação deserta. Demais informações na Prefeitura Municipal, 
no Largo São Bento nº 985, Centro, nesta cidade, no telefone 16-3667-9903 ou através 
do e-mail licitacao@cajuru.sp.gov.br;

Cajuru, 15 de outubro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
ERRATA

Trata-se de errata da homologação da Tomada de Preços n.º 01/2021, que tem por objeto: 
“CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONSISTENTE NA EXECU-
ÇÃO DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOTEAMENTO “MIRANTE DO TIETÊ” 

(VILA DOS PESCADORES), NO MUNICÍPIO DE BURITAMA-S.P.
Onde se lê: SERLUZ MENDES DOS SANTOS EPP, inscrita no CNPJ Nº 28.094.797/0001-52
Leia-se: SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA, inscrita no CNPJ N.º 39.955.383/0001-97

As demais disposições permanecem inalteradas.
Buritama, 14 de outubro de 2021.

RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N°. 72/2021
O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°. 72/2021, COM JUL-
GAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE 
UM (01) VEÍCULO AUTOMOTOR, DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES 
E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E DE SEUS ANEXOS. A SESSÃO 
PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE 
PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES AO CERTAME LICITATÓRIO, 
BEM COMO PARA INICIO DA ABERTURA DOS RESPECTIVOS ENVELOPES / DOCUMENTOS 
E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES AO REFERIDO CERTAME, SERÁ 
REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DO CENTRO CULTURAL “GRACI-
LIANO RAMOS”, LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LAFAYETE LIBANO, N°. 16 (ESQUI-
NA COM AS RUAS RUI BARBOSA E GUILHERME GUERBAS - PRÓXIMO À PRAÇA 
ANA RITA MENDES), BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-SP., COM DATA E HORÁRIO 
PREVISTO PARA INÍCIO EM 28 DE OUTUBRO DE 2021, ÀS 09H00MIN. DO HORÁRIO OFICIAL 
DE BRASILIA-DF. OS ENVELOPES / DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA APRESENTAÇÃO 
/ EXIBIÇÃO DEVERÁ OCORRER EM SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, QUANDO ENCAMINHA-
DOS / ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 91/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
72/2021, ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, SERÃO RECEBIDOS NA SEDE DA UNIDADE GE-
RENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, 
SITUADA NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-S.P., ATÉ O 
ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETROCITADA. O EDITAL COMPLETO, BEM COMO, 
DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, PODERÃO SER 
OBTIDAS PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO 
E CONTRATOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 17H00MIN. 
OU POR TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-1739 E (18) 3691-1888 OU ATRAVÉS DOS 
SEGUINTES ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - (LICITA-
ÇÃO - EDITAIS - PREGÃO PRESENCIAL N°. 72/2021) OU  HTTP://DOCS.BURITAMA.SP.GOV.BR/
PUBLIC/LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 14 DE OUTUBRO DE 2021
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 104/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
082/2021 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE PANETONES E CHOCOTONES PARA 
ATENDER TODA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO E SECRETARIA 
MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. RETIRADA 
DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA 
A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15) 3565-1397 
– OP. 03. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08H DO DIA 18/10/2021 
ÀS 08H30MIN DO DIA 27/10/2021. ABERTURA E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS: DAS 08H35MIN DO DIA 27/10/2021 ÀS 10H DO DIA 27/10/2021. 
INICÍO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 14H DO DIA 27/10/2021. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. LOCAL: PORTAL – 
BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL – WWW.BLL.ORG.BR.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI faz público que referente o PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021, 
tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS PRESTAÇÕES DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, fi cam convidados os interessados em participar do certame para 
comparecerem à sessão a ser realizada no dia 03/11/2021 às 09h00, na Secretaria de Licitações e Contratos, 
situado na Praça Martim Moreira, nº 142, centro do município de Brodowski, onde ocorrerá o processamento 
do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.brodowski.sp.gov.br. 
Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia 
da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 

Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br. 
Brodowski, SP, 14 de Outubro de 2021. JOSÉ LUIZ PEREZ – Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 362/2021

Processo Administrativo nº 133524/2021
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 consumo e instrumentais 
odontológicos, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 63.440,65 (sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta 
e cinco centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 28 de outubro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 28 de outubro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 28 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, 14 de outubro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

Anuncie:  
comercial@gazetasp.com.br

A5gazetasp.com.br
Sexta-feira, 15 De outubro De 2021 Brasil + Mundo

 A O presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido) disse nesta 
quinta-feira (14) que, se for 
reinfectado pelo coronavírus, 
fará novamente o chamado 
tratamento precoce e “pon-
to final”.

Estudos mostram, porém, 
que o uso de remédios do “kit 
covid”, como hidroxicloroqui-
na e ivermectina, não apenas 
não tem efeito no tratamento 
da Covid-19 como pode trazer 
graves efeitos colaterais.

A defesa do governo do tra-
tamento precoce é uma das 
principais linhas de investiga-
ções da CPI da Covid no Sena-
do, que está na reta final. O re-
latório deve ser apresentado 
na próxima terça-feira (19).

“Eu falo aqui, olha, se eu 
for novamente hoje reinfecta-
do, eu vou tomar hidroxiclo-
roquina e ivermectina, ponto 
final. É a minha vida que está 
em jogo”, disse Bolsonaro, em 
entrevista a uma rádio de Per-
nambuco.

O presidente afirmou tam-
bém na entrevista que, se o 

O presidente Jair Bolsonaro insiste em recorrer ao “kit covid”

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Bolsonaro avisa que tomará  
os remédios do ‘kit covid’ 

PANDEMIA. Presidente diz que tomaria hidroxicloroquina e ivermectina caso aconteça de pegar a Covid novamente

médico não prescrever os me-
dicamentos, procurará outro. 

Ainda na entrevista desta 
manhã, Bolsonaro disse que 
“centenas de milhares [de 
pessoas] aqui no Brasil pode-
riam estar vivas hoje em dia, 
se tivessem feito o tratamen-
to precoce”. Ele afirmou tam-
bém que “não há notícia” de 
quem tenha se submetido ao 
uso dos medicamentos e te-
nha morrido.

A declaração não tem res-
paldo científico. O Brasil tem 
hoje mais de 600 mil mortes 
pelo coronavírus.

O mandatário disse ain-
da que o governo prepara um 
estudo sobre ivermectina e 
hidroxicloroquina que será 
“notícia bomba favorável” ao 
tratamento precoce. Ele não 
deu detalhes, mas disse que 
será revelado nos próximos 
dias.

Os riscos gerados pelo con-
sumo desses remédios duran-
te a pandemia já foram aler-
tados repetidas vezes por 
especialistas. Nos Estados Uni-

dos, por exemplo, o FDA, órgão 
regulador de medicamentos, 
divulgou em agosto um aler-
ta de que a ivermectina, droga 
antiparasitária usada também 
em animais, não deve ser to-
mada contra a Covid.

“Você não é um cavalo”, dis-
se o órgão em uma campa-
nha lançada nas redes sociais. 
“Você não é uma vaca. Sério, 
vocês todos. Parem com isso.”

Bolsonaro também insis-
tiu em questionar a eficácia 

 A O Brasil ultrapassou a 
marca de 100 milhões de 
pessoas com o ciclo vacinal 
contra a Covid-19 completo 
na manhã da última quar-
ta-feira (13). O termo é usa-
do para designar pessoas 
que já receberam duas do-
ses de imunizantes ofereci-
dos no Brasil ou a dose úni-
ca da vacina Janssen.

Apesar da marca al-
cançada, o país ainda não 
atingiu metade da popula-
ção totalmente vacinada, 
e atualmente conta com 
47% das pessoas com o ci-
clo completo.

No total, foram aplica-
das 249,7 milhões de do-
ses na população, sendo 
que 149,7 milhões recebe-
ram a primeira dose, e 100 
milhões tiveram a aplica-
ção das duas doses ou dose  
única.

No quadro internacio-

Brasil ultrapassa 100 
milhões de vacinados

nal, o Brasil ocupa a 62ª po-
sição no ranking de países 
na vacinação contra a co-
vid-19 em relação à popula-
ção de cada nação, segundo 
a Universidade Johns Hop-
kins, com sede nos Estados 
Unidos.

O país, no entanto, está 
acima da média mundial, de 
pouco mais de 35%. Quando 
considerados os números 
absolutos, o Brasil fica na 
quarta posição como país 
com mais pessoas com o ci-
clo vacinal completo, atrás 
dos Estados Unidos (187,7 
milhões), da Índia (272,6 
milhões) e da China (1,047 
bilhão).

Por estado brasileiro, São 
Paulo conta com 80% da 
população adulta totalmen-
te vacinada, seguido por Rio 
Grande do Sul com 73% e 
Santa Catarina com 72%.  
(AB)

 A A venda de ingressos 
para o primeiro desfile das 
escolas de samba do Rio de 
Janeiro desde o início da 
pandemia de covid-19 foi 
aberta ontem (14). Os va-
lores variam de R$ 115 para 
cadeiras numeradas no se-
tor 12 (dispersão) a R$ 500 
para arquibancada nume-
rada no setor 9 (meio do 
Sambódromo).

O carnaval do ano que 
vem será nos dias 26 (sá-
bado), 27 (domingo), 28 de 
fevereiro (segunda-feira) e 
1º de março (terça-feira).

Os desfiles do grupo es-
pecial estão marcados para 
os dias 27 (domingo) e 28 
de fevereiro. Também é 
possível garantir vaga no 
desfile das campeãs, que 
será no dia 5 de março, 
sábado. Os ingressos es-
tão sendo vendidos pela  
internet. 

Rio inicia a venda de 
ingressos do carnaval

DESFILES.
Os bilhetes para os desfi-
les de domingo valem da 
noite do dia 27 até a ma-
drugada do dia 28. Nesse 
primeiro dia, passam pela 
tradicional Marquês de Sa-
pucaí as escolas de samba, 
Imperatriz Leopoldinense, 
Estação Primeira de Man-
gueira, Acadêmicos do 
Salgueiro, São Clemen-
te, Unidos do Viradouro 
e, por fim, Beija-Flor de  
Nilópolis.

Já os ingressos para a se-
gunda-feira valem para a 
noite do dia 28 de feverei-
ro até a madrugada do dia 
1º de março. Para esse dia, 
estão previstos os desfiles 
de Paraíso do Tuiuti, Porte-
la, Mocidade Independente 
de Padre Miguel, Unidos 
da Tijuca, Acadêmicos do 
Grande Rio, Unidos de Vila 
Isabel. (AB)

 A O ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT) respon-
deu, nesta quinta-feira (14), 
a fala do também presiden-
ciável Ciro Gomes (PDT) de 
que o petista teria conspirado 
pelo impeachment da ex-pre-
sidente Dilma Rousseff (PT).

A fala de Ciro desencadeou 
um bate-boca com Dilma no 
Twitter, apesar de o pedetista 
ter sugerido uma trégua com o 
PT em nome do impeachment 
de Jair Bolsonaro. Membros do 
PT e do PDT minimizaram o 
efeito da nova briga sobre a 
formação de uma frente am-
pla, mas o episódio afastou 
ainda mais as alas da esquerda. 

“Eu não vou falar do Ciro. O 
que ele fez ontem foi tão banal, 
foi tão grosseiro, que às vezes 
eu fico pensando, como Jesus 
Cristo na cruz dizia: ‘Pai, per-
doai os ignorantes, eles não 
sabem o que fazem’”, disse Lula 
à rádio Grande FM de Doura-

Lula rebate criticas de 
Ciro Gomes a Dilma

dos (MS).
“Eu às vezes fico pensan-

do, não sei se o Ciro teve Covid 
ou não, mas me disseram que 
quem tem Covid tem proble-
mas de sequelas, alguns têm 
problema no cérebro, de es-
quecimento, eu não sei. Mas 
não é possível que um homem 
que pleiteia a Presidência da 
República possa falar as baixa-
rias que ele falou ontem”, con-
tinuou o ex-presidente.

“Eu só lamento profunda-
mente que seja assim. Eu só 
não sei o que ele está queren-
do, mas quem planta vento co-
lhe tempestade”, completou.

Em entrevista ao jornal O 
Estado de S. Paulo nesta quar-
ta (13), Ciro fez duras críticas 
ao PT e responsabilizou Lula 
e Dilma pela eleição de Bolso-
naro -inaugurando um novo 
capítulo na história recente 
de afastamento entre Lula e o  
pedetista. (FP)

 A As polícias brasileiras e pa-
raguaias devem adotar ope-
rações conjuntas e montar 
barreiras contra ação de gru-
pos criminosos que atuam na 
fronteira dos dois países.

Os detalhes foram trata-
dos na manhã desta quinta-
-feira (14) em reunião na sede 
da polícia paraguaia em Pedro 
Juan Caballero, que faz frontei-
ra com Ponta Porã.

A região vive uma onda de 
violência em ambos os lados 
da fronteira. A crise ganhou 
outro patamar após a morte 
de pessoas sem ligação com o 
crime, como três estudantes 
de medicina assassinadas jun-

Assassinatos fazem Brasil e 
Paraguai criarem operação 

Série de mortes na fronteira levou o Brasil e o Paraguai  
a montar bloqueios e lançar operações conjuntas

AGÊNCIA BRASIL

to com um homem que seria 
alvo do PCC (Primeiro Coman-
do da Capital). 

“Vamos realizar controles 
que possivelmente vão afetar 
o grupo criminoso. Teremos 
uma linha por parte do Para-
guai e uma por parte do Brasil, 
porque temos conhecimento 
de que se realizam assaltos em 
um país e se passa para o ou-
tro”, disse o comissário para-
guaio Carlos Lopez.

De acordo com ele, porém, 
o controle não deverá afetar ci-
dadãos que cruzam as frontei-
ras para fazer compras.

A subcomandante da Polí-
cia Militar em Ponta Porã, ma-

Países se unem para criar operações e montar bloqueios  
para conter os recentes casos de homicídio na fronteira

jor Luciane Camiato, afirmou 
que esse tipo de colaboração é 
importante pelo fato de que a 
fronteira não tem qualquer es-
pécie de barreira física. “Temos 
a criminalidade instalada nos 
dois países. Se não houver essa 
colaboração das duas polícias, 
a gente tem muitas dificulda-
des em conter a criminalida-
de, pela facilidade de acesso e 
de transição de um país para 
outro”, diz.

De acordo com ela, o poli-
ciamento ostensivo está sen-
do reforçado nas duas cidades 
e em breve devem acontecer 
operações conjuntas.

“Também haverá uma cola-

boração de trabalhos de inves-
tigação, da parte do Exército 
paraguaio também. Provavel-
mente, haverá operações inte-
gradas em termos de mesmo 
horário, locais combinados, al-
guns tratados de acesso de um 
país para outro, troca de infor-

mações”, disse Luciane.
O delegado da Polícia Civil 

Marcos Werneck afirmou que 
ainda será firmado um acordo 
para formalizar os trâmites. “A 
gente está vivendo uma situa-
ção sensível, tanto em Pedro 
Juan como Ponta Porã e a in-

tegração sempre é um cami-
nho muito fértil para o traba-
lho”, disse.

A polícia apura o envolvi-
mento do PCC com uma série 
de mortes na fronteira. O caso 
mais notório foi a morte de 
um homem e três estudantes 
de medicina, na saída de uma 
casa noturna em Pedro Juan 
Caballero.

O homem seria alvo dos 
criminosos –sete pessoas sus-
peitas de envolvimento com 
esse crime foram presas, sen-
do seis delas brasileiros.

A morte de três estudantes, 
duas delas brasileiras e uma fi-
lha do governador do estado 
paraguaio de Amambay, gerou 
grande sensação de inseguran-
ça na população.

Pedro Juan Caballero é lar 
de mais de 10 mil estudantes 
brasileiros, que migraram para 
o país para estudar medicina. 
Os crimes instalaram uma ro-
tina de medo entre os alunos, 
que dizem evitar sair de casa. 
(FP)

da vacina, ainda que o Brasil 
tenha atingido na quarta-fei-
ra a positiva marca de 100 mi-
lhões de cidadãos totalmente 
imunizados (esquema vacinal 
completo com duas doses ou 
com uma dose única, no caso 
do imunizante da Janssen).

“A vacina ainda é uma inter-
rogação”, disse o mandatário, 
que na terça (12) afirmou que 
não vai se vacinar.

“E essas pessoas que tive-
ram comigo nos Estados Uni-
dos e foram vacinadas, por que 
contraíram a doença? Elas es-
tavam transmitindo, eu não. 
Meu IgG [imunoglobulina G, 
um anticorpo] de 30, 40 dias 
atrás estava em 991. Por que 
que eu tenho mais anticorpos 
que pessoas vacinadas?”, ques-
tionou.

Os anticorpos adquiridos 
com a contaminação do coro-
navírus não necessariamente 
tornam a pessoa totalmente 
imunizada, por isso cientis-
tas recomendam a vacinação 
mesmo para quem já pegou a 
covid-19. (FP)

Presidente 
diz querer 
privatizar a 
Petrobras

 A Em meio a críticas pela 
alta no preço do combustí-
vel, o presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido) disse nesta 
quinta-feira (14) ter “vontade” 
de privatizar a Petrobras.

Durante entrevista à rá-
dio evangélica Novas de Paz, 
de Pernambuco, o chefe do 
Executivo se queixou de não 
poder direcionar o preço do 
combustível por ser crime de 
responsabilidade, mas de le-
var “a culpa” pelo aumento 
dos valores.

“Já tenho vontade de 
privatizar a Petrobras, te-
nho vontade. Vou ver com 
a equipe da economia o que 
a gente pode fazer”, disse 
Bolsonaro.

“Eu não posso, não é 
controlar, eu não posso me-
lhor direcionar o preço do 
combustível. Mas quando 
aumenta a culpa é minha. 
Aumenta o gás de cozinha, 
a culpa é minha. Apesar de 
ter zerado o imposto fe-
deral, coisa que não acon-
tece aí por parte dos go-
vernadores”, completou.  
(FP)

“TENHO VONTADE”
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 361/2021

Processo Administrativo nº 133521/2021
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 Gás P-45, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 103.200,00 (cento e três mil e duzentos reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 28 de outubro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 28 de outubro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 28 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, 14 de outubro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados, pelo presente, os Senhores Acionistas da Empresa Metropolitana de Transpor-
tes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU/SP, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
que se realizará no dia 27 de outubro próximo, com início às 15 (quinze) horas, na Rua Quinze de 
Novembro, 244 – 10º andar – Centro - nesta Capital, a fi m de tomarem conhecimento e deliberarem 
sobre os seguintes assuntos:
1 - Eleição de membros para compor o Conselho de Administração;
2 - Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 13 de outubro de 2021.
DANILO FERREIRA GOMES - Presidente do Conselho de Administração

 
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES 

URBANOS DE SÃO PAULO S.A. 
CNPJ: 58.518.069/0001-91 

                  
AVISO 

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. – 
EMTU/SP torna público que requereu à Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo – CETESB a Licença Ambiental Prévia – LP para a implantação 
do Corredor Metropolitano Itapevi/São Paulo, trecho Osasco/Vila Yara, no 
município de Osasco, mediante a apresentação do Relatório Ambiental 
Preliminar – RAP. Declara aberto prazo de 30 dias a partir da publicação 
desta nota, para manifestação, por escrito, de qualquer interessado. A 
solicitação deverá ser protocolada ou enviada por carta registrada, postada 
no prazo acima definido ao Departamento de Avaliação Ambiental de 
Empreendimentos, Av. Professor Frederico Hermann Júnior, 345 – Alto de 
Pinheiros, CEP 05459-900, São Paulo-SP. 

 
 
 
 

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ: 58.518.069/0001-91

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 355/2021

Processo Administrativo nº 132057/2021
OBJETO: Registro de preços para aquisição de aparelho CPAP básico, CPAP com alívio 
expiratório e ajuste automático de pressão e BIPAP para atendimento judicial, conforme edital 
e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 330.543,63 (trezentos e trinta mil, quinhentos e quarenta e três reais e 
sessenta e três centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 28 de outubro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 28 de outubro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 28 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, 14 de outubro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 506/2021
OBJETO: Fornecimento mensal de cestas básicas 
de alimentos, limpeza e higiene pessoal, durante o 
exercício de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28/10/2021, às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
28/10/2021, às 09h.

O(s) Edital(is) completo(s) poderá(ão) ser obtido(s) 
pelo endereço eletrônico http:/www.licitapira.piracica-
ba.sp.gov.br.  Fone (19) 3403-1020. 

PIRACICABA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.
MAÍRA MARTINS DE OLIVEIRA PESSINI

CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS

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

SEÇÃO DE FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-180/0012/21

Processo nº 2021180027 - OC nº 180180000012021OC00220
Encontra-se aberto na Diretoria de Logística o Pregão Eletrônico nº PR-180/0012/21, destinado ao Registro de Preço de AQUISIÇÃO DE BERMUDA 
CINZA BANDEIRANTE.
A realização da sessão pública dar-se-á no dia 28 de outubro de 2021, às 09h30min, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica de Compras), 
endereço onde se encontra o Edital na íntegra devendo ser observada, em especial, a especificação técnica do objeto.

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 INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0009909-43.2004.8.26.0223/01 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Guarujá, Estado de São Paulo, Dr(a). Ri-
cardo Fernandes Pimenta Justo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROSAL E DIAS VEICULOS 
LTDA ME, CNPJ 02.117.550/0001-10, ROSEMARY APARECIDA DIAS OGGIANO, RG 8214471, 
DANIELA MAIORANO DIAS, RG 26303802, CPF 262.945.518-11, DEUSCELIA BARARDI ROSAL, 
CPF 651.641.808-04 e RUBENS ROSAL, CPF 184.602.838-87 que nos autos do Cumprimento de 
sentença, requerido por Banco do Brasil SA, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, ficam inti-
mados para no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, efetuar o pagamento da importância 
de R$ 255.32,00 (maio de 2016), devidamente atualizada, sob pena de sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guaruja, aos 29 de setembro de 2021. 

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] 

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, 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. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
À Luiz Augusto Miiller, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n° 
6.109.482, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob n° 715.469.528-53, residente e domiciliado 
na Rua Alameda Franca, número 279, nono andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e 
Rita de Cássia Soares Figueiredo Cardoso Müller, brasileira, casada, empresária, portadora da 
cédula de identidade n° 6.109.482, inscrita no cadastro de pessoas físicas sob o n° 706.104.299-15, 
residente e domiciliada na Rua Alameda Franca, número 279, nono andar, na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo. DS Empreendimentos Imobiliários Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ de n° 33.760.196/0001-71, com sede na Avenida Ayrton Senna da Silva, n° 1055, 
Sala 1905, Gleba Fazenda Palhano, na cidade de Londrina, Estado do Paraná representado neste 
ato por seu representante legal, vem à presença de Vossa Senhoria NOTIFICÁ-LO acerca da falta 
de pagamento Instrumento particular de mútuo com alienação fiduciária em garantia, datado de 
29/01/2020 e seu respectivo aditivo, datado de 21/02/2020 no valor atualizado de R$ 5.111.832,07. 
Sendo assim, serve a presente para notificá-los e constituí-los em mora, nos termos do §1° do Art. 26 
da Lei 9514/97, em face da mora dos devedores fiduciantes, passado o prazo de carência e visando 
a consolidação da propriedade dos imóveis dados em garantia devendo o pagamento da dívida ser 
efetuado no prazo 15 (quinze) dias corridos a contar o recebimento desta, sob pena as penas da lei.
PROJEÇÃO DE DÉBITO PARA FINS DA PURGA NO REGISTRO DE IMÓVEIS
Projeção com base na cláusula 1.3 do Contrato:
1.1 “O Valor Mutuado será corrigido pelo índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio 
Vargas - IGP-M/FGV e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da assinatura do presente con-
trato.”

Período Juros Débito
fev/21 _ R$ 5.111.832,07
mar/21 1% R$ 5.162.950,39

abri 1/21 1% R$ 5.214.579,89
maio/21 1% R$ 5.266.725,69
Jun/21 1% R$ 5.319.392,94
Jul/21 1% R$ 5.372.586,87
Aqo/21 1% R$ 5.426.312,74

Set/2021 1% R$ 5.480.575,87
CERTIDÃO DE MATERIALIZAÇÃO

Certifico e Dou Fé de que a cópia da Notificação Extrajudicial no anverso foi materializada/extraí-
da do documento/título eletrônico assinado com uso de certificado digital, nos termos da Infraes-
trutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP, por ELAINE GOMES DUARTE DA SILVA - CPF n. 
105.139.848-79, aos 08/06/2021. (Dados certificados: Versão: [2.6.2]; Emissor: [CN=AC SAFEWEB 
RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, 0=ICP-Brasil, C=BR]). Recebido por 
este Cartório por meio da CEI Pedido n. 382987, aos 08/06/2021, com Resumo da assinatura: 
[SHA-256 fa283e1aed4cfd41b89fea45705fbec401945aa86979f5c44d6630577 0fcc0d4], Autentici-
dade da assinatura conferida através do site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 
(https://verificador.iti.aov.br/verifier-2.6.2/1 . Aos 23/06/2021. O referido é verdade e dou fé.

Rio Branco/MT, 23 de junho de 2021. – Adriano Tavares Rodrigues
REGISTRO - Nº 3.684.237 de 06/09/2021 - 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
À Luiz Augusto Miiller, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n° 
6.109.482, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob n° 715.469.528-53, residente e domiciliado 
na Rua Alameda Franca, número 279, nono andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e 
Rita de Cássia Soares Figueiredo Cardoso Müller, brasileira, casada, empresária, portadora da 
cédula de identidade n° 6.109.482, inscrita no cadastro de pessoas físicas sob o n° 706.104.299-15, 
residente e domiciliada na Rua Alameda Franca, número 279, nono andar, na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo. DS Empreendimentos Imobiliários Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ de n° 33.760.196/0001-71, com sede na Avenida Ayrton Senna da Silva, n° 1055, 
Sala 1905, Gleba Fazenda Palhano, na cidade de Londrina, Estado do Paraná representado neste 
ato por seu representante legal, vem à presença de Vossa Senhoria NOTIFICÁ-LO acerca da falta 
de pagamento Instrumento particular de mútuo com alienação fiduciária em garantia, datado de 
29/01/2020 e seu respectivo aditivo, datado de 21/02/2020 no valor atualizado de R$ 5.111.832,07. 
Sendo assim, serve a presente para notificá-los e constituí-los em mora, nos termos do §1° do Art. 26 
da Lei 9514/97, em face da mora dos devedores fiduciantes, passado o prazo de carência e visando 
a consolidação da propriedade dos imóveis dados em garantia devendo o pagamento da dívida ser 
efetuado no prazo 15 (quinze) dias corridos a contar o recebimento desta, sob pena as penas da lei.
PROJEÇÃO DE DÉBITO PARA FINS DA PURGA NO REGISTRO DE IMÓVEIS
Projeção com base na cláusula 1.3 do Contrato:
1.1 “O Valor Mutuado será corrigido pelo índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio 
Vargas - IGP-M/FGV e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da assinatura do presente con-
trato.”

Período Juros Débito
fev/21 _ R$ 5.111.832,07
mar/21 1% R$ 5.162.950,39

abri 1/21 1% R$ 5.214.579,89
maio/21 1% R$ 5.266.725,69
Jun/21 1% R$ 5.319.392,94
Jul/21 1% R$ 5.372.586,87
Aqo/21 1% R$ 5.426.312,74

Set/2021 1% R$ 5.480.575,87
CERTIDÃO DE MATERIALIZAÇÃO

Certifico e Dou Fé de que a cópia da Notificação Extrajudicial no anverso foi materializada/extraí-
da do documento/título eletrônico assinado com uso de certificado digital, nos termos da Infraes-
trutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP, por ELAINE GOMES DUARTE DA SILVA - CPF n. 
105.139.848-79, aos 08/06/2021. (Dados certificados: Versão: [2.6.2]; Emissor: [CN=AC SAFEWEB 
RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, 0=ICP-Brasil, C=BR]). Recebido por 
este Cartório por meio da CEI Pedido n. 382987, aos 08/06/2021, com Resumo da assinatura: 
[SHA-256 fa283e1aed4cfd41b89fea45705fbec401945aa86979f5c44d6630577 0fcc0d4], Autentici-
dade da assinatura conferida através do site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 
(https://verificador.iti.aov.br/verifier-2.6.2/1 . Aos 23/06/2021. O referido é verdade e dou fé.

Rio Branco/MT, 23 de junho de 2021. – Adriano Tavares Rodrigues
REGISTRO - Nº 3.684.238 de 06/09/2021 - 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

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 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. 

 

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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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

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 1010/2021, PROCESSO Nº 21/02215, Oferta de Compra 092301090572021OC01236 
para constituição de Registro de Preços para aquisição futura de COGUMELO FRESCO, TANGERINA, 
LARANJA LIMA, LARANJA PERA, GOIABA, MANGA HADEN OU PALMER, MAÇÃ, MORANGO, 
TOMATE MOLHO, ABACAXI, PÊSSEGO, NECTARINA, UVA NIÁGARA, UVA ITÁLIA, UVA RUBI, 
BANANA NANICA, MELANCIA, LIMÃO TAITI, MAMÃO HAVAÍ, MAMÃO FORMOSA, AMEIXA 
N, cuja sessão será realizada no dia 27/10/2021, às 09:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos 
interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imesp.com.br 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 15/10/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: RENATA

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

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

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

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1069/2021, Processo 
Administrativo nº 21/01935, Oferta de Compra 092301090572021OC01265 para a constituição de 
Sistema de Registro de Preços - SRP, tipo menor preço, para aquisição de FLUDARABINA(FOSFATO) 
50MG PO LIOFILIZADO PARA SOL INJ FA, CIPROFLOXACINO 0,2%+HIDROCORTISONA 
1% SUS OTO FRASCO 5ML, BENDAMUSTINA 25MG PO LIOF SOL INJ, BENDAMUSTINA 
100 MG PO LIOF SOL INJ, cuja sessão será realizada no dia 27/10/2021 às 09:00 horas, no endereço
eletrônico www.bec.sp.gov.br. O edital na íntegra estará disponível no(s) endereço(s) eletrônico(s)
www.bec.sp.gov.br - opção “edital” e www.imprensofi cial.com.br opção “e-negociospublicos” ou, em versão 
impressa, no Expediente do NILO, 2º andar do prédio da Administração, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 
225, Cerqueira César, São Paulo-SP das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), a partir do 
dia 15/10/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: JULIANE B. DE OLIVEIRA MOURA E SUPLENTES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA O LICENCIAMENTO DE 
SISTEMAS APLICATIVOS, COM OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE IMPLAN-
TAÇÃO (CONTEMPLANDO: MIGRAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO, TREI-
NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS), MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, 
CORRETIVA E DE ORDEM LEGAL) SUPORTE TÉCNICO (FUNCIONAL E OPE-
RACIONAL E SUPORTE “ON SITE” – QUANDO SOLICITADO).

Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, nos 
dias úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas, no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal de Cabreúva, sito Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro,podendo adqui-
ri-lo junto ao Departamento de Compras e Licitações, em CD-ROM a ser retirado 
no referido endereço, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa 
mediante o pagamento de R$ 10,00 (dez reais), a ser efetuado no Setor de Arreca-
dação, no mesmo endereço ou ainda, gratuitamente, através de “download” junto 
a “home page” desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.
cabreuva.sp.gov.br.  

Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no Setor de Com-
pras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cabreúva, no dia 27 de outubro de 
2021, até às 09:30 horas, iniciando a sua abertura às 10:00 horas.

CABREÚVA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.
ANTÔNIO CARLOS MANGINI

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/2021

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. 

“COOTRELUZ”
CNPJ: 21.786.993/0001-49

E D I T A L D E C O N V O C A Ç Ã O
Convocam-se todos os cooperados quites com suas obrigações Estatutárias, nos ter-
mos do Estatuto Social da “COOTRELUZ COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE 
PASSAGEIROS E ESCOLARES LUZ”, para participar da Assembléia Geral Extraor-
dinária a realizar-se no dia 25/10/2021 em primeira chamada as 10hs com no mínimo 
2/3 terços dos cooperados com direito a voto, ou em, segunda chamada as 11hs, com 
metade mais um dos cooperados com direito a voto, ou em, terceira chamada as 12hs 
com no mínimo 10 cooperados com direito a voto, na sede da cooperativa sito a Rua 
João Bernal, 33 – Jardim Santo André – São Paulo/SP:
1 – Prestação de Contas do exercício encerrado em 31/12/2020;
2 – Convalidação das Contas do período de 2018 e 2019;
3 – Apresentação da carta de Renuncia dos membros do conselho de administração;
4 – Alteração do Endereço da Sede;
5 – Alteração do Valor da cota parte;
6 – Alteração das Atividades Econômicas;
7 – Eleição e Posse para os membros do Conselho de Administração;
8 – Eleição e Posse para os membros do Conselho Fiscal; e
9 – Elaboração e Aprovação do Novo Estatuto Social.

São Paulo, 13 de outubro de 2021
Rulffo Custodio

Presidente da Comissão de Cooperados
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 361/2021

Processo Administrativo nº 133521/2021
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 Gás P-45, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 103.200,00 (cento e três mil e duzentos reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 28 de outubro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 28 de outubro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 28 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, 14 de outubro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados, pelo presente, os Senhores Acionistas da Empresa Metropolitana de Transpor-
tes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU/SP, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
que se realizará no dia 27 de outubro próximo, com início às 15 (quinze) horas, na Rua Quinze de 
Novembro, 244 – 10º andar – Centro - nesta Capital, a fi m de tomarem conhecimento e deliberarem 
sobre os seguintes assuntos:
1 - Eleição de membros para compor o Conselho de Administração;
2 - Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 13 de outubro de 2021.
DANILO FERREIRA GOMES - Presidente do Conselho de Administração

 
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES 

URBANOS DE SÃO PAULO S.A. 
CNPJ: 58.518.069/0001-91 

                  
AVISO 

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. – 
EMTU/SP torna público que requereu à Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo – CETESB a Licença Ambiental Prévia – LP para a implantação 
do Corredor Metropolitano Itapevi/São Paulo, trecho Osasco/Vila Yara, no 
município de Osasco, mediante a apresentação do Relatório Ambiental 
Preliminar – RAP. Declara aberto prazo de 30 dias a partir da publicação 
desta nota, para manifestação, por escrito, de qualquer interessado. A 
solicitação deverá ser protocolada ou enviada por carta registrada, postada 
no prazo acima definido ao Departamento de Avaliação Ambiental de 
Empreendimentos, Av. Professor Frederico Hermann Júnior, 345 – Alto de 
Pinheiros, CEP 05459-900, São Paulo-SP. 

 
 
 
 

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ: 58.518.069/0001-91

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 355/2021

Processo Administrativo nº 132057/2021
OBJETO: Registro de preços para aquisição de aparelho CPAP básico, CPAP com alívio 
expiratório e ajuste automático de pressão e BIPAP para atendimento judicial, conforme edital 
e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 330.543,63 (trezentos e trinta mil, quinhentos e quarenta e três reais e 
sessenta e três centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 28 de outubro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 28 de outubro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 28 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, 14 de outubro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 506/2021
OBJETO: Fornecimento mensal de cestas básicas 
de alimentos, limpeza e higiene pessoal, durante o 
exercício de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28/10/2021, às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
28/10/2021, às 09h.

O(s) Edital(is) completo(s) poderá(ão) ser obtido(s) 
pelo endereço eletrônico http:/www.licitapira.piracica-
ba.sp.gov.br.  Fone (19) 3403-1020. 

PIRACICABA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.
MAÍRA MARTINS DE OLIVEIRA PESSINI

CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS

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

SEÇÃO DE FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-180/0012/21

Processo nº 2021180027 - OC nº 180180000012021OC00220
Encontra-se aberto na Diretoria de Logística o Pregão Eletrônico nº PR-180/0012/21, destinado ao Registro de Preço de AQUISIÇÃO DE BERMUDA 
CINZA BANDEIRANTE.
A realização da sessão pública dar-se-á no dia 28 de outubro de 2021, às 09h30min, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica de Compras), 
endereço onde se encontra o Edital na íntegra devendo ser observada, em especial, a especificação técnica do objeto.

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 INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0009909-43.2004.8.26.0223/01 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Guarujá, Estado de São Paulo, Dr(a). Ri-
cardo Fernandes Pimenta Justo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROSAL E DIAS VEICULOS 
LTDA ME, CNPJ 02.117.550/0001-10, ROSEMARY APARECIDA DIAS OGGIANO, RG 8214471, 
DANIELA MAIORANO DIAS, RG 26303802, CPF 262.945.518-11, DEUSCELIA BARARDI ROSAL, 
CPF 651.641.808-04 e RUBENS ROSAL, CPF 184.602.838-87 que nos autos do Cumprimento de 
sentença, requerido por Banco do Brasil SA, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, ficam inti-
mados para no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, efetuar o pagamento da importância 
de R$ 255.32,00 (maio de 2016), devidamente atualizada, sob pena de sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guaruja, aos 29 de setembro de 2021. 

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] 

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, 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. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
À Luiz Augusto Miiller, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n° 
6.109.482, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob n° 715.469.528-53, residente e domiciliado 
na Rua Alameda Franca, número 279, nono andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e 
Rita de Cássia Soares Figueiredo Cardoso Müller, brasileira, casada, empresária, portadora da 
cédula de identidade n° 6.109.482, inscrita no cadastro de pessoas físicas sob o n° 706.104.299-15, 
residente e domiciliada na Rua Alameda Franca, número 279, nono andar, na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo. DS Empreendimentos Imobiliários Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ de n° 33.760.196/0001-71, com sede na Avenida Ayrton Senna da Silva, n° 1055, 
Sala 1905, Gleba Fazenda Palhano, na cidade de Londrina, Estado do Paraná representado neste 
ato por seu representante legal, vem à presença de Vossa Senhoria NOTIFICÁ-LO acerca da falta 
de pagamento Instrumento particular de mútuo com alienação fiduciária em garantia, datado de 
29/01/2020 e seu respectivo aditivo, datado de 21/02/2020 no valor atualizado de R$ 5.111.832,07. 
Sendo assim, serve a presente para notificá-los e constituí-los em mora, nos termos do §1° do Art. 26 
da Lei 9514/97, em face da mora dos devedores fiduciantes, passado o prazo de carência e visando 
a consolidação da propriedade dos imóveis dados em garantia devendo o pagamento da dívida ser 
efetuado no prazo 15 (quinze) dias corridos a contar o recebimento desta, sob pena as penas da lei.
PROJEÇÃO DE DÉBITO PARA FINS DA PURGA NO REGISTRO DE IMÓVEIS
Projeção com base na cláusula 1.3 do Contrato:
1.1 “O Valor Mutuado será corrigido pelo índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio 
Vargas - IGP-M/FGV e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da assinatura do presente con-
trato.”

Período Juros Débito
fev/21 _ R$ 5.111.832,07
mar/21 1% R$ 5.162.950,39

abri 1/21 1% R$ 5.214.579,89
maio/21 1% R$ 5.266.725,69
Jun/21 1% R$ 5.319.392,94
Jul/21 1% R$ 5.372.586,87
Aqo/21 1% R$ 5.426.312,74

Set/2021 1% R$ 5.480.575,87
CERTIDÃO DE MATERIALIZAÇÃO

Certifico e Dou Fé de que a cópia da Notificação Extrajudicial no anverso foi materializada/extraí-
da do documento/título eletrônico assinado com uso de certificado digital, nos termos da Infraes-
trutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP, por ELAINE GOMES DUARTE DA SILVA - CPF n. 
105.139.848-79, aos 08/06/2021. (Dados certificados: Versão: [2.6.2]; Emissor: [CN=AC SAFEWEB 
RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, 0=ICP-Brasil, C=BR]). Recebido por 
este Cartório por meio da CEI Pedido n. 382987, aos 08/06/2021, com Resumo da assinatura: 
[SHA-256 fa283e1aed4cfd41b89fea45705fbec401945aa86979f5c44d6630577 0fcc0d4], Autentici-
dade da assinatura conferida através do site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 
(https://verificador.iti.aov.br/verifier-2.6.2/1 . Aos 23/06/2021. O referido é verdade e dou fé.

Rio Branco/MT, 23 de junho de 2021. – Adriano Tavares Rodrigues
REGISTRO - Nº 3.684.237 de 06/09/2021 - 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
À Luiz Augusto Miiller, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n° 
6.109.482, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob n° 715.469.528-53, residente e domiciliado 
na Rua Alameda Franca, número 279, nono andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e 
Rita de Cássia Soares Figueiredo Cardoso Müller, brasileira, casada, empresária, portadora da 
cédula de identidade n° 6.109.482, inscrita no cadastro de pessoas físicas sob o n° 706.104.299-15, 
residente e domiciliada na Rua Alameda Franca, número 279, nono andar, na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo. DS Empreendimentos Imobiliários Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ de n° 33.760.196/0001-71, com sede na Avenida Ayrton Senna da Silva, n° 1055, 
Sala 1905, Gleba Fazenda Palhano, na cidade de Londrina, Estado do Paraná representado neste 
ato por seu representante legal, vem à presença de Vossa Senhoria NOTIFICÁ-LO acerca da falta 
de pagamento Instrumento particular de mútuo com alienação fiduciária em garantia, datado de 
29/01/2020 e seu respectivo aditivo, datado de 21/02/2020 no valor atualizado de R$ 5.111.832,07. 
Sendo assim, serve a presente para notificá-los e constituí-los em mora, nos termos do §1° do Art. 26 
da Lei 9514/97, em face da mora dos devedores fiduciantes, passado o prazo de carência e visando 
a consolidação da propriedade dos imóveis dados em garantia devendo o pagamento da dívida ser 
efetuado no prazo 15 (quinze) dias corridos a contar o recebimento desta, sob pena as penas da lei.
PROJEÇÃO DE DÉBITO PARA FINS DA PURGA NO REGISTRO DE IMÓVEIS
Projeção com base na cláusula 1.3 do Contrato:
1.1 “O Valor Mutuado será corrigido pelo índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio 
Vargas - IGP-M/FGV e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da assinatura do presente con-
trato.”

Período Juros Débito
fev/21 _ R$ 5.111.832,07
mar/21 1% R$ 5.162.950,39

abri 1/21 1% R$ 5.214.579,89
maio/21 1% R$ 5.266.725,69
Jun/21 1% R$ 5.319.392,94
Jul/21 1% R$ 5.372.586,87
Aqo/21 1% R$ 5.426.312,74

Set/2021 1% R$ 5.480.575,87
CERTIDÃO DE MATERIALIZAÇÃO

Certifico e Dou Fé de que a cópia da Notificação Extrajudicial no anverso foi materializada/extraí-
da do documento/título eletrônico assinado com uso de certificado digital, nos termos da Infraes-
trutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP, por ELAINE GOMES DUARTE DA SILVA - CPF n. 
105.139.848-79, aos 08/06/2021. (Dados certificados: Versão: [2.6.2]; Emissor: [CN=AC SAFEWEB 
RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, 0=ICP-Brasil, C=BR]). Recebido por 
este Cartório por meio da CEI Pedido n. 382987, aos 08/06/2021, com Resumo da assinatura: 
[SHA-256 fa283e1aed4cfd41b89fea45705fbec401945aa86979f5c44d6630577 0fcc0d4], Autentici-
dade da assinatura conferida através do site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 
(https://verificador.iti.aov.br/verifier-2.6.2/1 . Aos 23/06/2021. O referido é verdade e dou fé.

Rio Branco/MT, 23 de junho de 2021. – Adriano Tavares Rodrigues
REGISTRO - Nº 3.684.238 de 06/09/2021 - 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

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 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. 

 

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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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

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 1010/2021, PROCESSO Nº 21/02215, Oferta de Compra 092301090572021OC01236 
para constituição de Registro de Preços para aquisição futura de COGUMELO FRESCO, TANGERINA, 
LARANJA LIMA, LARANJA PERA, GOIABA, MANGA HADEN OU PALMER, MAÇÃ, MORANGO, 
TOMATE MOLHO, ABACAXI, PÊSSEGO, NECTARINA, UVA NIÁGARA, UVA ITÁLIA, UVA RUBI, 
BANANA NANICA, MELANCIA, LIMÃO TAITI, MAMÃO HAVAÍ, MAMÃO FORMOSA, AMEIXA 
N, cuja sessão será realizada no dia 27/10/2021, às 09:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos 
interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imesp.com.br 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 15/10/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: RENATA

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

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

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

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1069/2021, Processo 
Administrativo nº 21/01935, Oferta de Compra 092301090572021OC01265 para a constituição de 
Sistema de Registro de Preços - SRP, tipo menor preço, para aquisição de FLUDARABINA(FOSFATO) 
50MG PO LIOFILIZADO PARA SOL INJ FA, CIPROFLOXACINO 0,2%+HIDROCORTISONA 
1% SUS OTO FRASCO 5ML, BENDAMUSTINA 25MG PO LIOF SOL INJ, BENDAMUSTINA 
100 MG PO LIOF SOL INJ, cuja sessão será realizada no dia 27/10/2021 às 09:00 horas, no endereço
eletrônico www.bec.sp.gov.br. O edital na íntegra estará disponível no(s) endereço(s) eletrônico(s)
www.bec.sp.gov.br - opção “edital” e www.imprensofi cial.com.br opção “e-negociospublicos” ou, em versão 
impressa, no Expediente do NILO, 2º andar do prédio da Administração, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 
225, Cerqueira César, São Paulo-SP das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), a partir do 
dia 15/10/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: JULIANE B. DE OLIVEIRA MOURA E SUPLENTES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA O LICENCIAMENTO DE 
SISTEMAS APLICATIVOS, COM OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE IMPLAN-
TAÇÃO (CONTEMPLANDO: MIGRAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO, TREI-
NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS), MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, 
CORRETIVA E DE ORDEM LEGAL) SUPORTE TÉCNICO (FUNCIONAL E OPE-
RACIONAL E SUPORTE “ON SITE” – QUANDO SOLICITADO).

Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, nos 
dias úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas, no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal de Cabreúva, sito Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro,podendo adqui-
ri-lo junto ao Departamento de Compras e Licitações, em CD-ROM a ser retirado 
no referido endereço, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa 
mediante o pagamento de R$ 10,00 (dez reais), a ser efetuado no Setor de Arreca-
dação, no mesmo endereço ou ainda, gratuitamente, através de “download” junto 
a “home page” desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.
cabreuva.sp.gov.br.  

Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no Setor de Com-
pras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cabreúva, no dia 27 de outubro de 
2021, até às 09:30 horas, iniciando a sua abertura às 10:00 horas.

CABREÚVA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.
ANTÔNIO CARLOS MANGINI

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/2021

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. 

“COOTRELUZ”
CNPJ: 21.786.993/0001-49

E D I T A L D E C O N V O C A Ç Ã O
Convocam-se todos os cooperados quites com suas obrigações Estatutárias, nos ter-
mos do Estatuto Social da “COOTRELUZ COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE 
PASSAGEIROS E ESCOLARES LUZ”, para participar da Assembléia Geral Extraor-
dinária a realizar-se no dia 25/10/2021 em primeira chamada as 10hs com no mínimo 
2/3 terços dos cooperados com direito a voto, ou em, segunda chamada as 11hs, com 
metade mais um dos cooperados com direito a voto, ou em, terceira chamada as 12hs 
com no mínimo 10 cooperados com direito a voto, na sede da cooperativa sito a Rua 
João Bernal, 33 – Jardim Santo André – São Paulo/SP:
1 – Prestação de Contas do exercício encerrado em 31/12/2020;
2 – Convalidação das Contas do período de 2018 e 2019;
3 – Apresentação da carta de Renuncia dos membros do conselho de administração;
4 – Alteração do Endereço da Sede;
5 – Alteração do Valor da cota parte;
6 – Alteração das Atividades Econômicas;
7 – Eleição e Posse para os membros do Conselho de Administração;
8 – Eleição e Posse para os membros do Conselho Fiscal; e
9 – Elaboração e Aprovação do Novo Estatuto Social.

São Paulo, 13 de outubro de 2021
Rulffo Custodio

Presidente da Comissão de Cooperados

A7gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2021 

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 440/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PU-
BLICAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Ale-
xandridis –  Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juíza de Direito GLADIS NAIRA CUVERO da 02ª 
VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE GUARUJÁ/SP, nos autos do cumprimento de senten-
ça Processo nº 0020824-73.2012.8.26.0223, partes CONDOMINIO EDIFICIO ACAPULCO contra 
DECIO FANTOZZI, leva a público leilão o BEM IMÓVEL: APARTAMENTO nº 111, localizado no 
11º andar ou 14º pavimento do EDIFÍCIO ACAPULCO, situado à Avenida Leomil nº 1.291, nesta 
cidade, município e comarca de Guarujá-SP, contendo a área útil de 139,50 metros quadrados, a 
área comum de 111,782 metros quadrados, a área total construída de 251,282 metros quadrados, 
correspondendo-lhe a fração ideal de terreno de 6,0301%. Cabendo o direito de uso de duas vagas 
na garagem coletiva do prédio, em lugares individuais e indeterminados, sujeitas ao auxílio de ma-
nobrista, localizada parte sub-solo ou 1º pavimento, e parte no andar térreo ou 2º pavimento. Cadas-
trado pela Prefeitura Municipal de Guarujá sob nº 0- 0036-003-011. Matrícula do Imóvel nº 80.285, 
do Registro de Imóveis de Guarujá. AVALIAÇÃO: R$ 561.676,25 (quinhentos e sessenta e um mil 
e seiscentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) – válido para setembro/2021 – DATAS 
DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 26 de outubro de 2.021, às 13h30, e com término 
no dia 29 de outubro de 2021, às 13h30 – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 561.676,25 (100% do 
valor da avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do pra-
ceamento) – 2ª Praça com início no dia 29 de outubro de 2021, às 13h30, e com término no dia 
18 de novembro de 2021, às 13h30 – Lance mínimo 2ª Praça R$ 337.005,75 (60% do valor de 
avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento). 
Ficam, DÉCIO FANTOZZI – CPF nº 574.610.588-00, HELOISE MARIA LAURITO FANTOZZI – CPF 
nº 115.651.088-09, BANCO BRADESCO S/A – CNPJ n° 60.746.948/0001-12 e HSBC BANK BRA-
SIL S/A – BANCO MÚLTIPLO – CNPJ n° 01.701.201/0001-89, CONDIMÍNIO EDIFÍCIO ACAPULCO 
– CNPJ nº 01.571.050/0001-91, CARLOS ALBERO SOARES MOREIRA – CPF n° desconhecido 
EVENTUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL, bem como a MUNICIPALIDADE DO GUARUJÁ e even-
tuais interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem como das designações 
de expropriação supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publica-
ção deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não 
consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A realização do leilão, a consulta 
do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem como para o cadastro, ha-
bilitação para participação do leilão, oferta de lances e acompanhamento do praceamento se dará 
através do site www.alexandridisleiloes.com.br.

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

EDITAL DE LEIIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 448/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PU-
BLICAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexan-
dridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juíza de Direito GLADIS NAIRA CUVERO da 02ª VARA 
CÍVEL DO FORO DO GUARUJÁ/SP, nos autos do cumprimento de sentença Processo nº 0000226-
88.2018.8.26.0223, partes CONDOMINIO EDIFICIO CORAL GABLES contra MARCO ANTONIO 
FEITOSA – leva a público leilão o BEM IMÓVEL: – Apartamento n° 43, tipo II, localizado no 4° 
andar do EDIFÍCIO CORAL GABLES, situado na Avenida Veraneio n° 745, no loteamento Balneário 
Guarujá, nesta cidade, município e comarca de Guarujá/SP, possui área útil 64,60ms², a área co-
mum de 65,68ms², na qual está incluída a área de garagem, a área total construída de 130,28ms², 
com a participação de 4,0243% de fração ideal do terreno e demais partes e coisas de propriedade 
de uso comum do edifício, cabendo o direito de uso de uma vaga, individual e indeterminada, na 
garagem coletiva localizada no subsolo. Cadastrado pela Prefeitura do Município do Guarujá sob o 
contribuinte n° 3-0275-005-012. Matrícula do Imóvel nº 107.877, do Registro de Imóveis de Guarujá. 
AVALIAÇÃO: R$ 279.305,93 (duzentos e setenta e nove mil, trezentos e cinco reais e noventa e 
três centavos) – válido para agosto/2021 – DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 26 de 
outubro de 2.021, às 15h30, e com término no dia 29 de outubro de 2021, às 15h30 – Lance mínimo 
na 1ª Praça R$ 279.305,93 (100% do valor da avaliação que será atualizado pelos índices adotados 
pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 29 de outubro de 2021, às 15h30, 
e com término no dia 25 de novembro de 2021, às 15h30 – Lance mínimo 2ª Praça R$ 167.583,56 
(60% do valor de avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do 
praceamento). Ficam, MARCO ANTONIO FEITOSA – CPF n° 115.120.378-50, SIBELE APARECIDA 
ORUGIAN DOS SANTOS FEITOSA, também conhecida como SIBELE APARECIDA ORUGIAN DOS 
SANTOS – CPF n° 087.523.268-02, WALDIR PAES DA SILVA – CPF n° 858.428.938-00, WLADIR 
DA ROCHA SOARES - CPF n° 037.735.988-23, IVANA ALONSO DE SOUZA SOARES – CPF n° 
047.026.988-00, EVERALDO FRAGNAN – CPF n° 067.047.418-52, DIRLEY DE ANDRADE DIAS 
– CPF n° 307.124.468-18, bem como EVENTUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL, a PREFEITURA MU-
NICIPAL DE GUARUJÁ e eventuais interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, 
bem como das designações de expropriação supra, caso não sejam localizados para a intimação 
pessoal, sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e 
dos respectivos patronos. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A 
realização do leilão, a consulta do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, 
bem como para o cadastro, habilitação para participação do leilão, oferta de lances e acompanha-
mento do praceamento se dará através do site  www.alexandridisleiloes.com.br.
Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

@ 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

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

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. DATA RETROATIVA: 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. DATA RETROATIVA: 14/10/2021 A 
PARTIR DAS 09:45h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: PE. Apto em Candeias no Jaboatão dos Guararapes/PE -. DATA RETROATIVA: 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. DATA RETROATIVA: 
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. DATA 
RETROATIVA: 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 -. 
DATA RETROATIVA: 14/10/2021 A PARTIR DAS 16:30h. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: SC. Casa 360m² no Jardim Atlântico em Fraiburgo/SC 
-. DATA RETROATIVA: 14/10/2021 A PARTIR DAS 10:30h. 1ª Vara da Família - Regional Santana. Loc.: SP. GM Chevrolet Astra ano/mod. 2000. DATA 
RETROATIVA: 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. 
DATA RETROATIVA: 14/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Sold ONS Florianópolis - 11h. Loc.: SC. CPUs, Servidores, Monitores, Cadeiras, Etc. DATA 
RETROATIVA: 14/10/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Sold Ekko Meat Alimentos - 11:30h. Loc.: SP. Refrigeradores, batedeiras industriais, expositores, Etc. 
DATA RETROATIVA: 14/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Sold ONS Recife - 12h. Loc.: PE. CPUs, Servidores, Monitores, Etc. DATA RETROATIVA: 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. 
DATA RETROATIVA: 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. DATA RETROATIVA: 14/10/2021 A PARTIR DAS 13:30h. AXIANS (Planus) Impressoras - 13:30h. Loc.: SP. 
Impressoras Lexmark e Impressoras de Marcas Variadas. DATA RETROATIVA: 14/10/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Unilever-11h. Loc.: SP. SUCATA DE CJ COM 
06 SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO. DATA RETROATIVA: 14/10/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Unilever - 12h. Loc.: SP. Transportadores de Correia Concovas, 
Transmissor de. DATA RETROATIVA: 14/10/2021 A PARTIR DAS 12:30h. PME Progresso Ambiental - 12:30h. Loc.: SC. Caminhão Tanque Espargidor 
Mercedes-Benz, Rolo de. DATA RETROATIVA: 14/10/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Embu - 13h. Loc.: SP. Caminhão Comboio Ford, Caminhões Basculantes. 
DATA RETROATIVA: 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. DATA RETROATIVA: 14/10/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Compartilhado 1100 B-14h. Loc.: MG, SP. Veículos de Passeio e 
Utilitários. DATA RETROATIVA: 14/10/2021 A PARTIR DAS 14:30h. PME- JB MaqTec-14:30h. Loc.: SP. Placas para Torno, Centros de Usinagem, Calibradores. 
DATA RETROATIVA: 14/10/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Chevrolet-15h. Loc.: BA, PE, RS, SP. Chevrolet Onix, Chevrolet Tracker Premier, Chevrolet. DATA 
RETROATIVA: 14/10/2021 A PARTIR DAS 15:30h. Enel-15:30h. Loc.: SP. Chiller Trane, Motobombas, Quadros de Energia. DATA RETROATIVA: 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.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – LEI 9.514/97
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, com sede em São Paulo/
SP, na Rua Funchal, 411, 13° andar, conjunto 133-D, Vila Olímpia, CEP: 04551-060, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 14.054.930/0001-32, nos termos da Escritura de venda e compra com pacto adjeto de alienação 
fiduciária em garantia, firmada em 30/11/2017, no qual figuram com os Fiduciantes:  HORÁCIO SOUZA 
COSTA, brasileiro, solteiro, diretor de colégio, portador do CPF n° 110.935.498-31, RG n° 21.614.544-SSP/
SP e SIMONE CORDEIRO, brasileira, solteira, do comércio, portadora do CPF n° 221.644.618-19, RG n° 
35.035.892-8-SSP/SP, residentes e domiciliados em Taboão da Serra/SP, na Avenida Vida Nova, n° 156, Apto. 
n° 11-A, levarão a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e/ou On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 
27 e parágrafos, no dia 20 de Outubro de 2021 às 09h00, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 718.122,13 (setecentos e dezoito mil, cento e vinte e dois reais e treze centavos) o imóvel 
abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído pelo 
“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. OBS.: Ocupado. Desocupação por conta do 
adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já 
designado o dia 27 de Outubro de 2021 às 14h00 para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 997.774,03 (novecentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e 
três centavos). O horário mencionado neste edital, na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no 
SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, 
consideram o horário oficial de Brasília/DF. Em virtude da pandemia da COVID-19 o evento será realizado 
exclusivamente on line. Os interessados deverão se cadastrar através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.
superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net) e se habilitar acessando a página deste 
leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora antes do início do leilão, não 
sendo aceitas habilitações após esse prazo. Demais condições de participação online devem ser verificadas 
nos sites indicados. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através da Loja SOLD LEILÕES (www.
sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), respeitado o lance inicial e o 
incremento mínimo estabelecido. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do 
parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais 
da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do 
contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s)  adquirir sem concorrência de 
terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, 
pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do 
mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. 
A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o imóvel se encontra, e 
eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de 
regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O arrematante pagará 
no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de 
arremate. O edital completo encontra-se disponível na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no 
SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), o qual o participante deverá declarar ter lido e concordado 
com os seus termos e condições ali estabelecidos para a participação no leilão. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

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

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.
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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.

VEÍCULOS SEMINOVOS  E  MATERIAL DE INFORMÁTICANormas e Condições de Pagamento, constarão no site. 
 

 www.vizeuonline.com.br - Info: (11) 5071-8555

LEILÃO DE VEÍCULOS DCTI 
 COM DOCUMENTOS E SUCATAS

 COM DOC - DIAS 13, 14 E 15/10 – 10HS E SUCATA DIA 15/10 - 15HS
Excelente Oportunidade
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EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 444/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLI-
CAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexandridis 
– Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juiz de Direito GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO da 02ª VARA 
CÍVEL DA COMARCA DE CARAGUATATUBA, nos autos do cumprimento de sentença Processo nº 
0001412-15.2019.8.26.0126, partes CONDOMÍNIO SETOR RESIDENCIAL PRAÇA I contra HÉLIO 
FERREIRA, leva a público leilão o BEM IMÓVEL: VAGA nº 129 (cento e vinte e nove), localizada no 
SUBSOLO, situada no SETOR RESIDENCIAL DA PRAÇA I, do CONDOMÍNIO COSTA VERDE TA-
BATINGA/perímetro urbano desta cidade e comarca de Caraguatatuba, medindo 2,50m, por 5,50m, 
contendo a área útil de 13,75m², a área comum de 25,12m, a área total de 38,87m², participando 
da fração ideal de 0,0927% no terreno e nas demais coisas de uso e propriedade comuns do con-
domínio; faz frente para o corredor de circulação, confrontando de um lado com a vaga no 130, do 
outro lado com a vaga nº128 e nos fundos com paredes divisória. Cadastrado pela Prefeitura de 
Caraguatatuba sob nº 08.225.627. Matrícula do Imóvel nº 35.121, do Cartório de Registro de Imóveis 
de Caraguatatuba. AVALIAÇÃO: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – válido para maio/2020 – DATAS 
DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 26 de outubro de 2.021, às 15h, e com término no dia 29 
de outubro de 2021, às 15h – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 15.000,00 (100% do valor da avaliação 
que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª Praça com 
início no dia 29 de outubro de 2021, às 15h, e com término no dia 24 de novembro de 2021, às 15h 
– Lance mínimo 2ª Praça R$ 9.000,00 (60% do valor de avaliação que será atualizado pelos índices 
adotados pelo TJSP até a data do praceamento). Ficam, HÉLIO FERREIRA – CPF: 815.274.038-
15, CLEUZA THEREZINHA TIMOSSI – CPF: 754.298.378-49, CONDOMÍNIO SETOR RESIDEN-
CIAL PRAÇA I – CNPJ: 50.322.585/0001-34, CONDOMÍNIO COSTA VERDE TABATINGA – CNPJ: 
55.553.564/0001-43, TABATINGA LAGOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - CNPJ n° 
46.799.789/0001-93, bem como a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA/SP e eventuais 
interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem como das designações de expro-
priação supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação deste 
edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não consta 
dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A realização do leilão, a consulta do edital 
completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem como para o cadastro, habilitação 
para participação do leilão, oferta de lances e acompanhamento do praceamento se dará através do 
site  www.alexandridisleiloes.com.br.
Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 445/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLI-
CAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexandri-
dis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. O MM. Juíza de Direito MAYRA CALLEGARI GOMES DE 
ALMEIDA da 9ª VARA CÍVEL DO FORO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, nos autos do cumprimento de 
sentença Processo nº 1002566-66.2005.8.26.0506, partes EDUARDO PAVANELLI VON GAL DE 
ALMEIDA FABIO MARTINS contra ROMEU CORSINI JUNIOR e outros - leva a público leilão do 
BEM MÓVEL: UMA ÁREA DE TERRAS RURAL, SEM QUAISQUER BENFEITORIAS, situada no 
município, comarca e circunscrição de São Carlos – SP., constituída de PARTE DA ÁREA REMA-
NESCENTE, que por sua vez remanesce da área desmembrada da FAZENDA SANTO ANTÔNIO, 
de propriedade de Aracê – Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda. ora designada GLEBA “C”, com 
as seguintes medidas e confrontações: inicia-se no ponto 11, localizado na divisa de propriedade de 
Francisco Cintra de Paula ou sucessores e a propriedade de Cardinali & Versa Imóveis Ltda; deste 
ponto segue com o rumo 15º50’00’’ NE por uma distância de 120,29 metros, até encontrar o ponto C, 
confrontando com a propriedade de Cardinali & Versa Imóveis Ltda; deste ponto segue com o rumo 
74º26’35’’ NW por uma distância de 200,00 metros, até encontrar o ponto B; deste ponto segue com 
o rumo 14º41’39’’ SW por uma distância de 139,50 metros, até encontrar o ponto A, confrontando do 
ponto C ao ponto A com a Gleba “B”; deste ponto segue com rumo de 80º00’00’’ SE por uma distância 
de 193,00 metros, até encontrar o ponto 11, confrontando com a propriedade de Francisco Cintra 
de Paula ou sucessores, início deste roteiro perimétrico, com uma área total de 24.531,97 metros 
quadrados. Matrícula do Imóvel nº 122.421 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
São Carlos – SP. Cadastro junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): nº 
000.051.580.783-7 e NIRF: 3.428.468-0. AVALIAÇÃO: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) – válido 
para novembro/2013 – DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 26 de outubro de 2.021, 
às 13h, e com término no dia 29 de outubro de 2021, às 13h – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 
200.000,00 (100% do valor da avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP 
até a data do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 29 de outubro de 2021, às 13h, e com 
término no dia 18 de novembro de 2021, às 13h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 100.000,00 (50% 
do valor de avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do 
praceamento). Ficam, ROMEU CORSINI JUNIOR – CPF nº 086.702.188-87, ESPÓLIO DE RO-
MEU CORSINI, representado por seu inventariante JOSÉ OTÁVIO DE ARRUMA CORSINI – CPF 
nº 005.779.498-70, JOSÉ OTÁVIO DE ARRUMA CORSINI – CPF nº 005.779.498-70, SOLANGE 
APARECIDA JACOMINI CORSINI – CPF nº 032.764.518-08, PAULO SILVIO VAZ DE ARRUDA 
CORSINI – CPF nº 198.264.518-00, CÉLIA DE ASSUMPÇÃO CORSINI – CPF nº 287.749.348-21, 
JOÃO MARCOS DE ARRUDA CORSINI – CPF nº 533.005.808-20, ELIANA RAYMUNDO CORSINI 
– CPF nº 148.395.878-76, INAH MARIA CORSINI MOTTA – CPF nº 527.165.708-68, DURVAL MOT-
TA – CPF nº 288.654.218-00 e ESPÓLIO DE RUTH MARIA CORSINI ANTONELLI, representado 
por RAIMUNDO ANTONELLI VIDAL – CPF nº 097.010.798-68, ENRIQUE RAIMUNDO ANTONELLI 
VIDAL – CPF nº 097.010.798-68, BRUNA MARIA CORSINI ANTONELLI – CPF nº 296.917.488-
00, HENRIQUE CESAR CORSINI ANTONELLI – CPF nº 340.081.458-00 e DIEGO LUIS CORSINI 
ANTONELLI – CPF nº 358.193.658-52, LÚCIA MARIA RUSSO CORSINI – CPF nº 117.949.608-65, 
DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ/MF nº 47.693.643/0001-
21, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – CNPJ nº 00.381.056/0001-33, bem 
como a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP, EVENTUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL e 
eventuais interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem como das designações 
de expropriação supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publica-
ção deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não 
consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A realização do leilão, a consulta 
do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem como para o cadastro, ha-
bilitação para participação do leilão, oferta de lances e acompanhamento do praceamento se dará 
através do site  www.alexandridisleiloes.com.br.
Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE 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

LEILÃO JUDICIAL ONLINE
Edital em Resumo

Apartamento Duplex com 110m²
No Bairro da Saúde - São Paulo/SP

1ªPraça: 10/02/2021 às 11h00 / 2ª Praça 04/03/2021 às 11h00

50% DO VALOR DE AVALIAÇÃO
02ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara – SP 

Autos nº 0013810-43.2017.8.26.0003
Executados: Hélio Ioshihissa Nakamura e outra 

 Apartamento nº 132, DUPLEX, localizado no 13º andar (parte inferior) e 14º andar, 
(parte superior) do “EDIFÍCIO ÁGUAS CLARAS”, situado à Avenida Itaboraí, nº: 391, 
na Saúde – 21º Subdistrito. UM APARTAMENTO, com área útil e privativa de 
110,863m², sendo que deste total, 59,45m², em área coberta e 51,41m², em área 
descoberta, a área comum de 67,64m², na qual está incluída a área correspondente 
a uma vaga de garagem em local indeterminado, localizada no andar térreo, 1º e 2º 
subsolos para a guarda de um carro de passeio de padrão pequeno perfazendo a área 
total de 178,50m2, correspondendo-lhe no terreno a uma fração ideal de 0,028372%. 
Matrícula nº: 100.607 do 14ºCRI SP. Contribuinte nº: 309.036.0057-6.

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

Alexandre Travassos
Leiloeiro Oficial

JUCESP 951

LEILÃO JUDICIAL ONLINE
Edital em Resumo

EDITAL DE PRAÇA, em resumo (art. 887, §3º – CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) Maria Cristina Costa Cappi.  

1ª Vara Cível da Comarca de São Vicente/SP
Processo nº 1012450-70.2019.8.26.0590 (Nº de Ordem 001068/2019)

1ª Praça de 22/10/2021, à 27/10/2021, às 10:00 horas. 
2ª Praça encerra às 10:00 horas do dia 18/11/2021 a 60% 

(SESSENTA POR CENTO) do valor de avaliação.
Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do 
processo e no Portal sold.superbid.net. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 01 - 
Apartamento nº 409, localizado no 3º andar ou 4º pavimento do Edifício Anchieta , 
sito à Avenida Embaixador Pedro de Toledo, 385, no município e comarca de São 
Vicente, contendo: sala, dormitório, cozinha, banheiro e passagem, confrontando na 
frente como corredor de circulação do pavimento, por onde tem sua entrada, de um 
lado, com o apartamento de final “07”, do outro lado com o apartamento de final 
“11” e nos fundos com o espaço da área de recuo lateral direita; tendo a área útil de 
33,65m², área comum de  14,85m², área total de 48,50m², pertencendo-lhe tanto no 
terreno, como nas partes comuns uma fração ideal equivalente no terreno a 0,371% 
do todo e uma vaga na garagem coletiva situada no subsolo e andar térreo 
ou 1º pavimento do edifício, com auxilio de manobrista e pela ordem de chegada.
Matrícula nº 105.182 do CRI de São Vicente
Contribuinte: 13.0009.0094.00385-089 Av. 05
Avaliação: R$ 137.500,00 (Jun/2021).
Avaliação Atualizada: R$140.965,60
Débitos/Ônus
Consta do site da Prefeitura os seguintes débitos:
Exercício Atual: 
IPTU: R$1.665,92
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE: R$ 30,00
FUNDO PARA O CORPO DE BOMBEIROS: R$20,00
FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS: R$ 15,00
Exercício Anteriores:
Os valores pendentes em Dívida Ativa perfaz o total de: R$ 5.703,40
(CDA’s nº 12917/2011; 5096/2021; 47262/2011; 46713/2012; 10997/2019; 
8175/2018 e 10619/2020).. Depositário: Executada. Local do bem: São Vicente/SP.

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

Alexandre Travassos
Leiloeiro Oficial

JUCESP 951

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

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. 

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 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 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 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 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. 

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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – O Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Nas Empresas de Refeições Rápidas (Fast
Food) de São Paulo, no uso de seus direitos legais e estatutários,
convoca a todos os trabalhadores associados ou não ao sindicato,
que atuam no segmento de Refeições Rápidas (Fast Food) no
Município de São Paulo, para: A) Participarem de Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia 19  de outubro de 2021, às
10h00min em primeira convocação e às 11h00min em segunda
convocação, com qualquer número de trabalhadores, e que fica
aberta em caráter permanente, autorizando os integrantes da
categoria a apresentarem suas reivindicações, acompanhadas da
respectiva lista de presença, para serem discutidas e inseridas, se
aprovadas, na pauta reivindicatória - para discutir e deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: 1) Discussão e aprovação da pauta de
reivindicações referentes às normas coletivas que deverão reger
as relações de trabalho para o período 2021/2023 e deliberação
sobre a forma de custeio das atividades sindicais e negociais; 2)
Autorizar a Diretoria do Sindicato a entabular as negociações
coletivas e celebrar acordos com as empresas do setor e/ou
convenção coletiva de trabalho com o Sindicato dos Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo e, na hipótese de
malogro das negociações, recorrer à arbitragem ou instaurar
dissídio coletivo. A Assembleia  obedecera às medidas
governamentais Considerando-se o Decreto Legislativo nº 6, de
20 de março de 2020 e artigo 1º, parágrafo único da MP 927/2020,
os quais reconheceram o estado de calamidade pública e força
maior em razão da pandemia pelo vírus denominado COVID-19 e
Considerando-se a Lei nº 13.979, de fevereiro de 2020, Decreto nº
64.862, de 13 de março de 2020 do ESP, Decreto nº 59.283, de 16
de março de 2020 da PMSP dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto
de 2020. A assembleia será realizada na sede da Entidade na Rua
Grajaú, 662 – Sumaré – São Paulo - SP.  São Paulo, 15 de outubro
de 2021. Ataíde Francisco de Morais Junior – Diretor Presidente.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0004913-
90.2021.8.26.0001 Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Contratos Bancários Exequente:  
Banco Bradesco S/A Executado: LUCIANA DA SILVA GUEDES EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO 
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004913-90.2021.8.26.0001 A MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Simone de Figueiredo Rocha Soares, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUCIANA DA SILVA GUEDES, CPF/MF 233.830.178-18, que por 
este Juízo tramita, nos autos da ação monitória sob nº 1009149-15.2014.8.26.0001, o presente 
Cumprimento de Sentença movido por BANCO BRADESCO S/A, CNPJ/MF 60.746.948/0001-12. 
Estando a executada 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$ 101.145,25 (Março/2021), 
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 a executada, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Não efetuado o pagamento, independentemente de nova intimação, a credora poderá 
indicar bens à penhora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de setembro de 2021. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 15 E 16/10/2021 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1016899-83.2019.8.26.0004. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). 
LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HORÁCIO MATIAS 
MARQUES, Português, Casado, Empresário, RG W042419-6, CPF 003.649.248- 53 e DULCE 
MARIA MONTEIRO MARQUES, Brasileira, Casada, Empresária, RG 3.305.143-4, CPF 
170.997.028-66 que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Am/pm Comestíveis Ltda., 
alegando que é credor dos réus na importância liquida de R$ 76.392,51 (atualizado até 08/11/2019) 
e que é distribuidora de produtos para lojas de conveniência em postos de combustível e foi 
procurado pelo corréu Auto Posto Pirituba para aquisição de seus produtos. Como garantia destas 
compras, os Requeridos Horácio e Dulce assumiram a posição de garantidores pessoais e 
hipotecários dos referidos débitos, sendo que o requerido Pirituba deixou de honrar as compras 
realizadas. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague(m) a importância (devidamente atualizado 
na data do depósito) e os encargos mencionados na petição inicial ou ofereça(m) embargos, sob 
pena de ser constituído, de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 
acima mencionado em mandado executivo. Não sendo embargada a ação, os réus serão 
considerados 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 28 de setembro de 2021. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 15 E 16/10/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ª Vara Cível do Foro Regional da Freguesia do Ó/SP. 
Edital Intimação Prazo 20 dias Processo Nº 0002695.32.2021.0020 A Dra. Claudia 
Barrichello Juiza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional da Freguesia do Ó /SP 
Faz Saber a Jailson Ferreira Queiroz EPP CNPJ 14.146.779/0001-62 que KAMAL 
NAGIB EL ASI ajuizou ação Cumprimento de Sentença para  receber a quantia de R$ 
16.369,00 (maio/2021) Estando o réu em lugar ignorado  Foi deferida a Intimação por 
edital para que no prazo de 15 dias a fluir após os prazo supra pague o débito atualizado 
e acrescido das multas de 10% bem como honorário advocatícios de 10% sobre o valor 
total da divida  (Art. 513 § 2º IV CPC) prosseguindo com penhora e avaliação nos termos 
do artigo 523 do CPC. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei.NADA 
MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo. 

 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1007795-04.2018.8.26.0004. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Renato Guanaes Simões Thomsen, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ametsa 
Cosméticos Ltda, CNPJ 26.502.025/0001-87, na pessoa de sua sócia majoritária que Primeira 
Comercio, Importação e Exportação Ltda, ajuizou ação de cobrança do valor de 
R$61.565,55(junho/2018), valor originário das notas fiscais nºs 000006276 no valor de 
R$20.859,30 e 000006519 no valor de R$37.074,88, não pagas pela ré. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta, 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 17 de setembro de 2021. 

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. 
 
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. 
 
 
 

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 CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL
 Pelo presente edital de convocação, no exercício de suas funções de Presidente SOLUCAO 
COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, ASSESSORIA E 
CONSULTORIA TECNICA, convoca os senhores cooperados para reunirem-se em Assem-
bleia Geral Especial, a realizar-se na Rua Abílio Pedro Ramos, nº 266, sala 01, Vila Nilo, São 
Paulo – SP, no próximo dia 27 de outubro de 2021 às 15h00min em primeira convocação, 
necessitando a presença de 2/3 de seus associados, às 16h00min em segunda convoca-
ção com a presença de metade mais um de seus associados, 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 número, em terceira convocação, exigida 
a presença de, no mínimo, 4 (quatro) sócios para as cooperativas que possuam até 19 (de-
zenove) 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, 15 de outubro de 2021.

SOLUCAO COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE 
INFORMATICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA

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. Processo Digital nº:1004138-09.2019.8.26.0428. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - 
Despesas Condominiais. Exequente: Associação dos Proprietários Em Campos do Conde Paulínia Ii. Executado: Maria 
Helena Santos Almeida. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1004138-09.2019.8.26.0428. O (A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Paulínia, Estado de São Paulo, Dr(a).GUILHERME PINHO RIBEIRO, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Maria Helena Santos Almeida, RG nº 12.944.309 e CPF nº 119.217.268-06 que Associação 
dos Proprietários Em Campos do Conde Paulínia II, ajuizou Ação Execução de Título Extrajudicial para recebimento de 
R$4.953,05 (Set/2019), ref. despesas condominiais do Apto. nº 3-K no Cond. Autor. Estando a Ré em lugar ignorado, expede-
se o edital para que em 03 dias pague o débito atualizado, podendo no prazo de 15 dias opor embargos ou reconhecer o 
crédito e comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até 06 parcelas mensais 
corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 20 dias supra, ficando advertido de que no caso de revelia será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Paulínia, aos 05 de outubro 2021  

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 305/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00053684-67 -Interessado: Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos -Objeto: Contratação de empresa ou consórcio de empresas para 
prestação de serviços de coleta seletiva e operação de pontos de entrega 
voluntária de materiais recicláveis -Recebimento das Propostas do lote 01: das 
08h às 14h do dia 04/11/21 -Abertura das Propostas do lote 01: a partir das 14h 
do dia 04/11/21 -Início da Disputa de Preços:a partir das 14h30min do dia 
04/11/21 -Disponibilidade do Edital: a p artir de 18/10/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Ariana L. 
Tracchi pelo telefone (19) 2116-0678.

Campinas, 14 de outubro de 2021
ANA JULIA GREGIO FONTES TREVISANI

Diretora de Departamento em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
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EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 444/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLI-
CAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexandridis 
– Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juiz de Direito GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO da 02ª VARA 
CÍVEL DA COMARCA DE CARAGUATATUBA, nos autos do cumprimento de sentença Processo nº 
0001412-15.2019.8.26.0126, partes CONDOMÍNIO SETOR RESIDENCIAL PRAÇA I contra HÉLIO 
FERREIRA, leva a público leilão o BEM IMÓVEL: VAGA nº 129 (cento e vinte e nove), localizada no 
SUBSOLO, situada no SETOR RESIDENCIAL DA PRAÇA I, do CONDOMÍNIO COSTA VERDE TA-
BATINGA/perímetro urbano desta cidade e comarca de Caraguatatuba, medindo 2,50m, por 5,50m, 
contendo a área útil de 13,75m², a área comum de 25,12m, a área total de 38,87m², participando 
da fração ideal de 0,0927% no terreno e nas demais coisas de uso e propriedade comuns do con-
domínio; faz frente para o corredor de circulação, confrontando de um lado com a vaga no 130, do 
outro lado com a vaga nº128 e nos fundos com paredes divisória. Cadastrado pela Prefeitura de 
Caraguatatuba sob nº 08.225.627. Matrícula do Imóvel nº 35.121, do Cartório de Registro de Imóveis 
de Caraguatatuba. AVALIAÇÃO: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – válido para maio/2020 – DATAS 
DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 26 de outubro de 2.021, às 15h, e com término no dia 29 
de outubro de 2021, às 15h – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 15.000,00 (100% do valor da avaliação 
que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª Praça com 
início no dia 29 de outubro de 2021, às 15h, e com término no dia 24 de novembro de 2021, às 15h 
– Lance mínimo 2ª Praça R$ 9.000,00 (60% do valor de avaliação que será atualizado pelos índices 
adotados pelo TJSP até a data do praceamento). Ficam, HÉLIO FERREIRA – CPF: 815.274.038-
15, CLEUZA THEREZINHA TIMOSSI – CPF: 754.298.378-49, CONDOMÍNIO SETOR RESIDEN-
CIAL PRAÇA I – CNPJ: 50.322.585/0001-34, CONDOMÍNIO COSTA VERDE TABATINGA – CNPJ: 
55.553.564/0001-43, TABATINGA LAGOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - CNPJ n° 
46.799.789/0001-93, bem como a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA/SP e eventuais 
interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem como das designações de expro-
priação supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação deste 
edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não consta 
dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A realização do leilão, a consulta do edital 
completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem como para o cadastro, habilitação 
para participação do leilão, oferta de lances e acompanhamento do praceamento se dará através do 
site  www.alexandridisleiloes.com.br.
Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 445/2021 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLI-
CAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexandri-
dis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. O MM. Juíza de Direito MAYRA CALLEGARI GOMES DE 
ALMEIDA da 9ª VARA CÍVEL DO FORO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, nos autos do cumprimento de 
sentença Processo nº 1002566-66.2005.8.26.0506, partes EDUARDO PAVANELLI VON GAL DE 
ALMEIDA FABIO MARTINS contra ROMEU CORSINI JUNIOR e outros - leva a público leilão do 
BEM MÓVEL: UMA ÁREA DE TERRAS RURAL, SEM QUAISQUER BENFEITORIAS, situada no 
município, comarca e circunscrição de São Carlos – SP., constituída de PARTE DA ÁREA REMA-
NESCENTE, que por sua vez remanesce da área desmembrada da FAZENDA SANTO ANTÔNIO, 
de propriedade de Aracê – Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda. ora designada GLEBA “C”, com 
as seguintes medidas e confrontações: inicia-se no ponto 11, localizado na divisa de propriedade de 
Francisco Cintra de Paula ou sucessores e a propriedade de Cardinali & Versa Imóveis Ltda; deste 
ponto segue com o rumo 15º50’00’’ NE por uma distância de 120,29 metros, até encontrar o ponto C, 
confrontando com a propriedade de Cardinali & Versa Imóveis Ltda; deste ponto segue com o rumo 
74º26’35’’ NW por uma distância de 200,00 metros, até encontrar o ponto B; deste ponto segue com 
o rumo 14º41’39’’ SW por uma distância de 139,50 metros, até encontrar o ponto A, confrontando do 
ponto C ao ponto A com a Gleba “B”; deste ponto segue com rumo de 80º00’00’’ SE por uma distância 
de 193,00 metros, até encontrar o ponto 11, confrontando com a propriedade de Francisco Cintra 
de Paula ou sucessores, início deste roteiro perimétrico, com uma área total de 24.531,97 metros 
quadrados. Matrícula do Imóvel nº 122.421 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
São Carlos – SP. Cadastro junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): nº 
000.051.580.783-7 e NIRF: 3.428.468-0. AVALIAÇÃO: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) – válido 
para novembro/2013 – DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 26 de outubro de 2.021, 
às 13h, e com término no dia 29 de outubro de 2021, às 13h – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 
200.000,00 (100% do valor da avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP 
até a data do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 29 de outubro de 2021, às 13h, e com 
término no dia 18 de novembro de 2021, às 13h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 100.000,00 (50% 
do valor de avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do 
praceamento). Ficam, ROMEU CORSINI JUNIOR – CPF nº 086.702.188-87, ESPÓLIO DE RO-
MEU CORSINI, representado por seu inventariante JOSÉ OTÁVIO DE ARRUMA CORSINI – CPF 
nº 005.779.498-70, JOSÉ OTÁVIO DE ARRUMA CORSINI – CPF nº 005.779.498-70, SOLANGE 
APARECIDA JACOMINI CORSINI – CPF nº 032.764.518-08, PAULO SILVIO VAZ DE ARRUDA 
CORSINI – CPF nº 198.264.518-00, CÉLIA DE ASSUMPÇÃO CORSINI – CPF nº 287.749.348-21, 
JOÃO MARCOS DE ARRUDA CORSINI – CPF nº 533.005.808-20, ELIANA RAYMUNDO CORSINI 
– CPF nº 148.395.878-76, INAH MARIA CORSINI MOTTA – CPF nº 527.165.708-68, DURVAL MOT-
TA – CPF nº 288.654.218-00 e ESPÓLIO DE RUTH MARIA CORSINI ANTONELLI, representado 
por RAIMUNDO ANTONELLI VIDAL – CPF nº 097.010.798-68, ENRIQUE RAIMUNDO ANTONELLI 
VIDAL – CPF nº 097.010.798-68, BRUNA MARIA CORSINI ANTONELLI – CPF nº 296.917.488-
00, HENRIQUE CESAR CORSINI ANTONELLI – CPF nº 340.081.458-00 e DIEGO LUIS CORSINI 
ANTONELLI – CPF nº 358.193.658-52, LÚCIA MARIA RUSSO CORSINI – CPF nº 117.949.608-65, 
DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ/MF nº 47.693.643/0001-
21, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – CNPJ nº 00.381.056/0001-33, bem 
como a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP, EVENTUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL e 
eventuais interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem como das designações 
de expropriação supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publica-
ção deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não 
consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A realização do leilão, a consulta 
do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem como para o cadastro, ha-
bilitação para participação do leilão, oferta de lances e acompanhamento do praceamento se dará 
através do site  www.alexandridisleiloes.com.br.
Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE 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

LEILÃO JUDICIAL ONLINE
Edital em Resumo

Apartamento Duplex com 110m²
No Bairro da Saúde - São Paulo/SP

1ªPraça: 10/02/2021 às 11h00 / 2ª Praça 04/03/2021 às 11h00

50% DO VALOR DE AVALIAÇÃO
02ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara – SP 

Autos nº 0013810-43.2017.8.26.0003
Executados: Hélio Ioshihissa Nakamura e outra 

 Apartamento nº 132, DUPLEX, localizado no 13º andar (parte inferior) e 14º andar, 
(parte superior) do “EDIFÍCIO ÁGUAS CLARAS”, situado à Avenida Itaboraí, nº: 391, 
na Saúde – 21º Subdistrito. UM APARTAMENTO, com área útil e privativa de 
110,863m², sendo que deste total, 59,45m², em área coberta e 51,41m², em área 
descoberta, a área comum de 67,64m², na qual está incluída a área correspondente 
a uma vaga de garagem em local indeterminado, localizada no andar térreo, 1º e 2º 
subsolos para a guarda de um carro de passeio de padrão pequeno perfazendo a área 
total de 178,50m2, correspondendo-lhe no terreno a uma fração ideal de 0,028372%. 
Matrícula nº: 100.607 do 14ºCRI SP. Contribuinte nº: 309.036.0057-6.

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

Alexandre Travassos
Leiloeiro Oficial

JUCESP 951

LEILÃO JUDICIAL ONLINE
Edital em Resumo

EDITAL DE PRAÇA, em resumo (art. 887, §3º – CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) Maria Cristina Costa Cappi.  

1ª Vara Cível da Comarca de São Vicente/SP
Processo nº 1012450-70.2019.8.26.0590 (Nº de Ordem 001068/2019)

1ª Praça de 22/10/2021, à 27/10/2021, às 10:00 horas. 
2ª Praça encerra às 10:00 horas do dia 18/11/2021 a 60% 

(SESSENTA POR CENTO) do valor de avaliação.
Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do 
processo e no Portal sold.superbid.net. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 01 - 
Apartamento nº 409, localizado no 3º andar ou 4º pavimento do Edifício Anchieta , 
sito à Avenida Embaixador Pedro de Toledo, 385, no município e comarca de São 
Vicente, contendo: sala, dormitório, cozinha, banheiro e passagem, confrontando na 
frente como corredor de circulação do pavimento, por onde tem sua entrada, de um 
lado, com o apartamento de final “07”, do outro lado com o apartamento de final 
“11” e nos fundos com o espaço da área de recuo lateral direita; tendo a área útil de 
33,65m², área comum de  14,85m², área total de 48,50m², pertencendo-lhe tanto no 
terreno, como nas partes comuns uma fração ideal equivalente no terreno a 0,371% 
do todo e uma vaga na garagem coletiva situada no subsolo e andar térreo 
ou 1º pavimento do edifício, com auxilio de manobrista e pela ordem de chegada.
Matrícula nº 105.182 do CRI de São Vicente
Contribuinte: 13.0009.0094.00385-089 Av. 05
Avaliação: R$ 137.500,00 (Jun/2021).
Avaliação Atualizada: R$140.965,60
Débitos/Ônus
Consta do site da Prefeitura os seguintes débitos:
Exercício Atual: 
IPTU: R$1.665,92
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE: R$ 30,00
FUNDO PARA O CORPO DE BOMBEIROS: R$20,00
FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS: R$ 15,00
Exercício Anteriores:
Os valores pendentes em Dívida Ativa perfaz o total de: R$ 5.703,40
(CDA’s nº 12917/2011; 5096/2021; 47262/2011; 46713/2012; 10997/2019; 
8175/2018 e 10619/2020).. Depositário: Executada. Local do bem: São Vicente/SP.

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

Alexandre Travassos
Leiloeiro Oficial

JUCESP 951

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

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. 

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 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 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 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 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. 

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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – O Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Nas Empresas de Refeições Rápidas (Fast
Food) de São Paulo, no uso de seus direitos legais e estatutários,
convoca a todos os trabalhadores associados ou não ao sindicato,
que atuam no segmento de Refeições Rápidas (Fast Food) no
Município de São Paulo, para: A) Participarem de Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia 19  de outubro de 2021, às
10h00min em primeira convocação e às 11h00min em segunda
convocação, com qualquer número de trabalhadores, e que fica
aberta em caráter permanente, autorizando os integrantes da
categoria a apresentarem suas reivindicações, acompanhadas da
respectiva lista de presença, para serem discutidas e inseridas, se
aprovadas, na pauta reivindicatória - para discutir e deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: 1) Discussão e aprovação da pauta de
reivindicações referentes às normas coletivas que deverão reger
as relações de trabalho para o período 2021/2023 e deliberação
sobre a forma de custeio das atividades sindicais e negociais; 2)
Autorizar a Diretoria do Sindicato a entabular as negociações
coletivas e celebrar acordos com as empresas do setor e/ou
convenção coletiva de trabalho com o Sindicato dos Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo e, na hipótese de
malogro das negociações, recorrer à arbitragem ou instaurar
dissídio coletivo. A Assembleia  obedecera às medidas
governamentais Considerando-se o Decreto Legislativo nº 6, de
20 de março de 2020 e artigo 1º, parágrafo único da MP 927/2020,
os quais reconheceram o estado de calamidade pública e força
maior em razão da pandemia pelo vírus denominado COVID-19 e
Considerando-se a Lei nº 13.979, de fevereiro de 2020, Decreto nº
64.862, de 13 de março de 2020 do ESP, Decreto nº 59.283, de 16
de março de 2020 da PMSP dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto
de 2020. A assembleia será realizada na sede da Entidade na Rua
Grajaú, 662 – Sumaré – São Paulo - SP.  São Paulo, 15 de outubro
de 2021. Ataíde Francisco de Morais Junior – Diretor Presidente.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0004913-
90.2021.8.26.0001 Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Contratos Bancários Exequente:  
Banco Bradesco S/A Executado: LUCIANA DA SILVA GUEDES EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO 
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004913-90.2021.8.26.0001 A MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Simone de Figueiredo Rocha Soares, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUCIANA DA SILVA GUEDES, CPF/MF 233.830.178-18, que por 
este Juízo tramita, nos autos da ação monitória sob nº 1009149-15.2014.8.26.0001, o presente 
Cumprimento de Sentença movido por BANCO BRADESCO S/A, CNPJ/MF 60.746.948/0001-12. 
Estando a executada 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$ 101.145,25 (Março/2021), 
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 a executada, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Não efetuado o pagamento, independentemente de nova intimação, a credora poderá 
indicar bens à penhora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de setembro de 2021. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 15 E 16/10/2021 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1016899-83.2019.8.26.0004. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). 
LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HORÁCIO MATIAS 
MARQUES, Português, Casado, Empresário, RG W042419-6, CPF 003.649.248- 53 e DULCE 
MARIA MONTEIRO MARQUES, Brasileira, Casada, Empresária, RG 3.305.143-4, CPF 
170.997.028-66 que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Am/pm Comestíveis Ltda., 
alegando que é credor dos réus na importância liquida de R$ 76.392,51 (atualizado até 08/11/2019) 
e que é distribuidora de produtos para lojas de conveniência em postos de combustível e foi 
procurado pelo corréu Auto Posto Pirituba para aquisição de seus produtos. Como garantia destas 
compras, os Requeridos Horácio e Dulce assumiram a posição de garantidores pessoais e 
hipotecários dos referidos débitos, sendo que o requerido Pirituba deixou de honrar as compras 
realizadas. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague(m) a importância (devidamente atualizado 
na data do depósito) e os encargos mencionados na petição inicial ou ofereça(m) embargos, sob 
pena de ser constituído, de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 
acima mencionado em mandado executivo. Não sendo embargada a ação, os réus serão 
considerados 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 28 de setembro de 2021. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 15 E 16/10/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ª Vara Cível do Foro Regional da Freguesia do Ó/SP. 
Edital Intimação Prazo 20 dias Processo Nº 0002695.32.2021.0020 A Dra. Claudia 
Barrichello Juiza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional da Freguesia do Ó /SP 
Faz Saber a Jailson Ferreira Queiroz EPP CNPJ 14.146.779/0001-62 que KAMAL 
NAGIB EL ASI ajuizou ação Cumprimento de Sentença para  receber a quantia de R$ 
16.369,00 (maio/2021) Estando o réu em lugar ignorado  Foi deferida a Intimação por 
edital para que no prazo de 15 dias a fluir após os prazo supra pague o débito atualizado 
e acrescido das multas de 10% bem como honorário advocatícios de 10% sobre o valor 
total da divida  (Art. 513 § 2º IV CPC) prosseguindo com penhora e avaliação nos termos 
do artigo 523 do CPC. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei.NADA 
MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo. 

 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1007795-04.2018.8.26.0004. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Renato Guanaes Simões Thomsen, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ametsa 
Cosméticos Ltda, CNPJ 26.502.025/0001-87, na pessoa de sua sócia majoritária que Primeira 
Comercio, Importação e Exportação Ltda, ajuizou ação de cobrança do valor de 
R$61.565,55(junho/2018), valor originário das notas fiscais nºs 000006276 no valor de 
R$20.859,30 e 000006519 no valor de R$37.074,88, não pagas pela ré. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta, 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 17 de setembro de 2021. 

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. 
 
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. 
 
 
 

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 CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL
 Pelo presente edital de convocação, no exercício de suas funções de Presidente SOLUCAO 
COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, ASSESSORIA E 
CONSULTORIA TECNICA, convoca os senhores cooperados para reunirem-se em Assem-
bleia Geral Especial, a realizar-se na Rua Abílio Pedro Ramos, nº 266, sala 01, Vila Nilo, São 
Paulo – SP, no próximo dia 27 de outubro de 2021 às 15h00min em primeira convocação, 
necessitando a presença de 2/3 de seus associados, às 16h00min em segunda convoca-
ção com a presença de metade mais um de seus associados, 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 número, em terceira convocação, exigida 
a presença de, no mínimo, 4 (quatro) sócios para as cooperativas que possuam até 19 (de-
zenove) 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, 15 de outubro de 2021.

SOLUCAO COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE 
INFORMATICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA

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. Processo Digital nº:1004138-09.2019.8.26.0428. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - 
Despesas Condominiais. Exequente: Associação dos Proprietários Em Campos do Conde Paulínia Ii. Executado: Maria 
Helena Santos Almeida. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1004138-09.2019.8.26.0428. O (A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Paulínia, Estado de São Paulo, Dr(a).GUILHERME PINHO RIBEIRO, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Maria Helena Santos Almeida, RG nº 12.944.309 e CPF nº 119.217.268-06 que Associação 
dos Proprietários Em Campos do Conde Paulínia II, ajuizou Ação Execução de Título Extrajudicial para recebimento de 
R$4.953,05 (Set/2019), ref. despesas condominiais do Apto. nº 3-K no Cond. Autor. Estando a Ré em lugar ignorado, expede-
se o edital para que em 03 dias pague o débito atualizado, podendo no prazo de 15 dias opor embargos ou reconhecer o 
crédito e comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até 06 parcelas mensais 
corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 20 dias supra, ficando advertido de que no caso de revelia será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Paulínia, aos 05 de outubro 2021  

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 305/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00053684-67 -Interessado: Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos -Objeto: Contratação de empresa ou consórcio de empresas para 
prestação de serviços de coleta seletiva e operação de pontos de entrega 
voluntária de materiais recicláveis -Recebimento das Propostas do lote 01: das 
08h às 14h do dia 04/11/21 -Abertura das Propostas do lote 01: a partir das 14h 
do dia 04/11/21 -Início da Disputa de Preços:a partir das 14h30min do dia 
04/11/21 -Disponibilidade do Edital: a p artir de 18/10/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Ariana L. 
Tracchi pelo telefone (19) 2116-0678.

Campinas, 14 de outubro de 2021
ANA JULIA GREGIO FONTES TREVISANI

Diretora de Departamento em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
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É 
curioso observar 
como determina-
das coisas se alte-
ram com o tempo. 
Na Globo do passa-

do, chegar a apresentador do 
“Fantástico” foi o sonho e o 
auge de muitos, mas poucos, 
pelo tempo que o programa 
existe – às vésperas de com-
pletar 50 anos, chegaram lá. 
A lista tem profissionais pre-
miados, porém, dada a lon-
gevidade, não chega a ser tão 
extensa. Vai pouco além de 
nomes, como os de Cid Mo-
reira, Sergio Chapelin, Celso 
Freitas, César Filho, Márcia 
Mendes, William Bonner, Do-
ris Giesse, Valéria Monteiro, 
Glória Maria, Pedro Bial, Pa-
trícia Poeta, Fátima Bernar-
des, Renata Ciribelli, Carla Vi-
lhena, Helena Ranaldi, Zeca 
Camargo, Renata Vascon-
cellos e, mais recentemente, 
Poliana Abritta e Tadeu Sch-

‘BBB’ é o primeiro lugar no pódio midt, que merecidamente foi 
chamado, depois de passar 
por outras funções, inclusive 
no esporte. Domingo passa-
do, com toda pompa e cir-
cunstância, Tadeu foi anun-
ciado para o “Big Brother”, 
em substituição a Tiago Lei-
fert, o que não deixa de ser 
uma alteração importante na 
ordem das coisas. Na Globo, 
hoje, o entretenimento, pelas 
vantagens que oferece, virou 
o grande alvo a ser alcançado. 
Vários já trocaram de lado. 
E ser escolhido para o “BBB”, 
nesta altura dos aconteci-
mentos, é meio que chegar 
ao primeiro lugar do pódio.

TV Tudo
Se puxar... São bem impor-
tantes as histórias que exis-
tem por trás da maioria des-
ses apresentadores. Márcia 
Mendes foi uma das apre-
sentadoras mais bonitas e 
competentes da Globo, que 
morreu aos 34 anos, depois 
de enfrentar vários proble-
mas de saúde.

Teve mais... A do César Filho 
também é histórica. Quan-
do ele dividia o “Fantástico” 
com o Chapelin, ganhando 
7 milhões de cruzeiros por 
mês, o Boni quis colocá-lo 
na bancada titular do “Jornal 
Nacional”. E disse que podia 
pagar 9, no máximo, porque 
o Cid Moreira ganhava 11.

Segredo em cima. A Record 
também prepara novidades 
na sua programação, para o 
início de 2022. Aliás, já exis-
te um calendário montado, 
com várias certezas, entre 
elas, “Power Couple”, “Ilha Re-
cord” e “A Fazenda”, natural-
mente.

Culinária. Heaven Delhaye e 
Moacir Santana serão os jura-
dos do novo reality de culiná-
ria do GNT, “Rolling Kitchen 
Brasil”, que estreia no próxi-
mo dia 21, às 21h30. Coman-
dado por Paulo Vieira, o pro-
grama coloca dois casais de 
famosos para ver quem cria 
os melhores pratos do dia.

DIVULGAÇÃO

HORÓSCOPO

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Seu otimismo está em 
alta e, em busca de su-

cesso, pode criar planos grandio-
sos. Você tende a considerar mais 
as necessidades dos outros. Se já 
tem um mozão, não é hora de se 
afastar diante dos perrengues.

TOURO. 
Mais otimista, sim-
pático e prestativo, 
seu signo pode ficar 

mais popular e atrair aliados. 
Os cuidados com a beleza 
tendem a trazer excelentes 
resultados. 

GÊMEOS. 
Esbanjando autocon-
fi ança e espontaneidade, 
você tende a se expressar 

muito bem e tem tudo pra abrir seus 
horizontes. A dois, evite se afastar do 
mozão, principalmente se as coisas 
não estão do jeito que queria. 

CÂNCER. 
A ligação com os paren-
tes deve fi car mais forte 
e um empreendimento 

tem grandes chances de bombar. 
Se lida com os negócios ou fi nan-
ças de outras pessoas, seu jeito 
prestativo tende a ser um sucesso.

LEÃO. 
Mais sociável, você 
pode brilhar e conseguir 

benefícios na profi ssão, em seu 
negócio ou associação. Porém, em 
vez de ir no impulso, deve escolher 
bem com quem se relaciona na 
vida pessoal ou profi ssional.

VIRGEM. 
Há chance de expandir 
os negócios ou receber 
um aumento de 

salário. Na saúde, sinal de bem-
-estar físico, mental e espiritual. 
Cuidados com o corpo devem 
surtir efeito. 

LIBRA. 
Os astros destacam seu 
jeito simpático, criativo 
e proativo e você deve 

fazer sucesso com todo mundo. 
Se estiver livre, a manhã é o me-
lhor horário para praticar esportes 
ou atividades físicas.

ESCORPIÃO. 
Além de se dedicar ao 
que faz e às pessoas 
próximas, você tende a 

agir com mais generosidade. Se tra-
balha em casa, o conforto e sossego 
do lar serão um estímulo para a sua 
criatividade. Só não se acomode.

SAGITÁRIO. 
Com a simpatia nas altu-
ras, tudo indica que irá se 

relacionar bem com todos, fechará 
boas associações e fará amizades. 
Sua mente tende a fi car a todo va-
por e pode curtir uma boa resenha.  
Só cautela com conversa fi ada.

CAPRICÓRNIO. 
Os astros formam ex-
celentes aspectos na 
sua Casa da Fortuna 

e há grandes chances de nadar 
na grana. Se quer conquistar 
o crush,  invista nos  pontos 
fortes.

AQUÁRIO. 
Com a mente aberta, 
imaginação fértil e o 
otimismo em alta, tem 

tudo pra abrir os seus horizontes. 
Há boas chances de se dar bem 
nos estudos, sobretudo se faz um 
curso superior. 

PEIXES. 
 Talvez consiga trans-
formar situações difíceis 
em oportunidades de 

crescimento e rivais em aliados. No 
trabalho, sucesso é praticamente 
certeiro em trabalho social ou ligado 
a hospital, instituição ou economia.

CRUZADAS

Tadeu Schmidt será o novo apresentador do BBB; antes, ele apresentava o “Fantástico” aos domingos 
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Curtas

INCÊNDIO. O ator Brad 
Pitt, 57, recebeu uma 
notificação de alerta 
de evacuação de sua 
casa de praia localizada 
no Condado de Santa 
Bárbara, na Califórnia. 
O motivo é um incên-
dio florestal próximo 
à residência. Segundo 
o Mirror, o local foi in-
cluído na zona de alerta 
de evacuação e isso sig-
nifica que há risco po-
tencial de vida e danos 
materiais.

MATRIMÔNIO. Co-
nhecido pelo papel 
de Rafa Caparros na 
nova versão de “Gos-
sip Girl” (HBO Max), Ja-
son Gotay, 32, se casou 
nesta semana com o 
também ator Michael 
Hartung, 30. Os dois 
estavam noivos des-
de janeiro deste ano.
De acordo com a “Peo-
ple”, os dois realizaram 
uma cerimônia para 
cerca de 100 convida-
dos na área externa de 
um bufê nos arredores 
de Nova York.

SOB PRESSÃO. In-
fluenciadores e fãs do 
programa A Fazenda 13 
estão fazendo campa-
nha para eliminar Gui 
Araújo. No Twitter, a 
hashtag #ForaGuiA-
raújo se tornou um dos 
assuntos mais comen-
tados. O peão recebeu 
o veto de Dayane e per-
deu o direito de dispu-
tar a prova do fazendei-
ro, o que resultou na 
ida direta para a roça. 

“Não sei se choro 
ou se dou risada”
Bruno Magri sobre o fim 

do namoro com Viih Tube. 

O 
Coldplay estará 
no Rock in Rio 
para fazer o show 
de encerramento 
do palco Mundo 

em 10 de setembro de 2022. 
Liderada pelo vocalista Ch-
ris Martin, a banda britânica 
volta ao festival após 11 anos, 
quando fez sua primeira 
apresentação no evento na 
edição de 2011. A perfoman-
ce no Rio faz parte da turnê 
mundial divulgada pelo gru-
po nesta quinta-feira (14) e 
que começa em San José, na 
Costa Rica, no dia 18 de mar-
ço. O anúncio ocorre na vés-
pera do lançamento do novo 
álbum do grupo, o “Music of 
the Spheres”, que teve par-
ceria com a banda de K-pop 
BTS na faixa “My Universe” 
em setembro deste ano.

DE VOLTA AO BRASIL
Coldplay no Rock in Rio
Banda britânica 
participará do 
festival no Rio de 
Janeiro após 11 anos 
no encerramento do 
palco Mundo

Voltando às novelas
A atriz Andrea Beltrão tem dedicado sua carreira a filmes e sé-
ries e acabou deixando de lado as novelas da TV Globo. Mas 
agora ela está de volta às tramas após 20 anos, como destacou 
em uma entrevista recente ao Gshow. Ela destacou alegria de 
voltar a fazer parte de uma novela. Andrea Beltrão ainda fa-
lou sobe a amizade que tem com a diretora Lícia Manzo: “Sou 
fã da Lícia, conheço ela do Tablado. A novela é maravilhosa. É 
uma personagem incrível e um assunto que me interessa”.

Los Angeles
A cantora Adele (33) revelou 
em uma entrevista para ‘Vo-
gue Britânica’ o motivo de 
morar atualmente em Los 
Angeles, nos EUA, ao invés 
de Londres, na Inglaterra. “O 
tipo de casa que tenho em 
Los Angeles nunca poderia 
pagar em Londres. Nunca”, 
contou a britânica. A cantora 
irá lançar sua nova música 
‘Easy On Me’ hoje (15).

Suspenso
O jogador de basquete Kyrie 
Irving foi suspenso pelo 
Brooklyn Nets por se recu-
sar a tomar vacina contra 
Covid-19. A informação foi 
anunciada pelo time que to-
mou a decisão de afastar o ar-
mador até que ele esteja imu-
nizado. Há um tempo atrás, o 
atleta compartilhou a supo-
sição de um “plano satânico” 
na imunização.

César Tralli se despede do SP1
O jornalista César Tralli, se despediu da apresentação do jornal SP1 nesta quarta-feira (13). 
“Chegou um momento bem difícil para mim, e imagino que para vocês também. Estou me 
despedindo do SP1 depois de 10 anos”, começou. “Quero te agradecer do fundo do coração 
por tanto carinho, por confiar no meu trabalho e por essa relação de respeito e de muito 
amor que nós construímos”, continuou. Já emocionado, o apresentador diz que irá fazer um 
convite aos telespectadores.
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O presidente do Sindicato do Comér-
cio Varejista da Baixada Santista, 
Sincomércio-BS, Omar Abdul Assaf, 
disse que muitas entidades ligadas 
diretamente ao comércio como a 

Fecomércio SP (Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Tursimo do Estado de São Paulo), a 
CNC (Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo) e o próprio Sincomér-
cio-BS estão prevendo uma taxa alta de contra-
tação de empregados temporários para as ven-
das de Natal.

“Segundo a CNC podemos ter a maior taxa de 
contratações temporárias dos últimos oito anos 
no país. Aqui em Santos e região não deve ser di-
ferente. Muitas vagas perdidas no auge da pande-
mia devem voltar a ser oferecidas”, afirmou Omar 
Abdul Assaf. 

A CNC está prevendo que mais de 94 
mil vagas devem ser oferecidas em todo 
o Brasil, o que seria um recorde, se com-
paradas aos últimos anos, já que desde 2014 as 
contratações não atingem esse patamar.

No ano passado, um dos mais difíceis para o 
comércio em geral, de acordo com dados reuni-
dos pela instituição, foram oferecidas pouco mais 
de 68 mil vagas.

“Só o estado de São Paulo deve abrir cerca de 
26 mil novos postos, sendo que os supermerca-
dos e as lojas de vestuário, calçados e acessórios 
devem oferecer a maioria dessas vagas.”, salientou 
Omar Abdul Assaf.

FIM DE ANO.
A CNC também está prevendo um Natal mais gordo 
para os comerciantes, com uma taxa de crescimen-
to de 4%, em relação ao ano passado. Pode parecer 
pouco, mas com a categoria ainda contabilizando 
os enormes prejuízos da pandemia, deve deixar os 
comerciantes mais otimistas para encarar 2022. (DL)

Fim de ano: contratação
de temporários para as 
vendas pode ser recorde

Fique 
ligado  

 D A proposta foi aprovada por 392 votos a favor, 71 contra e 2 
abstenções. O texto segue agora para análise do Senado

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

Gasolina: 
Câmara 
aprova 
ICMS fixo
TAXA. Deputados aprovaram PL que 
estabelece valor fi xo para a cobrança 
do ICMS sobre combustíveis

O plenário da Câmara 
aprovou na noite desta 
quarta-feira (13) um pro-
jeto de lei que estabele-
ce um valor fixo para a 

cobrança do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
sobre os combustíveis. A proposta 
foi aprovada por 392 votos a favor, 71 
contra e 2 abstenções. O texto segue 
agora para análise do Senado.

O substitutivo do relator, depu-
tado Dr Jaziel (PL-CE), obriga esta-
dos e o Distrito Federal a especificar 
a alíquota cobrada do ICMS de cada 
produto pela unidade de medida 
adotada (litro, quilo ou volume) e 
não mais sobre o valor da mercado-
ria, como ocorre atualmente. A pro-
posta torna, na prática, o ICMS inva-
riável frente a oscilações no preço 
dos combustíveis e de mudanças do 
câmbio.

Pelas estimativas apresentadas 
pelo relator, as mudanças estabeleci-
das pelo projeto devem levar a uma 
redução do preço final praticado ao 
consumidor de, em média, 8% para 
a gasolina comum, 7% para o eta-

nol hidratado e 3,7% para o diesel B. 
“A medida colaborará para a simpli-
ficação do modelo de exigência do 
imposto, bem como para uma maior 
estabilidade nos preços desses pro-
dutos”, disse o parlamentar.

CÁLCULO.
Atualmente, o ICMS incidente sobre 
os combustíveis é devido por substi-
tuição tributária para frente, sendo 
a sua base de cálculo estimada a par-
tir dos preços médios ponderados ao 
consumidor final, apurados quinze-
nalmente pelos governos estaduais. 
As alíquotas de ICMS para gasolina, 
por exemplo, variam entre 25% e 34%, 
dependendo do estado.

No novo cálculo, as alíquotas se-
rão definidas pelos estados e Distri-
to Federal para cada produto a par-
tir da unidade de medida adotada, 
no caso o litro para os combustí-
veis. As alíquotas específicas serão 
fixadas anualmente e vigorarão por 
12 meses a partir da data de sua pu-
blicação, mas não poderão exceder, 
em reais por litro, o valor da mé-
dia dos preços ao consumidor final 

usualmente praticados no mercado 
considerado ao longo dos dois exer-
cícios imediatamente anteriores, 
multiplicada pela alíquota ad valo-
rem (percentual fixado em lei que 
será aplicado sobre a base de cálcu-
lo do tributo ) aplicável ao combus-
tível em 31 de dezembro do exercí-
cio imediatamente anterior.

Como exemplo, os preços médios 
de setembro da gasolina comum, 
do etanol hidratado e do óleo diesel 
corresponderam, respectivamente, a 
R$ 6,078, R$ 4,698 e R$ 4,728, segun-
do a Agência Nacional do Petróleo 
(ANP). Na forma do substitutivo, a 
alíquota seria calculada com base na 
média dos preços praticados de ja-
neiro de 2019 a dezembro de 2020. 
Nesse período, os preços de revenda 
variaram de R$ 4,268 a R$ 4,483, no 
caso da gasolina comum; de R$ 2,812 
a R$ 3,179, no caso do etanol hidrata-
do; e de R$ 3,437 a R$ 3,606, no caso 
do óleo diesel.

O presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), disse que a aprovação 
do projeto foi resultado de um acor-
do com os líderes partidários. (AB)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Boa sorte!   

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

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

PARA ONDE FOI
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EDITAL DE ARRECADAÇÃO DE BENS EXPEDIDO NOS 
AUTOS DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE Celso 
Grangeiro - PROCESSO Nº 1036253-40.2018.8.26.0001 - 
PRAZO  1 (UM) ANO - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Eliane da Camara Leite Ferreira, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER o(a)(s) Celso Grangeiro, 
CPF 650.918.768-04, RG 56093755, que nestes autos, por 
sentença datada de 24/10/2019, proferida pelo(a) MM. 
Juiz(a) de Direito, Dr(a).Eliane da Camara Leite Ferreira, foi 
d e c l a r a d a  s u a  A U S Ê N C I A  e  d e t e r m i n a d a  a 
ARRECADAÇÃO de seus bens, consistentes no saldo em 
conta judicial nº 3900126694702, vinculada aos presentes 
autos, sendo nomeado curador(a) o(a) Sr(a). David Poli 
Grangeiro, CPF 286.728.788-09, RG 303706247. Nestas 
condições, na forma do art. 745 do CPC, foi determinado o 
chamamento do ausente, por EDITAL, para que, no prazo 
de 1 (um) ano, contado da primeira publicação, entre na 
POSSE dos bens, sob pena de, não o fazendo, proceder-se 
à abertura da sucessão provisória. O presente edital será 
afixado e publicado por 06 vezes, com intervalo de 02 
meses, na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 04 de novembro de 2020.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos
autos do PROC. Nº 1000181-51.2020.8.26.0238. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Ibiúna, Estado
de São Paulo, Dr(a). MARIANE CRISTINA MASKE DE FARIA CABRAL, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEI-
ROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER move uma ação de
Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra – HELENA ROLIM DE FREITAS
AGOSTINI, 2 – FORTUNATO DE AGOSTINI FILHO, 3 – MARIO HÉLIO ROLIM DE FREITAS, 4 – WANDA APARECIDA
RIBEIRO SILVA ROLIM DE FREITAS, 5 – HELENICE ROLIM DE FREITAS DE MORAES e PAULO ROBERTO NUNES
DE MORAIS, objetivando a desapropriação do terreno que compõe o imóvel, matrícula 5.242 do RI de Ibiúna,
localizado entre as estacas 1161+19,47 a 1168+7,41 da Pista Direita do projeto executivo para a duplicação da
Rodovia Bunjiro Nakao, SP 250, no sentido de Vargem Grande Paulista – Ibiúna, no Município e Comarca de Ibiúna,
pelo Decreto Estadual nº 63.472, de 11 de junho de 2018, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em
12 de junho de 2018, foi declarado de utilidade pública para fins de desapropriação. Para o levantamento dos
depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no
Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Ibiúna, aos 07 de outubro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1045737-55.2019.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Natália Schier Hinckel, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) GILVAN SANTOS GUEDES, RG 546209364, CPF 404.169.505-82, com endereço desconhecido,
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO
DE GUARULHOS S/A PROGUARU visando o recebimento da quantia de R$4.254,69 (Quatro mil, duzentos e
cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) para novembro/2019. Encontrando-se o Executado em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da importância reclamada. Prazo para
Embargos: 15 (quinze) dias úteis. Neste prazo, reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, os Executado poderão requerer o pagamento do saldo
em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo localizado os
Executado e decorrido o prazo deste, lhe será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 10 de agosto de 2021.

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

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

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação
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 D A oferta de vagas deve bater recorde se comparadas 
aos últimos anos, já que desde 2014 as contratações 
não atingem esse patamar
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Curtas

INCÊNDIO. O ator Brad 
Pitt, 57, recebeu uma 
notificação de alerta 
de evacuação de sua 
casa de praia localizada 
no Condado de Santa 
Bárbara, na Califórnia. 
O motivo é um incên-
dio florestal próximo 
à residência. Segundo 
o Mirror, o local foi in-
cluído na zona de alerta 
de evacuação e isso sig-
nifica que há risco po-
tencial de vida e danos 
materiais.

MATRIMÔNIO. Co-
nhecido pelo papel 
de Rafa Caparros na 
nova versão de “Gos-
sip Girl” (HBO Max), Ja-
son Gotay, 32, se casou 
nesta semana com o 
também ator Michael 
Hartung, 30. Os dois 
estavam noivos des-
de janeiro deste ano.
De acordo com a “Peo-
ple”, os dois realizaram 
uma cerimônia para 
cerca de 100 convida-
dos na área externa de 
um bufê nos arredores 
de Nova York.

SOB PRESSÃO. In-
fluenciadores e fãs do 
programa A Fazenda 13 
estão fazendo campa-
nha para eliminar Gui 
Araújo. No Twitter, a 
hashtag #ForaGuiA-
raújo se tornou um dos 
assuntos mais comen-
tados. O peão recebeu 
o veto de Dayane e per-
deu o direito de dispu-
tar a prova do fazendei-
ro, o que resultou na 
ida direta para a roça. 

“Não sei se choro 
ou se dou risada”
Bruno Magri sobre o fim 

do namoro com Viih Tube. 

O 
Coldplay estará 
no Rock in Rio 
para fazer o show 
de encerramento 
do palco Mundo 

em 10 de setembro de 2022. 
Liderada pelo vocalista Ch-
ris Martin, a banda britânica 
volta ao festival após 11 anos, 
quando fez sua primeira 
apresentação no evento na 
edição de 2011. A perfoman-
ce no Rio faz parte da turnê 
mundial divulgada pelo gru-
po nesta quinta-feira (14) e 
que começa em San José, na 
Costa Rica, no dia 18 de mar-
ço. O anúncio ocorre na vés-
pera do lançamento do novo 
álbum do grupo, o “Music of 
the Spheres”, que teve par-
ceria com a banda de K-pop 
BTS na faixa “My Universe” 
em setembro deste ano.

DE VOLTA AO BRASIL
Coldplay no Rock in Rio
Banda britânica 
participará do 
festival no Rio de 
Janeiro após 11 anos 
no encerramento do 
palco Mundo

Voltando às novelas
A atriz Andrea Beltrão tem dedicado sua carreira a filmes e sé-
ries e acabou deixando de lado as novelas da TV Globo. Mas 
agora ela está de volta às tramas após 20 anos, como destacou 
em uma entrevista recente ao Gshow. Ela destacou alegria de 
voltar a fazer parte de uma novela. Andrea Beltrão ainda fa-
lou sobe a amizade que tem com a diretora Lícia Manzo: “Sou 
fã da Lícia, conheço ela do Tablado. A novela é maravilhosa. É 
uma personagem incrível e um assunto que me interessa”.

Los Angeles
A cantora Adele (33) revelou 
em uma entrevista para ‘Vo-
gue Britânica’ o motivo de 
morar atualmente em Los 
Angeles, nos EUA, ao invés 
de Londres, na Inglaterra. “O 
tipo de casa que tenho em 
Los Angeles nunca poderia 
pagar em Londres. Nunca”, 
contou a britânica. A cantora 
irá lançar sua nova música 
‘Easy On Me’ hoje (15).

Suspenso
O jogador de basquete Kyrie 
Irving foi suspenso pelo 
Brooklyn Nets por se recu-
sar a tomar vacina contra 
Covid-19. A informação foi 
anunciada pelo time que to-
mou a decisão de afastar o ar-
mador até que ele esteja imu-
nizado. Há um tempo atrás, o 
atleta compartilhou a supo-
sição de um “plano satânico” 
na imunização.

César Tralli se despede do SP1
O jornalista César Tralli, se despediu da apresentação do jornal SP1 nesta quarta-feira (13). 
“Chegou um momento bem difícil para mim, e imagino que para vocês também. Estou me 
despedindo do SP1 depois de 10 anos”, começou. “Quero te agradecer do fundo do coração 
por tanto carinho, por confiar no meu trabalho e por essa relação de respeito e de muito 
amor que nós construímos”, continuou. Já emocionado, o apresentador diz que irá fazer um 
convite aos telespectadores.
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“COMUNICADO N.º 218/2021”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 082/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e 
Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, 
inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licita-
ção na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” objetivando 
o REGISTRO DE PREÇOS para a futura “Aquisição De Canetas Permanentes De Insulina, Refil E 
Agulhas,” para a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Matão.
O edital completo estará disponível a partir de quarta-feira, 13 de outubro de 2021, no site da Prefeitura 
(www.matao.sp.gov.br) ou através do site www.comprasgovernamentais.gov.br; e havendo dificuldade 
das interessadas o Departamento de Compras e Licitações estará à disposição para gravação do mesmo 
em mídia digital, das 08h00min às 17h00min.
A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 27* de outubro de 2021, às 
08h30min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.

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

PREFEITO DE MATÃO
* Republicado por ter saído com Incorreção

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 219/2021”
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2021, de 30 de setembro de 2021, levado a efeito 
através do Processo Licitatório n.º 081/2021, cujo objeto compreende a “Contratação Da 

Prestação De Serviço Técnico, A Ser Prestado Por Pessoa Jurídica Especializada Na Elaboração E 
Atualização De Cálculos Judiciais E Extrajudiciais, Emissão De Pareceres Técnicos, Apresentação 
De Quesitos Em Perícias Judiciais, Impugnação A Cálculos De Parte Contrária, Em Ações Em Que 
O Município De Matão Figure Como Autor, Réu, Assistente, Opoente, Em Qualquer Fase Proces-
sual, Pré-Processual Ou Procedimentos Administrativos, Pelo Prazo De 12 (Doze) Meses,” para a 
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Matão.
O Sr. Aparecido Ferrari, Prefeito do Município de Matão, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei, COMUNICA, que tendo em vista o recebimento de questionamentos por e-mail, no 
dia 05/10/2021, DECIDE pela RETIFICAÇÃO E REABERTURA DE PRAZOS sendo que o Edital 
Retificado e seus anexos, estarão disponíveis a partir de quarta-feira, 13 de outubro de 2021, no site da 
Prefeitura (www.matao.sp.gov.br) ou através do site www.comprasgovernamentais.gov.br; e que ha-
vendo dificuldade das interessadas o Departamento de Compras e Licitações estará à disposição para 
gravação do mesmo em mídia digital, das 08h00min às 17h00min.
A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 27* de outubro de 2021, às 
15h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.
Demais informações no Departamento de Compras e Licitações através dos telefones: (16) 3383-4070, 
(16) 3383-4056, (16) 3383-4068 e (16) 3383-4067, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 17h00min.

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

PREFEITO DE MATÃO
* Republicado por ter saído com Incorreção

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 225/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 048/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 084/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Lici-
tações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita 
no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL” objetivando 
a “Locação de Máquinas, Equipamentos e Caminhões para a Secretaria de Serviços Municipais” da 
Prefeitura Municipal de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 28 de outubro de 2021
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 09h00min no Departa-
mento de Compras e Licitações no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 09h00min.
O edital estará disponível a partir de segunda-feira, 18 de outubro de 2021, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 14 de outubro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 226/2021”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 085/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Lici-
tações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita 
no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO” ob-
jetivando o REGISTRO DE PREÇOS para a “Aquisição De Materiais De Escritório”, para diversas 
Secretarias da Prefeitura Municipal de Matão.
O edital completo estará disponível a partir de segunda-feira, 18 de outubro de 2021, no site da Prefei-
tura (www.matao.sp.gov.br) ou através do site www.comprasgovernamentais.gov.br; e havendo dificul-
dade das interessadas o Departamento de Compras e Licitações estará à disposição para gravação do 
mesmo em mídia digital, das 08h00min às 17h00min.
A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 29 de outubro de 2021, às 
08h30min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.

Palácio da Independência, aos 14 de outubro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 227/2021”
REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/2021, de 29 de julho de 2021, levado a efeito 
através do Processo Licitatório n.º 052/2021, cujo objeto compreende a REGISTRO DE 

PREÇOS para a “Aquisição De CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado A Quente (CBUQ) – Faixa D 
DER”, para o Departamento de Manutenção e Conservação Urbana da Secretaria Municipal de Serviços 
Municipais da Prefeitura Municipal de Matão.
O Sr. Aparecido Ferrari, Prefeito de Matão, no uso de suas atribuições legais, tendo-se em vista o 
Ofício n.º 110/2021, de 25/08/2021 encaminhado pelo Secretário Municipal de Serviços Municipais e, 
o Parecer n.º 260/2021, de 05/10/2021, encaminhado pela Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 
e, presentes a conveniência e o interesse público DECIDE pela REVOGAÇÃO do certame, nos termos 
da Lei Federal 14.133/2021. 

Matão, 14 de outubro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2574/2021

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR 
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE CAR-
TÃO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PREVISTOS NO EDITAL E TERMO 
DE REFERÊNCIA”.
Data da Sessão: 28/10/2021
Horário: 09:00 horas

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2585/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LO-
CAÇÃO DE BANHEIROS CONTAINERS E CABINES SANITÁRIAS COM FOR-
NECIMENTO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PARA 
ATENDER AOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE COR-
DEIRÓPOLIS”.
Data da Sessão: 09/11/2021
Horário: 09:00 horas
Local: Salão Social Maria de Lourdes Arrais - Praça Jamil Abrahão Saad, nº 86 – 
Centro - Cordeirópolis/SP
Os editais das Licitações acima e seus anexos poderão ser obtidos no sítio ele-
trônico oficial da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITAÇÕES.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2218/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMI-
NHÕES, MÁQUINAS E ÔNIBUS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E 
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA”.
Data da Sessão: 29/10/2021
Horário: 09:00 horas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2683/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO ME-
DICINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDEIRÓPOLIS, 
UPAM E DEMAIS UNIDADES RELACIONADAS”.
Data da Sessão: 04/11/2021
Horário: 09:00 horas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2832/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE LOUSAS DIGI-
TAIS INTEGRADAS E TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA USO 
DAS LOUSAS DIGITAIS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORDEIRÓPOLIS”.
Data da Sessão: 05/11/2021
Horário: 09:00 horas

Os editais dos Pregões Eletrônicos acima e seus anexos poderão ser obtidos no 
sítio eletrônico oficial da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITA-
ÇÕES e http://comprasbr.com.br.

CORDEIRÓPOLIS, 14 DE OUTUBRO DE 2021.
CARLOS ALBERTO PIOLA FILHO

DIRETOR DE COMPRAS

TOMADA DE PREÇOS 11/2021 
Processo 3693/1/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 
JAZIGOS NO CEMITÉRIO CAMPO SANTO 

Resultado da abertura do ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 
e CONVOCAÇÃO para abertura do ENVELOPE Nº 02 – 

PROPOSTA 

Decorrido o prazo para impugnações e julgado os recursos, fica o 
resultado como se segue: 

1. Bramer Construtora e Paisagismo Eireli – HABILITADA 
2. Fazeg Projeto e Construções LTDA – HABILITADA 

A abertura do ENVELOPE Nº02 – PROPOSTA será no dia 18 de 
outubro às 09:00hrs., no auditório da Prefeitura Municipal, sito 
à Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro 

A ata de deliberação do recurso e demais informações estão dis-
poníveis para vistas nos autos do processo 3693/1/2021, no Setor 
de Licitações situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 – Centro 
– Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

TOMADA DE PREÇOS 12/2021 
Processo 3414/1/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL 

ELETROFUNDIDO NAS UNIDADES ESCOLARES 

Resultado da abertura do envelope nº 01 – HABILITAÇÃO 

Abertos os envelopes de “habilitação”, fica o resultado como 
segue: 

1.R. Maluf Engenharia e Construções LTDA. – HABILITADA 
2. Engetela Comercio e Serviços Eireli – HABILITADA 
3. Construtora Ohana LTDA. – INABILITADA 
4. RJC Sinalização Urbana LTDA. EPP – HABILITADA 

Fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição 
de recurso da fase de habilitação. A ata com maiores informações 
estará disponível no Portal da Transparência no site www.portofe-
liz.sp.gov.br e, os autos do processo 3414/1/2021, disponível para 
vistas, no Setor de Licitações situado à Rua Adhemar de Barros, nº 
340 – Centro – Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Secretaria da Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO

Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo
Encontra-se aberta na Fundação Pró-Sangue – Hemocentro de São Paulo, o Pregão Ele-
trônico do tipo Menor Preço Objetivando a Aquisição de Bens com Entrega Parcelada 
– Participação Ampla 
Edital de Pregão Eletrônico nº 159/2021 – Processo – 2021/00296
Oferta de Compra nº 091301090472021oc00174
Endereço Eletrônico: www.bec.sp.gov.br
Data do Início do Prazo Para Envio da Proposta Eletrônica: 18/10/2021
Data e Hora da Abertura da Sessão Pública: 28/10/2021 às 9:00 horas
A presente licitação tem por objeto a aquisição de Lote Único formado pelos itens: item 01 – 
104.400 (cento e quatro mil, e quatrocentas) unidades de Bolsa Tripla CPD/SAG-M com Top 
And Bottom, item 02 – 12.000 (doze mil) unidades de Bolsa Quadrupla CPD/SAG-M TOP 
AND Bottom e item 03 – 3.600 (três, mil e seiscentas) unidades de Bolsa Quadrupla CPD/
SAG-M Top and Botton com Filtro In-Line, conforme especificações constantes do Termo de 
Referência que integra este Edital como Anexo I.
Indicar como Pregoeira a Senhora Isabel Saturnino Chaves – RF nº 1038.
Indicar para compor a Equipe de Apoio Técnico da Pregoeira: Senhor Fabricio da Costa 
Pinheiro – RF nº 1595, Senhora Silvana Regina Matana RF nº 1457, Senhor Denis Alessan-
dro da Silva RF nº 1017, Senhor Lívio Luksys RF nº 1578 e Senhora Sandra C. Montebello 
RF nº 0613.

A Integra do Edital e o resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta 
licitação, sujeitos à publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos sítios 

eletrônicos www.imesp.com.br, opção “e-negociospublicos” e www.bec.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
LEI Nº. 2.125/2021, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 
375.099,00 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL E NOVENTA E NOVE REAIS).

DINAMERICO GONÇALVES PERONI, Prefeito  Municipal de Itariri,  Estado  de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER, que a Câmara Municipal 
de Itariri,  em Sessão Ordinária realizada em 06 de outubro   de 2021, aprovou por 10 ( dez) 
votos favoráveis,  o Projeto de Lei nº. 27/2021, e ele  sanciona e promulga a seguinte  Lei:

Art. 1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 
375.099,00 (trezentos e setenta e cinco mil e noventa e nove reais) nos departamento de 
Cidadania e Assistência Social e Fundeb conforme classificação abaixo discriminada:

a) Un. Orçam.:02.14-DECAS-Depto de Cidadania e Assist. Social
Funcional/Prog.:  08.244.0010.2012-Manutenção do Decas
Categoria/Elemento:4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente
Ficha:000- FR=01 - ............................................................................................R$  10.000,00
Ficha:000-FR=02 -..............................................................................................R$  65.099,00

b) Un. Orçam.:02.05-FUNDEB-Fundo de Manutenção e Desenv. Ed. Básica
Funcional/Prog.: 12.365.0003.1004-Investimentos em Reforma
Categoria/Elemento:4.4.90.51-Obras e Instalações
Ficha:000-FR=02 -..............................................................................................R$ 300.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO....................................................................…........R$ 375.099,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito adicional suplementar contida no artigo 1º desta Lei serão 
considerados o seguinte:

Incisos a Excesso de Arrecadação FR=01...........................................................R$   10.000,00                    
Excesso de Arrecadação-FR=02.........................................................................R$   65.099,00
Incisos b   Excesso de Arrecadação FR=02..........................................................R$ 300.000,00  
TOTAL ................................................................................................................R$ 375.099,00

Art. 3º -  Ficam convalidados os valores da presente Lei com as peças de PPA Lei nº.1983/17 
de 26/09/17, Planejamento LDO nº 2079/20 de 08/06/2020 e LOA nº 2095/19 de 20/10/2020.

Art. 4º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em 
contrário.

GABINETE DO  PREFEITO  MUNICIPAL DE ITARIRI,
EM, 13   DE OUTUBRO   DE 2021.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
LEI Nº. 2.126/2021, DE 14   DE  OUTUBRO  DE 2021.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE 
R$ 2.360.000,00 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS).

DINAMERICO GONÇALVES PERONI, Prefeito  Municipal de Itariri,  Estado  de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER, que a Câmara Municipal 
de Itariri,  em Sessão Ordinária realizada em 06 de outubro   de 2021, aprovou por 10 ( dez) 
votos favoráveis,  o Projeto de Lei nº. 28/2021, e ele  sanciona e promulga a seguinte  Lei:

Art. 1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 2.360.000,00 (dois milhões, trezentos e sessenta mil reais) nos departamentos conforme 
classificação abaixo discriminada:

a) Un. Orçam.:02.04-Departamento Administrativo
Funcional/Prog.: 04.122.0002.2007-Propaganda e Publicidade
Categoria/Elemento:3.3.90.39-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Ficha:020-FR=01...............................................................................................R$ 30.000,00
Funcional/Prog.: 04.123.0002.0001-Pasep
Categoria/Elemento:3.3.90.47-Obrigações Tributárias  e Contributivas
Ficha:021- FR=01...............................................................................................R$ 80.000,00

b) Un. Orçam.:02.05-FUNDEB-Fundo de Manut. E Des. Ed. Básica
Funcional/Prog.: 12.361.0003.1002-Aquisição de Material Permanente
Categoria/Elemento:4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente
Ficha:087-FR=02...............................................................................................R$ 200.000,00
Funcional/Prog.: 12.361.0003.1004-Investimentos em Reforma
Categoria/Elemento:4.4.90.51-Obras e Instalações
Ficha:088-FR=02..............................................................................................R$ 550.000,00
Funcional/Prog.: 12.365.0003.2006-Fundeb 40%
Categoria/Elemento:4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente
Ficha:107-FR=02.............................................................................................. R$ 70.000,00

c) Un. Orçam.:02.06-Fundo Municipal de Saúde
Funcional/Prog.: 10.301.0004.1004-Investimentos em Reforma
Categoria/Elemento:4.4.90.51-Obras e Instalações
Ficha:266-FR=02...............................................................................................R$ 100.000,00
Ficha:118-FR=01................................................................................................R$ 70.000,00
Funcional/Prog.: 10.301.0004.2001-Manutenção do Departamento.
Categoria/Elemento:3.3.90.30-Material de Consumo
Ficha:127-FR=01...............................................................................................R$ 100.000,00
Ficha:129-FR=05...............................................................................................R$ 240.000,00
Categoria/Elemento:3.3.90.36-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
Ficha:130-FR=01...............................................................................................R$ 200.000,00
Categoria/Elemento:3.3.90.39-Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica
Ficha:133-FR=01...............................................................................................R$ 50.000,00
Ficha:135-FR=05...............................................................................................R$ 10.000,00
Funcional/Prog.: 10.301.0004.2003-Regime de Adiantamento
Categoria/Elemento:3.3.90.39-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Ficha:138-FR=01..............................................................................................  R$ 25.000,00

d) Un. Orçam.:02.10-Infraestrutura, Serv. Urb. e Rurais e Agricultura
Funcional/Prog.: 15.452.0008.2001-Manutenção do Departamento
Categoria/Elemento:3.3.90.30-Material de Consumo
Ficha:177-FR=01...............................................................................................R$ 85.000,00
Categoria/Elemento:3.3.90.39-Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica
Ficha:180-FR=01..............................................................................................R$ 300.000,00
Funcional/Prog.: 15.452.0008.2011-Manutenção do SERM
Categoria/Elemento:3.3.90.30-Material de Consumo
Ficha:187-FR=01............................................................................................ . R$ 100.000,00
Categoria/Elemento:3.3.90.39-Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica
Ficha:191-FR=01..............................................................................................R$ 100.000,00
e) Un. Orçam.:02.12-Fundo Municipal de Assistência Social
Funcional/Prog.: 08.244.0009.2001-Manutenção do Departamento
Categoria/Elemento:3.3.90.39-Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica
Ficha:215-FR=01...............................................................................................R$ 50.000,00

TOTAL SUPLEMENTAÇÃO.................................................................….…... R$ 2.360.000,00

Art. 2º -  Para cobertura do crédito adicional suplementar contida no artigo 1º desta Lei serão 
considerados o seguinte:

Inciso a – Departamento Administrativo:
Ficha 020– Excesso de Arrecadação-FR=01(Tesouro)...................….…...........R$  30.000,00
Ficha 021– Excesso de Arrecadação-FR=01 (Tesouro)...............…….…...........R$  80.000,00
Inciso b - Fundeb:
Ficha 087 – Excesso de Arrecadação-FR=02 (Fundeb)…….................…….....R$  200.000,00
Ficha 088– Excesso de Arrecadação-FR=02 (Fundeb)………............................R$  550.000,00
Ficha 107– Excesso de Arrecadação-FR=02(Fundeb)....…...............................R$  70.000,00
Inciso c – Fundo Municipal de Saúde:
Ficha 266– Excesso de Arrecadação-FR=02(reforma UBS)..............................R$  100.000,00
Ficha 118– Excesso de Arrecadação-FR=01(Tesouro)....….…….....................R$  70.000,00
Ficha 127– Excesso de Arrecadação-FR=01(Tesouro)....….....…....................R$ 100.000,00
Ficha 129– Excesso de Arrecadação-FR=05(Incremento PAB)..…..................R$ 240.000,00
Ficha 130– Excesso de Arrecadação-FR=01(Tesouro)....….…….…................R$ 200.000,00
Ficha 133– Excesso de Arrecadação-FR=01(Tesouro)....….............................R$ 50.000,00
Ficha 135– Excesso de Arrecadação-FR=01(Tesouro).............................…....R$ 10.000,00
Ficha 138– Excesso de Arrecadação-FR=01(Tesouro)....…............................ R$ 25.000,00
Inciso d – Infraestrutura, Serv. Urb. e Rurais e Agricultura:
Ficha 177– Excesso de Arrecadação-FR=01(Tesouro)....….................….........R$ 85.000,00
Ficha 180– Excesso de Arrecadação-FR=01(Tesouro)....….............................R$ 300.000,00
Ficha 187– Excesso de Arrecadação-FR=01(Tesouro)....….............................R$ 100.000,00
Ficha 191– Excesso de Arrecadação-FR=01(Tesouro)....….........................….R$ 100.000,00
Inciso e – Fundo Municipal de Assistência Social:
Ficha 215– Excesso de Arrecadação-FR=01(Tesouro)....….........................…..R$ 50.000,00
Total............................................................………..........................................R$ 2.360.000,00

Art. 3º -  Ficam convalidados os valores da presente Lei com as peças de PPA Lei nº1983/17 
de 26/09/17, Planejamento LDO nº 2079/20 de 08/06/2020 e LOA nº 2095/20 de 16/10/2020.

Art. 4º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em 
contrário.

GABINETE DO  PREFEITO  MUNICIPAL DE ITARIRI,
EM, 14   DE OUTUBRO   DE 2021.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES
Pregão Presencial 13/2021

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

Gertrudes/SP, realizar-se-á licitação, na modalidade Pregão Presencial 13/2021, objetivando a 
contratação de prêmio de seguro para a frota municipal – apólice coletiva. O edital completo poderá 
ser retirado no endereço supracitado, no horário das 09:00 às 17:00 horas ou pelo site www.
santagertrudes.sp.gov.br. Os envelopes com as propostas e os documentos de habilitação devem 
ser protocolados até as 08:30 horas do dia 28/10/2021 no Paço Municipal. A sessão de lances e 
julgamento será neste mesmo dia às 09:00 horas. SERÁ EXIGIDO O USO DE MÁSCARAS E 
QUE CADA REPRESENTANTE TRAGA SEUS OBJETOS PESSOAIS (EX. CANETA) PARA A 
PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO. SERÁ RESPEITADO O DISTANCIAMENTO RECOMENDADO 
PELA OMS. Santa Gertrudes/SP, 14 de outubro de 2021. Nivea Santos Yamagami – Pregoeira.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
CAMPUS DE BOTUCATU - FACULDADE DE MEDICINA

Encontra-se à disposição o Edital do Pregão Eletrônico 33/2021-FM, Processo 1806/2021-FM, Oferta 
de Compra BEC (OC) N° 102313100612021OC00108 do tipo menor preço por item, que objetiva 
AQUISIÇÃO DE NOBREAK, RACK E MICROCOMPUTADOR, PARA A UNIDADE DE PESQUISA 
CLINICA - UPECLIN - DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU, COM RECURSOS ORÇA-
MENTÁRIOS DO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DO SISTEMA DE GESTÃO 
DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSES - SICONV Nº 881828/2018. Data do início do prazo 
para envio da proposta eletrônica: 15/10/2021. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até 
o dia 03/11/2021 às 9 horas, data e horário de realização da sessão. Endereços eletrônicos para par-
ticipação do certame: www.bec.sp.gov.br; www.bec.fazenda.sp.gov.br; www.fmb.unesp.br, www.im-
prensaoficial.com.br; www.pregao.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br. Identificação do órgão 
responsável pela licitação: UG 102313; Gestão 10061 – Seção Técnica de Materiais da Faculdade de 
Medicina de Botucatu, localizada no distrito de Rubião Júnior, s/n.º, Botucatu, SP, fax: (14) 3880-1036; 
fone: (14) 3880-1072 ou 3880-1099, e-mail: licitacoes.fmb@unesp.br. Botucatu, 14 de outubro de 2021

Paulo Fernando Jacintho De Souza - Diretor da Divisão Técnica Administrativa

SAAE - Porto Feliz

Pça. Dr. José Sacramento e Silva, 50 - Centro - Porto Feliz/SP - Tel. (15) 3261-9600 
CNPJ: 45.479.391/0001-07 www.saaeportofeliz.sp.gov.br

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA  
E ESGOTO DE PORTO FELIZ

Licitação

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: 029/2021
Processo SAAE: 602/2021
Contratante: SAAE DE PORTO FELIZ
Contratada: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 
Objeto: Prestação de serviços especializados de renovação de seguro 
predial para as unidades da Autarquia
Valor:  R$ 10.719,83
Modalidade: Dispensa de Licitação – Art. 24, Inc. II Lei 8666/93 e 
suas alterações posteriores.
Dotação Orçamentária: 17.512.0003.2.003 – 3.3.90.39.00.00
Fonte de Recurso: Tesouro
Data: 11/10/2021

DocuSign Envelope ID: ACB776EC-8F6F-4C75-A1E3-782057119F45
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“COMUNICADO N.º 218/2021”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 082/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e 
Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, 
inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licita-
ção na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” objetivando 
o REGISTRO DE PREÇOS para a futura “Aquisição De Canetas Permanentes De Insulina, Refil E 
Agulhas,” para a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Matão.
O edital completo estará disponível a partir de quarta-feira, 13 de outubro de 2021, no site da Prefeitura 
(www.matao.sp.gov.br) ou através do site www.comprasgovernamentais.gov.br; e havendo dificuldade 
das interessadas o Departamento de Compras e Licitações estará à disposição para gravação do mesmo 
em mídia digital, das 08h00min às 17h00min.
A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 27* de outubro de 2021, às 
08h30min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.

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

PREFEITO DE MATÃO
* Republicado por ter saído com Incorreção

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 219/2021”
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2021, de 30 de setembro de 2021, levado a efeito 
através do Processo Licitatório n.º 081/2021, cujo objeto compreende a “Contratação Da 

Prestação De Serviço Técnico, A Ser Prestado Por Pessoa Jurídica Especializada Na Elaboração E 
Atualização De Cálculos Judiciais E Extrajudiciais, Emissão De Pareceres Técnicos, Apresentação 
De Quesitos Em Perícias Judiciais, Impugnação A Cálculos De Parte Contrária, Em Ações Em Que 
O Município De Matão Figure Como Autor, Réu, Assistente, Opoente, Em Qualquer Fase Proces-
sual, Pré-Processual Ou Procedimentos Administrativos, Pelo Prazo De 12 (Doze) Meses,” para a 
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Matão.
O Sr. Aparecido Ferrari, Prefeito do Município de Matão, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei, COMUNICA, que tendo em vista o recebimento de questionamentos por e-mail, no 
dia 05/10/2021, DECIDE pela RETIFICAÇÃO E REABERTURA DE PRAZOS sendo que o Edital 
Retificado e seus anexos, estarão disponíveis a partir de quarta-feira, 13 de outubro de 2021, no site da 
Prefeitura (www.matao.sp.gov.br) ou através do site www.comprasgovernamentais.gov.br; e que ha-
vendo dificuldade das interessadas o Departamento de Compras e Licitações estará à disposição para 
gravação do mesmo em mídia digital, das 08h00min às 17h00min.
A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 27* de outubro de 2021, às 
15h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.
Demais informações no Departamento de Compras e Licitações através dos telefones: (16) 3383-4070, 
(16) 3383-4056, (16) 3383-4068 e (16) 3383-4067, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 17h00min.

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

PREFEITO DE MATÃO
* Republicado por ter saído com Incorreção

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 225/2021”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 048/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 084/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Lici-
tações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita 
no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL” objetivando 
a “Locação de Máquinas, Equipamentos e Caminhões para a Secretaria de Serviços Municipais” da 
Prefeitura Municipal de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 28 de outubro de 2021
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 09h00min no Departa-
mento de Compras e Licitações no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 09h00min.
O edital estará disponível a partir de segunda-feira, 18 de outubro de 2021, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 14 de outubro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 226/2021”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 085/2021
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Lici-
tações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita 
no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO” ob-
jetivando o REGISTRO DE PREÇOS para a “Aquisição De Materiais De Escritório”, para diversas 
Secretarias da Prefeitura Municipal de Matão.
O edital completo estará disponível a partir de segunda-feira, 18 de outubro de 2021, no site da Prefei-
tura (www.matao.sp.gov.br) ou através do site www.comprasgovernamentais.gov.br; e havendo dificul-
dade das interessadas o Departamento de Compras e Licitações estará à disposição para gravação do 
mesmo em mídia digital, das 08h00min às 17h00min.
A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 29 de outubro de 2021, às 
08h30min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.

Palácio da Independência, aos 14 de outubro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 227/2021”
REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/2021, de 29 de julho de 2021, levado a efeito 
através do Processo Licitatório n.º 052/2021, cujo objeto compreende a REGISTRO DE 

PREÇOS para a “Aquisição De CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado A Quente (CBUQ) – Faixa D 
DER”, para o Departamento de Manutenção e Conservação Urbana da Secretaria Municipal de Serviços 
Municipais da Prefeitura Municipal de Matão.
O Sr. Aparecido Ferrari, Prefeito de Matão, no uso de suas atribuições legais, tendo-se em vista o 
Ofício n.º 110/2021, de 25/08/2021 encaminhado pelo Secretário Municipal de Serviços Municipais e, 
o Parecer n.º 260/2021, de 05/10/2021, encaminhado pela Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 
e, presentes a conveniência e o interesse público DECIDE pela REVOGAÇÃO do certame, nos termos 
da Lei Federal 14.133/2021. 

Matão, 14 de outubro de 2021.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2574/2021

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR 
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE CAR-
TÃO ALIMENTAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PREVISTOS NO EDITAL E TERMO 
DE REFERÊNCIA”.
Data da Sessão: 28/10/2021
Horário: 09:00 horas

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2585/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LO-
CAÇÃO DE BANHEIROS CONTAINERS E CABINES SANITÁRIAS COM FOR-
NECIMENTO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PARA 
ATENDER AOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE COR-
DEIRÓPOLIS”.
Data da Sessão: 09/11/2021
Horário: 09:00 horas
Local: Salão Social Maria de Lourdes Arrais - Praça Jamil Abrahão Saad, nº 86 – 
Centro - Cordeirópolis/SP
Os editais das Licitações acima e seus anexos poderão ser obtidos no sítio ele-
trônico oficial da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITAÇÕES.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2218/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMI-
NHÕES, MÁQUINAS E ÔNIBUS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E 
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA”.
Data da Sessão: 29/10/2021
Horário: 09:00 horas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2683/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO ME-
DICINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDEIRÓPOLIS, 
UPAM E DEMAIS UNIDADES RELACIONADAS”.
Data da Sessão: 04/11/2021
Horário: 09:00 horas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2832/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE LOUSAS DIGI-
TAIS INTEGRADAS E TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA USO 
DAS LOUSAS DIGITAIS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORDEIRÓPOLIS”.
Data da Sessão: 05/11/2021
Horário: 09:00 horas

Os editais dos Pregões Eletrônicos acima e seus anexos poderão ser obtidos no 
sítio eletrônico oficial da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITA-
ÇÕES e http://comprasbr.com.br.

CORDEIRÓPOLIS, 14 DE OUTUBRO DE 2021.
CARLOS ALBERTO PIOLA FILHO

DIRETOR DE COMPRAS

TOMADA DE PREÇOS 11/2021 
Processo 3693/1/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 
JAZIGOS NO CEMITÉRIO CAMPO SANTO 

Resultado da abertura do ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 
e CONVOCAÇÃO para abertura do ENVELOPE Nº 02 – 

PROPOSTA 

Decorrido o prazo para impugnações e julgado os recursos, fica o 
resultado como se segue: 

1. Bramer Construtora e Paisagismo Eireli – HABILITADA 
2. Fazeg Projeto e Construções LTDA – HABILITADA 

A abertura do ENVELOPE Nº02 – PROPOSTA será no dia 18 de 
outubro às 09:00hrs., no auditório da Prefeitura Municipal, sito 
à Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro 

A ata de deliberação do recurso e demais informações estão dis-
poníveis para vistas nos autos do processo 3693/1/2021, no Setor 
de Licitações situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 – Centro 
– Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

TOMADA DE PREÇOS 12/2021 
Processo 3414/1/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL 

ELETROFUNDIDO NAS UNIDADES ESCOLARES 

Resultado da abertura do envelope nº 01 – HABILITAÇÃO 

Abertos os envelopes de “habilitação”, fica o resultado como 
segue: 

1.R. Maluf Engenharia e Construções LTDA. – HABILITADA 
2. Engetela Comercio e Serviços Eireli – HABILITADA 
3. Construtora Ohana LTDA. – INABILITADA 
4. RJC Sinalização Urbana LTDA. EPP – HABILITADA 

Fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição 
de recurso da fase de habilitação. A ata com maiores informações 
estará disponível no Portal da Transparência no site www.portofe-
liz.sp.gov.br e, os autos do processo 3414/1/2021, disponível para 
vistas, no Setor de Licitações situado à Rua Adhemar de Barros, nº 
340 – Centro – Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Secretaria da Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO

Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo
Encontra-se aberta na Fundação Pró-Sangue – Hemocentro de São Paulo, o Pregão Ele-
trônico do tipo Menor Preço Objetivando a Aquisição de Bens com Entrega Parcelada 
– Participação Ampla 
Edital de Pregão Eletrônico nº 159/2021 – Processo – 2021/00296
Oferta de Compra nº 091301090472021oc00174
Endereço Eletrônico: www.bec.sp.gov.br
Data do Início do Prazo Para Envio da Proposta Eletrônica: 18/10/2021
Data e Hora da Abertura da Sessão Pública: 28/10/2021 às 9:00 horas
A presente licitação tem por objeto a aquisição de Lote Único formado pelos itens: item 01 – 
104.400 (cento e quatro mil, e quatrocentas) unidades de Bolsa Tripla CPD/SAG-M com Top 
And Bottom, item 02 – 12.000 (doze mil) unidades de Bolsa Quadrupla CPD/SAG-M TOP 
AND Bottom e item 03 – 3.600 (três, mil e seiscentas) unidades de Bolsa Quadrupla CPD/
SAG-M Top and Botton com Filtro In-Line, conforme especificações constantes do Termo de 
Referência que integra este Edital como Anexo I.
Indicar como Pregoeira a Senhora Isabel Saturnino Chaves – RF nº 1038.
Indicar para compor a Equipe de Apoio Técnico da Pregoeira: Senhor Fabricio da Costa 
Pinheiro – RF nº 1595, Senhora Silvana Regina Matana RF nº 1457, Senhor Denis Alessan-
dro da Silva RF nº 1017, Senhor Lívio Luksys RF nº 1578 e Senhora Sandra C. Montebello 
RF nº 0613.

A Integra do Edital e o resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta 
licitação, sujeitos à publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos sítios 

eletrônicos www.imesp.com.br, opção “e-negociospublicos” e www.bec.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
LEI Nº. 2.125/2021, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 
375.099,00 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL E NOVENTA E NOVE REAIS).

DINAMERICO GONÇALVES PERONI, Prefeito  Municipal de Itariri,  Estado  de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER, que a Câmara Municipal 
de Itariri,  em Sessão Ordinária realizada em 06 de outubro   de 2021, aprovou por 10 ( dez) 
votos favoráveis,  o Projeto de Lei nº. 27/2021, e ele  sanciona e promulga a seguinte  Lei:

Art. 1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 
375.099,00 (trezentos e setenta e cinco mil e noventa e nove reais) nos departamento de 
Cidadania e Assistência Social e Fundeb conforme classificação abaixo discriminada:

a) Un. Orçam.:02.14-DECAS-Depto de Cidadania e Assist. Social
Funcional/Prog.:  08.244.0010.2012-Manutenção do Decas
Categoria/Elemento:4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente
Ficha:000- FR=01 - ............................................................................................R$  10.000,00
Ficha:000-FR=02 -..............................................................................................R$  65.099,00

b) Un. Orçam.:02.05-FUNDEB-Fundo de Manutenção e Desenv. Ed. Básica
Funcional/Prog.: 12.365.0003.1004-Investimentos em Reforma
Categoria/Elemento:4.4.90.51-Obras e Instalações
Ficha:000-FR=02 -..............................................................................................R$ 300.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO....................................................................…........R$ 375.099,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito adicional suplementar contida no artigo 1º desta Lei serão 
considerados o seguinte:

Incisos a Excesso de Arrecadação FR=01...........................................................R$   10.000,00                    
Excesso de Arrecadação-FR=02.........................................................................R$   65.099,00
Incisos b   Excesso de Arrecadação FR=02..........................................................R$ 300.000,00  
TOTAL ................................................................................................................R$ 375.099,00

Art. 3º -  Ficam convalidados os valores da presente Lei com as peças de PPA Lei nº.1983/17 
de 26/09/17, Planejamento LDO nº 2079/20 de 08/06/2020 e LOA nº 2095/19 de 20/10/2020.

Art. 4º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em 
contrário.

GABINETE DO  PREFEITO  MUNICIPAL DE ITARIRI,
EM, 13   DE OUTUBRO   DE 2021.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
LEI Nº. 2.126/2021, DE 14   DE  OUTUBRO  DE 2021.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE 
R$ 2.360.000,00 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS).

DINAMERICO GONÇALVES PERONI, Prefeito  Municipal de Itariri,  Estado  de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER, que a Câmara Municipal 
de Itariri,  em Sessão Ordinária realizada em 06 de outubro   de 2021, aprovou por 10 ( dez) 
votos favoráveis,  o Projeto de Lei nº. 28/2021, e ele  sanciona e promulga a seguinte  Lei:

Art. 1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 2.360.000,00 (dois milhões, trezentos e sessenta mil reais) nos departamentos conforme 
classificação abaixo discriminada:

a) Un. Orçam.:02.04-Departamento Administrativo
Funcional/Prog.: 04.122.0002.2007-Propaganda e Publicidade
Categoria/Elemento:3.3.90.39-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Ficha:020-FR=01...............................................................................................R$ 30.000,00
Funcional/Prog.: 04.123.0002.0001-Pasep
Categoria/Elemento:3.3.90.47-Obrigações Tributárias  e Contributivas
Ficha:021- FR=01...............................................................................................R$ 80.000,00

b) Un. Orçam.:02.05-FUNDEB-Fundo de Manut. E Des. Ed. Básica
Funcional/Prog.: 12.361.0003.1002-Aquisição de Material Permanente
Categoria/Elemento:4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente
Ficha:087-FR=02...............................................................................................R$ 200.000,00
Funcional/Prog.: 12.361.0003.1004-Investimentos em Reforma
Categoria/Elemento:4.4.90.51-Obras e Instalações
Ficha:088-FR=02..............................................................................................R$ 550.000,00
Funcional/Prog.: 12.365.0003.2006-Fundeb 40%
Categoria/Elemento:4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente
Ficha:107-FR=02.............................................................................................. R$ 70.000,00

c) Un. Orçam.:02.06-Fundo Municipal de Saúde
Funcional/Prog.: 10.301.0004.1004-Investimentos em Reforma
Categoria/Elemento:4.4.90.51-Obras e Instalações
Ficha:266-FR=02...............................................................................................R$ 100.000,00
Ficha:118-FR=01................................................................................................R$ 70.000,00
Funcional/Prog.: 10.301.0004.2001-Manutenção do Departamento.
Categoria/Elemento:3.3.90.30-Material de Consumo
Ficha:127-FR=01...............................................................................................R$ 100.000,00
Ficha:129-FR=05...............................................................................................R$ 240.000,00
Categoria/Elemento:3.3.90.36-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
Ficha:130-FR=01...............................................................................................R$ 200.000,00
Categoria/Elemento:3.3.90.39-Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica
Ficha:133-FR=01...............................................................................................R$ 50.000,00
Ficha:135-FR=05...............................................................................................R$ 10.000,00
Funcional/Prog.: 10.301.0004.2003-Regime de Adiantamento
Categoria/Elemento:3.3.90.39-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Ficha:138-FR=01..............................................................................................  R$ 25.000,00

d) Un. Orçam.:02.10-Infraestrutura, Serv. Urb. e Rurais e Agricultura
Funcional/Prog.: 15.452.0008.2001-Manutenção do Departamento
Categoria/Elemento:3.3.90.30-Material de Consumo
Ficha:177-FR=01...............................................................................................R$ 85.000,00
Categoria/Elemento:3.3.90.39-Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica
Ficha:180-FR=01..............................................................................................R$ 300.000,00
Funcional/Prog.: 15.452.0008.2011-Manutenção do SERM
Categoria/Elemento:3.3.90.30-Material de Consumo
Ficha:187-FR=01............................................................................................ . R$ 100.000,00
Categoria/Elemento:3.3.90.39-Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica
Ficha:191-FR=01..............................................................................................R$ 100.000,00
e) Un. Orçam.:02.12-Fundo Municipal de Assistência Social
Funcional/Prog.: 08.244.0009.2001-Manutenção do Departamento
Categoria/Elemento:3.3.90.39-Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica
Ficha:215-FR=01...............................................................................................R$ 50.000,00

TOTAL SUPLEMENTAÇÃO.................................................................….…... R$ 2.360.000,00

Art. 2º -  Para cobertura do crédito adicional suplementar contida no artigo 1º desta Lei serão 
considerados o seguinte:

Inciso a – Departamento Administrativo:
Ficha 020– Excesso de Arrecadação-FR=01(Tesouro)...................….…...........R$  30.000,00
Ficha 021– Excesso de Arrecadação-FR=01 (Tesouro)...............…….…...........R$  80.000,00
Inciso b - Fundeb:
Ficha 087 – Excesso de Arrecadação-FR=02 (Fundeb)…….................…….....R$  200.000,00
Ficha 088– Excesso de Arrecadação-FR=02 (Fundeb)………............................R$  550.000,00
Ficha 107– Excesso de Arrecadação-FR=02(Fundeb)....…...............................R$  70.000,00
Inciso c – Fundo Municipal de Saúde:
Ficha 266– Excesso de Arrecadação-FR=02(reforma UBS)..............................R$  100.000,00
Ficha 118– Excesso de Arrecadação-FR=01(Tesouro)....….…….....................R$  70.000,00
Ficha 127– Excesso de Arrecadação-FR=01(Tesouro)....….....…....................R$ 100.000,00
Ficha 129– Excesso de Arrecadação-FR=05(Incremento PAB)..…..................R$ 240.000,00
Ficha 130– Excesso de Arrecadação-FR=01(Tesouro)....….…….…................R$ 200.000,00
Ficha 133– Excesso de Arrecadação-FR=01(Tesouro)....….............................R$ 50.000,00
Ficha 135– Excesso de Arrecadação-FR=01(Tesouro).............................…....R$ 10.000,00
Ficha 138– Excesso de Arrecadação-FR=01(Tesouro)....…............................ R$ 25.000,00
Inciso d – Infraestrutura, Serv. Urb. e Rurais e Agricultura:
Ficha 177– Excesso de Arrecadação-FR=01(Tesouro)....….................….........R$ 85.000,00
Ficha 180– Excesso de Arrecadação-FR=01(Tesouro)....….............................R$ 300.000,00
Ficha 187– Excesso de Arrecadação-FR=01(Tesouro)....….............................R$ 100.000,00
Ficha 191– Excesso de Arrecadação-FR=01(Tesouro)....….........................….R$ 100.000,00
Inciso e – Fundo Municipal de Assistência Social:
Ficha 215– Excesso de Arrecadação-FR=01(Tesouro)....….........................…..R$ 50.000,00
Total............................................................………..........................................R$ 2.360.000,00

Art. 3º -  Ficam convalidados os valores da presente Lei com as peças de PPA Lei nº1983/17 
de 26/09/17, Planejamento LDO nº 2079/20 de 08/06/2020 e LOA nº 2095/20 de 16/10/2020.

Art. 4º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em 
contrário.

GABINETE DO  PREFEITO  MUNICIPAL DE ITARIRI,
EM, 14   DE OUTUBRO   DE 2021.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES
Pregão Presencial 13/2021

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

Gertrudes/SP, realizar-se-á licitação, na modalidade Pregão Presencial 13/2021, objetivando a 
contratação de prêmio de seguro para a frota municipal – apólice coletiva. O edital completo poderá 
ser retirado no endereço supracitado, no horário das 09:00 às 17:00 horas ou pelo site www.
santagertrudes.sp.gov.br. Os envelopes com as propostas e os documentos de habilitação devem 
ser protocolados até as 08:30 horas do dia 28/10/2021 no Paço Municipal. A sessão de lances e 
julgamento será neste mesmo dia às 09:00 horas. SERÁ EXIGIDO O USO DE MÁSCARAS E 
QUE CADA REPRESENTANTE TRAGA SEUS OBJETOS PESSOAIS (EX. CANETA) PARA A 
PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO. SERÁ RESPEITADO O DISTANCIAMENTO RECOMENDADO 
PELA OMS. Santa Gertrudes/SP, 14 de outubro de 2021. Nivea Santos Yamagami – Pregoeira.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
CAMPUS DE BOTUCATU - FACULDADE DE MEDICINA

Encontra-se à disposição o Edital do Pregão Eletrônico 33/2021-FM, Processo 1806/2021-FM, Oferta 
de Compra BEC (OC) N° 102313100612021OC00108 do tipo menor preço por item, que objetiva 
AQUISIÇÃO DE NOBREAK, RACK E MICROCOMPUTADOR, PARA A UNIDADE DE PESQUISA 
CLINICA - UPECLIN - DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU, COM RECURSOS ORÇA-
MENTÁRIOS DO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DO SISTEMA DE GESTÃO 
DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSES - SICONV Nº 881828/2018. Data do início do prazo 
para envio da proposta eletrônica: 15/10/2021. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até 
o dia 03/11/2021 às 9 horas, data e horário de realização da sessão. Endereços eletrônicos para par-
ticipação do certame: www.bec.sp.gov.br; www.bec.fazenda.sp.gov.br; www.fmb.unesp.br, www.im-
prensaoficial.com.br; www.pregao.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br. Identificação do órgão 
responsável pela licitação: UG 102313; Gestão 10061 – Seção Técnica de Materiais da Faculdade de 
Medicina de Botucatu, localizada no distrito de Rubião Júnior, s/n.º, Botucatu, SP, fax: (14) 3880-1036; 
fone: (14) 3880-1072 ou 3880-1099, e-mail: licitacoes.fmb@unesp.br. Botucatu, 14 de outubro de 2021

Paulo Fernando Jacintho De Souza - Diretor da Divisão Técnica Administrativa

SAAE - Porto Feliz

Pça. Dr. José Sacramento e Silva, 50 - Centro - Porto Feliz/SP - Tel. (15) 3261-9600 
CNPJ: 45.479.391/0001-07 www.saaeportofeliz.sp.gov.br

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA  
E ESGOTO DE PORTO FELIZ

Licitação

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: 029/2021
Processo SAAE: 602/2021
Contratante: SAAE DE PORTO FELIZ
Contratada: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 
Objeto: Prestação de serviços especializados de renovação de seguro 
predial para as unidades da Autarquia
Valor:  R$ 10.719,83
Modalidade: Dispensa de Licitação – Art. 24, Inc. II Lei 8666/93 e 
suas alterações posteriores.
Dotação Orçamentária: 17.512.0003.2.003 – 3.3.90.39.00.00
Fonte de Recurso: Tesouro
Data: 11/10/2021

B3gazetasp.com.br
Sexta-feira, 15 De outubro De 2021 Economia
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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.

COMUNICADO
Encontra-se aberto no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, sito a Rua Voluntários da Pátria, 4301 – Mandaqui – 
São Paulo – S.P, Pregão Eletrônico nº 411/2021, Processo nº SES-PRC-2021/08528, Oferta de Compra nº 
090172000012021OC00528, referente AQUISIÇÃO DE MAMÓGRAFO DIGITAL, PARA O CONJUNTO HOS-
PITALAR DO MANDAQUI, do tipo MENOR PREÇO, a realização da sessão será no dia 28/10/2021 às 09:00 
horas, no Site da BEC (Bolsa Eletrônica de Compras). Para esclarecimentos entrar em contato com o Núcleo 
de Compras por e-mail mandaquicompras@gmail.com (11) 2281-5209/5359.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

CONJUNTO  HOSPITALAR DO MANDAQUI
NÚCLEO DE CONTRATOS

COMUNICADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
Ref. Processo nº 1321/2021 - TP nº 007/2021, contratação de empresa para execução de 
obras de recapeamento asfáltico na avenida “joão alves dos santos”, com fornecimento de 

material e mão-de-obra. A licitação em referência tem como empresas HABILITADAS, as seguintes 
proponentes: KLM CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA. Aproveitamos para comunicar que á 
abertura do “ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇO”, será realizada no dia 18 de outubro de 
2021, ás 14h00min. 

Cândido Mota, 14/10/2021.
João César Pecoraro

Presidente da COMUL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº.172/2021 – Registro de preços para fornecimento de medicamentos – 
grupo 32. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 08/11/2021.
(a)Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº.174/2021 – Registro de preços para fornecimento de medicamentos – 
grupo 33. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 11/11/2021.
(a)Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.
sp.gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Suprimentos – Diretoria Administrativa de Se-
cretaria de Saúde - Av. Major Acácio Ferreira, 854-Jardim Paraíba - Jacareí/SP, CEP. 12.327-
530 no horário das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
Pregão Eletrônico nº.173/2021 - Registro de preços para fornecimento de tinta à base de resina 
metilmetacrilato, solvente e microesfera  para demarcação viária. Encaminhar Proposta: até às 
09h00 do dia 03/11/2021. 
(a) Edson Anibal de Aquino Guedes Filho - Secretário de Mobilidade Urbana
Pregão Eletrônico nº.177/2021 - Registro de preços para fornecimento de material para in-
fraestrutura de rede de informática e de elétrica. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 
05/11/2021. 
(a) Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretária Municipal de Educação
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.
sp.gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três 
Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação 
de um “CD-R” novo.

EDITAL DE INTIMA��� - PRAZ� DE 20 DIAS. PR�C. 0037647-88.2021.8.26.0100. À MM. Juíza de Direito da 28� Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Ana L�cia �avier Goldman, na forma da Lei, etc. Faz saber que Architech 
Consultoria � Planejamento Ltda. vem dar publicidade do presente edital sendo devidamente INTIMAD�S os executados 
Edson Lo� Farah ME, CNPJ nº 03.197.363/0001-57, e Edson Lo� Farah, CPF n� 667.336.508-00 para efetuar o pagamento, 
no valor de R$ 1.706.705,48, fixado em Sentença no proc. 1032416-10.2014.8.26.0100. Expede-se edital para que 
paguem a quan�a fixada, acrescido de custas processuais em até 15 dias decorrido o prazo do edital. Não ocorrendo 
pagamento voluntário no prazo legal, será acrescido de multa e honorários em 10%. Transcorrido o período sem 
pagamento poderá apresentar impugnação em até 15 dias �teis. Ficando adver�do de que no caso de revelia será 
nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 27 de setembro de 2021.     P-15e16/10

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1004042-47.2015.8.26.0100. À Dra. Daniela Dejuste de Paula, Juíza de direito da 29º Vara Cível 
do Foro Central Cível, na forma da lei, etc. Faz saber a Araucaria Consultoria Ltda Me, CNPJ nº 08.589.253/0001-54, que 
Mul�-Rental Locações de Máquinas e Equipamentos Ltda ajuizou Ação de Execução para recebimento de R$ 199.657,78 
(Jan/15)decorrente do inadimplemento das faturas geradas pela locação das 02 máquinas Motoniveladoras, marca New 
Holland, modelo RG140, Chassis HBZN0140CBAF00504 e HBZN0140CBAF00417 e 2 Rolos Compactadores, marca Muller, 
modelo VAP70, Chassis 607010710 e 607010711. Estando o executado em lugar incerto e não sabido, expede-se edital para 
que em 03 dias, decorrido o prazo do presente edital, pague o débito atualizado, acrescidos dos honorários advoca�cios 
arbitrados em 10% conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após o prazo supra, poderá apresentar embargos em até 15 dias. 
Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de setembro de 2021.     P-15e16/10

EDITAL DE CITA��� - PRAZ� DE 20 DIAS. PR�CESS� Nº 1060662-40.2019.8.26.0100 �(A) MM. Juiz(a) de Direito da 36� Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) H�RTI FR�TI B�A SAFRA LTDA. EPP., CNPJ 10.763.256/0001-04,com endereço declarado à Rua Freire Farto, 689, Jabaquara, 
CEP 04343-120, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança por 
parte de Liu Ching Chen, alegando em síntese� �A requerente é proprietária do imóvel localizado na Avenida Lins de Vasconcelos, 
nº 1.214, no Bairro Vila Mariana, na cidade de São Paulo-SP e em 01/08/2017 firmou contrato de locação com a requerida. A 
requerida não vem cumprido com o pagamento dos aluguéis e demais �nus contratuais no valor de R$ 122.202,49.Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITA���, 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, observando-se os 
incisos I e II, do ar�go 62, da Lei 8.245/1991, com a redação da Lei 12.112/2009. 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 01 de outubro de 2021.                 P-15e16/10

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1082322-27.2018.8.26.0100. Ao Dr. Felipe Alber�ni Nani Viaro, Juiz de direito da 26º Vara Cível 
do Foro Central Cível, na forma da lei, etc. Faz saber a Logex Express Transporte Ltda, CNPJ nº 16.893.741/0001-89, que 
Auto Posto Maria Padilha Ltda. ajuizou Ação Monitória para recebimento de R$ 10.084,00 (Ago/18) decorrente do 
inadimplemento dos boletos bancários gerados na compra de produtos de combus�vel. Estando o réu em lugar ignorado 
e não sabido, expede-se edital para que, pague o débito atualizado em 15 dias decorrido o prazo do presente edital, bem 
como honorários advoca�cios correspondentes à 5% do valor da causa. A fluir após os 20 supra, poderá apresentar 
embargos ao mandado monitório nos termos do art. 701 do CPC em até 15 dias. Ficando adver�do de que no caso de 
revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 27 de setembro de 2021.    P-15e16/10

EDITAL PARA C�NHECIMENT� DE TERCEIR�S, E�PEDID� N�S A�T�S DE INTERDI��� DE C�NCEI��� PEDR�Z� DA C�STA 
CR�Z, RE��ERID� P�R ALBINA APARECIDA DA C�STA CR�Z SI��EIRA � PR�CESS� Nº 1007218-09.2021.8.26.0008. � MM. 
Juiz de Direito da 1� Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Luís Eduardo 
Scarabelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento �verem que, por sentença 
proferida em 03/10/2021, foi decretada a INTERDI��� de C�NCEI��� PEDR�Z� DA C�STA CR�Z, CPF 11823920837, 
declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza negocial e patrimonial e 
nomeada como C�RAD�RA, em caráter DEFINITIV�, a Sra. Conceição Pedrozo da Costa Cruz. � presente edital será publicado 
por tr�s vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 
04 de outubro de 2021.             P-15/10

Comarca de EXTREMA - PROCESSO Nº: 0039686-58.2018.8.13.0251 - CLASSE: [CÍVEL] MONITÓRIA - AUTOR: MAX 
TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - RÉU/RÉ: PROS - TECH - ELETRONICA EIRELI - ME - EDITAL DE CITAÇÃO - 
PRAZO 20 DIAS – A Dra. CAROLINE DIAS LOPES BELA, Juíza de Direito da Comarca de Extrema-MG., na forma da Lei, 
etc...FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital de CITAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem, que, por este 
Juízo e Secretaria, se processa uma Ação Monitória, requerida por MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA, que seja 
citada PROS – TECH ELETRONICA EIRELI - ME, CNPJ nº 27.611.164/0001-01, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 45.131,04 (quarenta e cinco mil, cento e trinta e 
um reais, quatro centavos). Fica a parte advertida de que não sendo embargada a ação ou rejeitados os embargos, constituir -
se-á de pleno direito o Título Executivo Judicial, prosseguindo-se na forma prevista no Livro, Título VIII, Capítulo X do Código 
de Processo Civil. E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital para citação da requerida para 
que conheça a ação e a acompanhe. E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital para citação 
da requerida para que conheça a ação e a acompanhe. Do que para constar, expediu-se o presente edital que será 
devidamente assinado e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de Extrema aos 06/10/2021. Jairo 
Francisco de Assis Aguiar, Escrivão Judicial o subscrevo-o. DRA. CAROLINE DIAS LOPES BELA - Juíza 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. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO. 
Processo: nº 0182289-08.1994.8.26.0002. Executados: executado(s) CLAUDIO MARTINS PEREIRA, ANA MARIA PEREZ PEREIRA, MARCO 
ANTONIO CAVALLO. Casa residencial c/ a área construída de 183,44m² e seu respectivo terreno c/ 125,00m², à R. Liz das Lagoas, 63, Parque das 
Árvores, 32º Subdistrito - Capela do Socorro, São Paulo/SP. Rua Liz das Lagoas, nº63, São Paulo/SP - Contribuinte nº 163.249.00486. Descrição 
completa na Matrícula nº 110.959 do 11º CRI de São Paulo/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 543.174,80 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 271.587,40 
(50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).DATA DA PRAÇA - começa em 16/11/2021 às 10h30min, e termina em 16/02/2022 às 10h30min. 
Ficam os executado(s) CLAUDIO MARTINS PEREIRA, ANA MARIA PEREZ PEREIRA, MARCO ANTONIO CAVALLO, 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 02/05/1996. 
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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. 5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO. 
Processo: nº 0224207-64.2009.8.26.0002. Executados: requerido(s) OLGA VIANA DA SILVA VIDAL COSTA, FERNANDO VIDAL COSTA OU 
FERNANDO PAGANO VIDAL COSTA. Apto nº 84, no 8º andar do bloco 15 do Condomínio Residencial Parque das Orquídeas, à R. Jaracatiá, 635, 29º 
Subdistrito-Santo Amaro/SP; área útil: 51,715375m2, área comum: 29,180971m2 (incluída 01 vaga de garagem), área total: 80,896346m2. Rua 
Jaracatia, nº635, São Paulo/SP - Contribuinte nº 169.009.10431. Descrição completa na Matrícula nº 194.324 do 11º CRI de São Paulo/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 231.834,06 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 139.100,44 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 03/12/2021 às 11h40min, e termina em 06/12/2021 às 11h40min; 2ª Praça começa em 06/12/2021 às 11h41min, e 
termina em 21/01/2022 às 11h40min.Ficam os requeridos OLGA VIANA DA SILVA VIDAL COSTA, FERNANDO VIDAL COSTA OU FERNANDO 
PAGANO VIDAL COSTA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), coproprietário(a) ESPÓLIO DE HERMENEGILDO VIDAL COSTA, NA 
PESSOA DE SEU INVENTARIANTE, FERNANDO PAGANO VIDAL COSTA (CPF: 153.489.458-62) e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 27/08/2012. 
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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. 3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA PENHA. Processo: nº 
0830136-95.2001.8.26.0006. Executados: requerido(s) HELEN BOLSAS BIJOUTERIAS LTDA, ANA CAROLINA PAIVA BENTO GAZ, GABRIELLA 
PAIVA BENTO KONDO, AGOSTINHO BENTO FILHO, MARIA HELENA FRANÇOSO PAIVA BENTO. LOTE 001 - Lote de terreno 04, da quadra D, à 
Rua Rafael Moreno Caballero, s/nº, no loteamento Parque Residencial Itaguaçu, Bairro do Itapetinga, Atibaia/SP, com a área de 462,00m². Rua Rafael 
Moreno Caballero, nºs/nº, Atibaia/SP -  Contribuinte nº 03.002.026.000091185. Descrição completa na Matrícula nº 64.059 do 1ª CRI de Atibaia/SP. 
Lance mínimo na 1ª praça: R$ 146.673,05  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 88.003,83 (60%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 - 
Lote de terreno 06, da quadra D, à Rua Rafael Moreno Caballero, s/nº, no loteamento Parque Residencial Itaguaçu, Bairro do Itapetinga, Atibaia/SP, com 
a área de 516,45m². Rua Rafael Moreno Caballero, nºs/nº, Atibaia/SP -  Contribuinte nº 03.002.028.000091187. Descrição completa na Matrícula nº 
64.061 do 01ª CRI de Atibaia/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 167.363,80  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 100.418,28 (60%  do valor de avaliação) 
(sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 19/11/2021 às 14h40min, e termina em 22/11/2021 às 14h40min; 2ª Praça 
começa em 22/11/2021 às 14h41min, e termina em 13/12/2021 às 14h40min. Ficam os requeridos HELEN BOLSAS BIJOUTERIAS LTDA, na pessoa de 
seu representante legal,  ANA CAROLINA PAIVA BENTO GAZ, GABRIELLA PAIVA BENTO KONDO, AGOSTINHO BENTO FILHO, MARIA HELENA 
FRANÇOSO PAIVA BENTO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores FAZENDA MUNICIPAL DE ATIBAIA, MUNICÍPIO 
DE ATIBAIA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das 
Penhoras realizadas em 17/05/2006, 17/05/2006 respectivamente. 
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6ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: COREMA INTERNATIONAL INC (CONSULARIZADA SOB O Nº 872
NA EMBAIXADA DO BRASIL NO PANAMÁ), na pessoa de seu representante legal no Brasil: HENRIQUE NAGIB DE VASCONCELLOS MIGUEL (CPF/MF Nº 075.867.218-74); COREMA S/A EMPRESA DE COMERCIO E
EXPORTAÇÃO (CNPJ/MF Nº 61.409.983/0001-09), na pessoa de seu representante LELIO RAVAGNANI FILHO (CPF/MF Nº 643.054.228-91) e CELIA ORDACOWSKI CONTRUCCI (CPF/MF Nº 434.301.559-91); bem
como os interessados: ERHARDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS (CNPJ/MF Nº 55.234.223/0001-05), JOSÉ LUIS BRINGEL VIDAL (CPF/MF Nº 107.395.448-02), PATRICIA DÉBORA FERNANDEZ VIDAL (CPF/MF Nº
153.063.948-41), LEILA IONE RAVAGNANI DE SOUZA BARROS (CPF/MF Nº 006.287.308-37), FCA – FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A (CNPJ/MF Nº 00.924.429/0001-75), NEUZA MARIA RAMOS (CPF/MF
DESCONHECIDO), IVANILDO VELOSO MONTEIRO (CPF/MF Nº 008.419.838-95), NOGUEIRA, ELIAS, LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS (CNPJ/MF Nº 00.826.390/0001-53).
O MM. Juiz de Direito Dr. Fabio Coimbra Junqueira, da 6ª 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 Ordinária de Cobrança, ajuizada por WV SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA (CNPJ/MF Nº 05.486.630/0001-31), em face de COREMA INTERNATIONAL INC (CONSULARIZADA SOB
O Nº 872 NA EMBAIXADA DO BRASIL NO PANAMÁ), COREMA S/A EMPRESA DE COMERCIO E EXPORTAÇÃO (CNPJ/MF Nº 61.409.983/0001-09), nos autos do Processo nº 0077420-05.2005.8.26.0100,
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 Dom Tomas Costa e Lima, nº 141 – Vila Tramontano - Morumbi – São Paulo/SP – CEP 05692-020 - Descrição do Imóvel: Um prédio e seu respectivo terreno localizado na
Rua Dom Thomas Costa e Lima, antiga Rua Karan Simão Racy nº 141, bairro do Morumbi, no 30º Subdistrito Ibirapuera, terreno esse de formato irregular, e começa num ponto situado no alinhamento da Rua Dom Thomas
Costa e Lima, divisa comum com o imóvel de nº 125 e de propriedade de Kurt Juergen Koester, daí segue no rumo NE 55° 47' e distância de 46,89 metros, confrontando com Kurt Jurgen Koester; daí deflete a direita e segue
no rumo SE 63° 03' e distância de 38,84 metros, confrontando com propriedade do Espólio de Ary Frederico Torres; daí deflete a direita e segue no rumo WS 23° 24' e distância de 22,63 metros, confrontando com propriedade
de Padro Alberto Crisolia; daí deflete a direita e segue no rumo WS 74° 52' e distância de 54,72 metros até um ponto situado no alinhamento da rua, confrontando com propriedade de David Reeves; daí segue em linha curva,
pelo alinhamento da rua Dom Thomas Costa e Lima, na distância de 27,47 metros até o ponto inicial, o perímetro encerra a área de 2.221,97 metros quadrados.

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 301.008.0003-0
Matrícula Imobiliária n° 11.854 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
AV. 11 07/05/2015 Penhora Exequenda Proc. nº 0077420-05.2005.8.26.0100 WV Soluções Logísticas Ltda
Av. 17 18/03/2021 Reconhecimento da possibilidade de penhora Proc. 254080-66.2018.8.26.0000/50000 Erhardt Sociedade de Advogados
AV. 18 18/03/2021 Penhora Proc. nº 0075154-25.2017.8.26.0100 Lelio Ravagnani Filho e Erhardt Sociedade de Advogados
OBS 01: O imóvel está localizado em região residencial de alto padrão, luxo e mansões, sendo composto por 2 pavimentos com: hall social de entrada, sala de jantar, copa, cozinha, hall íntimo com 04 suítes, lavabo e garagem
para 5 autos, no pavimento térreo; e sala de jogos, vestiários masculino e feminino, 02 saunas (seca e vapor), adega climatizada, dependências de empregada e lavanderia, no pavimento inferior. O imóvel necessita de reparos,
pois houve grande degradação com o passar dos anos (fls. 3018/3057).
OBS 02: A presente descrição do imóvel foi retirada da AV. 10 de sua Matrícula, uma vez que houve uma Retificação de Área. Já na AV. 14 da Matrícula Imobiliária, verifica-se que o imóvel teve o número de Contribuinte
Municipal atualizado, sendo este o 301.008.0003-0.
OBS 03: De acordo com a Certidão de Dados Cadastrais expedida pela Prefeitura de São Paulo, o imóvel possui 962m² de área construída.
OBS 04: Apesar de ter sido penhorado 50% do imóvel, o leilão será realizado na integralidade do bem, respeitando-se a quota parte correspondente à coproprietária Leila Ione Ravagnani de Souza Barros, nos termos do artigo 843 do CPC;
OBS 05: Às fls. 1217 foi acostado nos autos uma Autorização assinada pelo proprietário Lélio Ravagnani Filho, declarando que renuncia às cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade instituídas em seu favor
relativamente ao imóvel em questão, caso estas ainda estejam vigentes, previstas na Escritura Pública de Doação acostada às fls. 1.219/1.224. Na averbação 12 da matrícula imobiliária, a donatária Leila Ione Ravagnani de
Souza Barros autorizou o cancelamento da cláusula de inalienabilidade constante da Av. 9 desta matrícula.
OBS 06: Às fls. 3770/3771, fora deferida a penhora no rosto dos presentes autos, advinda do processo nº 0075154-25.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 35ª Vara
Cível do Foro Central Cível, no importe de R$ 1.994.629,39 sobre a parte de 50% de Leila Ione Ravagnani de Souza Barros, em favor de Lelio Ravagnani Filho e Erhardt Sociedade de Advogados (Mar/2019). Já às fls. 3773,
fora requisitada a penhora no rosto dos presentes autos, advinda do processo nº 1015574-47.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 6ª Vara Cível do Foro Central Cível, no importe de R$ 348.833,40 em favor de Nogueira,
Elias, Laskowski e Matias Advogados (Jan/2019).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 2.954.100,00 (Mai/2021 – Acordo do valor de avaliação às fls. 4563/4566 – Homologação às fls. 4567/4568).
Valor de avaliação atualizado: R$ 3.000.354,00 (Ago/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 768.192,82 (Ago/2021), sendo o valor de R$ 688.127,92 referente a débitos inscritos na Dívida Ativa entre os anos de 2015 e 2020, e o valor de R$ 80.064,90 referente a débitos do ano de 2021.
Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 4.779.635,95 (fls. 4541 – Fev/2021).
02 - A 1ª praça terá início em 27 de outubro de 2021, às 15 horas, e se encerrará no dia 01 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 01 de novembro de 2021, às 15 horas, e se encerrará em 16 de dezembro de 2021, às 15 horas. Será considerado arrematante
aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação
parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá
correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá
pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica nesta
hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais ficam
sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP, endereço
eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente
edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 03 de setembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. FABIO COIMBRA JUNQUEIRA - JUIZ DE DIREITO
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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.

COMUNICADO
Encontra-se aberto no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, sito a Rua Voluntários da Pátria, 4301 – Mandaqui – 
São Paulo – S.P, Pregão Eletrônico nº 411/2021, Processo nº SES-PRC-2021/08528, Oferta de Compra nº 
090172000012021OC00528, referente AQUISIÇÃO DE MAMÓGRAFO DIGITAL, PARA O CONJUNTO HOS-
PITALAR DO MANDAQUI, do tipo MENOR PREÇO, a realização da sessão será no dia 28/10/2021 às 09:00 
horas, no Site da BEC (Bolsa Eletrônica de Compras). Para esclarecimentos entrar em contato com o Núcleo 
de Compras por e-mail mandaquicompras@gmail.com (11) 2281-5209/5359.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

CONJUNTO  HOSPITALAR DO MANDAQUI
NÚCLEO DE CONTRATOS

COMUNICADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
Ref. Processo nº 1321/2021 - TP nº 007/2021, contratação de empresa para execução de 
obras de recapeamento asfáltico na avenida “joão alves dos santos”, com fornecimento de 

material e mão-de-obra. A licitação em referência tem como empresas HABILITADAS, as seguintes 
proponentes: KLM CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA. Aproveitamos para comunicar que á 
abertura do “ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇO”, será realizada no dia 18 de outubro de 
2021, ás 14h00min. 

Cândido Mota, 14/10/2021.
João César Pecoraro

Presidente da COMUL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº.172/2021 – Registro de preços para fornecimento de medicamentos – 
grupo 32. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 08/11/2021.
(a)Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº.174/2021 – Registro de preços para fornecimento de medicamentos – 
grupo 33. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 11/11/2021.
(a)Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.
sp.gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Suprimentos – Diretoria Administrativa de Se-
cretaria de Saúde - Av. Major Acácio Ferreira, 854-Jardim Paraíba - Jacareí/SP, CEP. 12.327-
530 no horário das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
Pregão Eletrônico nº.173/2021 - Registro de preços para fornecimento de tinta à base de resina 
metilmetacrilato, solvente e microesfera  para demarcação viária. Encaminhar Proposta: até às 
09h00 do dia 03/11/2021. 
(a) Edson Anibal de Aquino Guedes Filho - Secretário de Mobilidade Urbana
Pregão Eletrônico nº.177/2021 - Registro de preços para fornecimento de material para in-
fraestrutura de rede de informática e de elétrica. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 
05/11/2021. 
(a) Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretária Municipal de Educação
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.
sp.gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três 
Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação 
de um “CD-R” novo.

EDITAL DE INTIMA��� - PRAZ� DE 20 DIAS. PR�C. 0037647-88.2021.8.26.0100. À MM. Juíza de Direito da 28� Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Ana L�cia �avier Goldman, na forma da Lei, etc. Faz saber que Architech 
Consultoria � Planejamento Ltda. vem dar publicidade do presente edital sendo devidamente INTIMAD�S os executados 
Edson Lo� Farah ME, CNPJ nº 03.197.363/0001-57, e Edson Lo� Farah, CPF n� 667.336.508-00 para efetuar o pagamento, 
no valor de R$ 1.706.705,48, fixado em Sentença no proc. 1032416-10.2014.8.26.0100. Expede-se edital para que 
paguem a quan�a fixada, acrescido de custas processuais em até 15 dias decorrido o prazo do edital. Não ocorrendo 
pagamento voluntário no prazo legal, será acrescido de multa e honorários em 10%. Transcorrido o período sem 
pagamento poderá apresentar impugnação em até 15 dias �teis. Ficando adver�do de que no caso de revelia será 
nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 27 de setembro de 2021.     P-15e16/10

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1004042-47.2015.8.26.0100. À Dra. Daniela Dejuste de Paula, Juíza de direito da 29º Vara Cível 
do Foro Central Cível, na forma da lei, etc. Faz saber a Araucaria Consultoria Ltda Me, CNPJ nº 08.589.253/0001-54, que 
Mul�-Rental Locações de Máquinas e Equipamentos Ltda ajuizou Ação de Execução para recebimento de R$ 199.657,78 
(Jan/15)decorrente do inadimplemento das faturas geradas pela locação das 02 máquinas Motoniveladoras, marca New 
Holland, modelo RG140, Chassis HBZN0140CBAF00504 e HBZN0140CBAF00417 e 2 Rolos Compactadores, marca Muller, 
modelo VAP70, Chassis 607010710 e 607010711. Estando o executado em lugar incerto e não sabido, expede-se edital para 
que em 03 dias, decorrido o prazo do presente edital, pague o débito atualizado, acrescidos dos honorários advoca�cios 
arbitrados em 10% conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após o prazo supra, poderá apresentar embargos em até 15 dias. 
Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de setembro de 2021.     P-15e16/10

EDITAL DE CITA��� - PRAZ� DE 20 DIAS. PR�CESS� Nº 1060662-40.2019.8.26.0100 �(A) MM. Juiz(a) de Direito da 36� Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) H�RTI FR�TI B�A SAFRA LTDA. EPP., CNPJ 10.763.256/0001-04,com endereço declarado à Rua Freire Farto, 689, Jabaquara, 
CEP 04343-120, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança por 
parte de Liu Ching Chen, alegando em síntese� �A requerente é proprietária do imóvel localizado na Avenida Lins de Vasconcelos, 
nº 1.214, no Bairro Vila Mariana, na cidade de São Paulo-SP e em 01/08/2017 firmou contrato de locação com a requerida. A 
requerida não vem cumprido com o pagamento dos aluguéis e demais �nus contratuais no valor de R$ 122.202,49.Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITA���, 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, observando-se os 
incisos I e II, do ar�go 62, da Lei 8.245/1991, com a redação da Lei 12.112/2009. 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 01 de outubro de 2021.                 P-15e16/10

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1082322-27.2018.8.26.0100. Ao Dr. Felipe Alber�ni Nani Viaro, Juiz de direito da 26º Vara Cível 
do Foro Central Cível, na forma da lei, etc. Faz saber a Logex Express Transporte Ltda, CNPJ nº 16.893.741/0001-89, que 
Auto Posto Maria Padilha Ltda. ajuizou Ação Monitória para recebimento de R$ 10.084,00 (Ago/18) decorrente do 
inadimplemento dos boletos bancários gerados na compra de produtos de combus�vel. Estando o réu em lugar ignorado 
e não sabido, expede-se edital para que, pague o débito atualizado em 15 dias decorrido o prazo do presente edital, bem 
como honorários advoca�cios correspondentes à 5% do valor da causa. A fluir após os 20 supra, poderá apresentar 
embargos ao mandado monitório nos termos do art. 701 do CPC em até 15 dias. Ficando adver�do de que no caso de 
revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 27 de setembro de 2021.    P-15e16/10

EDITAL PARA C�NHECIMENT� DE TERCEIR�S, E�PEDID� N�S A�T�S DE INTERDI��� DE C�NCEI��� PEDR�Z� DA C�STA 
CR�Z, RE��ERID� P�R ALBINA APARECIDA DA C�STA CR�Z SI��EIRA � PR�CESS� Nº 1007218-09.2021.8.26.0008. � MM. 
Juiz de Direito da 1� Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Luís Eduardo 
Scarabelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento �verem que, por sentença 
proferida em 03/10/2021, foi decretada a INTERDI��� de C�NCEI��� PEDR�Z� DA C�STA CR�Z, CPF 11823920837, 
declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza negocial e patrimonial e 
nomeada como C�RAD�RA, em caráter DEFINITIV�, a Sra. Conceição Pedrozo da Costa Cruz. � presente edital será publicado 
por tr�s vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 
04 de outubro de 2021.             P-15/10

Comarca de EXTREMA - PROCESSO Nº: 0039686-58.2018.8.13.0251 - CLASSE: [CÍVEL] MONITÓRIA - AUTOR: MAX 
TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - RÉU/RÉ: PROS - TECH - ELETRONICA EIRELI - ME - EDITAL DE CITAÇÃO - 
PRAZO 20 DIAS – A Dra. CAROLINE DIAS LOPES BELA, Juíza de Direito da Comarca de Extrema-MG., na forma da Lei, 
etc...FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital de CITAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem, que, por este 
Juízo e Secretaria, se processa uma Ação Monitória, requerida por MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA, que seja 
citada PROS – TECH ELETRONICA EIRELI - ME, CNPJ nº 27.611.164/0001-01, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 45.131,04 (quarenta e cinco mil, cento e trinta e 
um reais, quatro centavos). Fica a parte advertida de que não sendo embargada a ação ou rejeitados os embargos, constituir -
se-á de pleno direito o Título Executivo Judicial, prosseguindo-se na forma prevista no Livro, Título VIII, Capítulo X do Código 
de Processo Civil. E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital para citação da requerida para 
que conheça a ação e a acompanhe. E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital para citação 
da requerida para que conheça a ação e a acompanhe. Do que para constar, expediu-se o presente edital que será 
devidamente assinado e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de Extrema aos 06/10/2021. Jairo 
Francisco de Assis Aguiar, Escrivão Judicial o subscrevo-o. DRA. CAROLINE DIAS LOPES BELA - Juíza 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. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO. 
Processo: nº 0182289-08.1994.8.26.0002. Executados: executado(s) CLAUDIO MARTINS PEREIRA, ANA MARIA PEREZ PEREIRA, MARCO 
ANTONIO CAVALLO. Casa residencial c/ a área construída de 183,44m² e seu respectivo terreno c/ 125,00m², à R. Liz das Lagoas, 63, Parque das 
Árvores, 32º Subdistrito - Capela do Socorro, São Paulo/SP. Rua Liz das Lagoas, nº63, São Paulo/SP - Contribuinte nº 163.249.00486. Descrição 
completa na Matrícula nº 110.959 do 11º CRI de São Paulo/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 543.174,80 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 271.587,40 
(50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).DATA DA PRAÇA - começa em 16/11/2021 às 10h30min, e termina em 16/02/2022 às 10h30min. 
Ficam os executado(s) CLAUDIO MARTINS PEREIRA, ANA MARIA PEREZ PEREIRA, MARCO ANTONIO CAVALLO, 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 02/05/1996. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 15.10.2021 

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO. 
Processo: nº 0224207-64.2009.8.26.0002. Executados: requerido(s) OLGA VIANA DA SILVA VIDAL COSTA, FERNANDO VIDAL COSTA OU 
FERNANDO PAGANO VIDAL COSTA. Apto nº 84, no 8º andar do bloco 15 do Condomínio Residencial Parque das Orquídeas, à R. Jaracatiá, 635, 29º 
Subdistrito-Santo Amaro/SP; área útil: 51,715375m2, área comum: 29,180971m2 (incluída 01 vaga de garagem), área total: 80,896346m2. Rua 
Jaracatia, nº635, São Paulo/SP - Contribuinte nº 169.009.10431. Descrição completa na Matrícula nº 194.324 do 11º CRI de São Paulo/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 231.834,06 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 139.100,44 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 03/12/2021 às 11h40min, e termina em 06/12/2021 às 11h40min; 2ª Praça começa em 06/12/2021 às 11h41min, e 
termina em 21/01/2022 às 11h40min.Ficam os requeridos OLGA VIANA DA SILVA VIDAL COSTA, FERNANDO VIDAL COSTA OU FERNANDO 
PAGANO VIDAL COSTA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), coproprietário(a) ESPÓLIO DE HERMENEGILDO VIDAL COSTA, NA 
PESSOA DE SEU INVENTARIANTE, FERNANDO PAGANO VIDAL COSTA (CPF: 153.489.458-62) e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 27/08/2012. 
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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. 3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA PENHA. Processo: nº 
0830136-95.2001.8.26.0006. Executados: requerido(s) HELEN BOLSAS BIJOUTERIAS LTDA, ANA CAROLINA PAIVA BENTO GAZ, GABRIELLA 
PAIVA BENTO KONDO, AGOSTINHO BENTO FILHO, MARIA HELENA FRANÇOSO PAIVA BENTO. LOTE 001 - Lote de terreno 04, da quadra D, à 
Rua Rafael Moreno Caballero, s/nº, no loteamento Parque Residencial Itaguaçu, Bairro do Itapetinga, Atibaia/SP, com a área de 462,00m². Rua Rafael 
Moreno Caballero, nºs/nº, Atibaia/SP -  Contribuinte nº 03.002.026.000091185. Descrição completa na Matrícula nº 64.059 do 1ª CRI de Atibaia/SP. 
Lance mínimo na 1ª praça: R$ 146.673,05  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 88.003,83 (60%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 - 
Lote de terreno 06, da quadra D, à Rua Rafael Moreno Caballero, s/nº, no loteamento Parque Residencial Itaguaçu, Bairro do Itapetinga, Atibaia/SP, com 
a área de 516,45m². Rua Rafael Moreno Caballero, nºs/nº, Atibaia/SP -  Contribuinte nº 03.002.028.000091187. Descrição completa na Matrícula nº 
64.061 do 01ª CRI de Atibaia/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 167.363,80  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 100.418,28 (60%  do valor de avaliação) 
(sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 19/11/2021 às 14h40min, e termina em 22/11/2021 às 14h40min; 2ª Praça 
começa em 22/11/2021 às 14h41min, e termina em 13/12/2021 às 14h40min. Ficam os requeridos HELEN BOLSAS BIJOUTERIAS LTDA, na pessoa de 
seu representante legal,  ANA CAROLINA PAIVA BENTO GAZ, GABRIELLA PAIVA BENTO KONDO, AGOSTINHO BENTO FILHO, MARIA HELENA 
FRANÇOSO PAIVA BENTO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores FAZENDA MUNICIPAL DE ATIBAIA, MUNICÍPIO 
DE ATIBAIA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das 
Penhoras realizadas em 17/05/2006, 17/05/2006 respectivamente. 
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6ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: COREMA INTERNATIONAL INC (CONSULARIZADA SOB O Nº 872
NA EMBAIXADA DO BRASIL NO PANAMÁ), na pessoa de seu representante legal no Brasil: HENRIQUE NAGIB DE VASCONCELLOS MIGUEL (CPF/MF Nº 075.867.218-74); COREMA S/A EMPRESA DE COMERCIO E
EXPORTAÇÃO (CNPJ/MF Nº 61.409.983/0001-09), na pessoa de seu representante LELIO RAVAGNANI FILHO (CPF/MF Nº 643.054.228-91) e CELIA ORDACOWSKI CONTRUCCI (CPF/MF Nº 434.301.559-91); bem
como os interessados: ERHARDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS (CNPJ/MF Nº 55.234.223/0001-05), JOSÉ LUIS BRINGEL VIDAL (CPF/MF Nº 107.395.448-02), PATRICIA DÉBORA FERNANDEZ VIDAL (CPF/MF Nº
153.063.948-41), LEILA IONE RAVAGNANI DE SOUZA BARROS (CPF/MF Nº 006.287.308-37), FCA – FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A (CNPJ/MF Nº 00.924.429/0001-75), NEUZA MARIA RAMOS (CPF/MF
DESCONHECIDO), IVANILDO VELOSO MONTEIRO (CPF/MF Nº 008.419.838-95), NOGUEIRA, ELIAS, LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS (CNPJ/MF Nº 00.826.390/0001-53).
O MM. Juiz de Direito Dr. Fabio Coimbra Junqueira, da 6ª 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 Ordinária de Cobrança, ajuizada por WV SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA (CNPJ/MF Nº 05.486.630/0001-31), em face de COREMA INTERNATIONAL INC (CONSULARIZADA SOB
O Nº 872 NA EMBAIXADA DO BRASIL NO PANAMÁ), COREMA S/A EMPRESA DE COMERCIO E EXPORTAÇÃO (CNPJ/MF Nº 61.409.983/0001-09), nos autos do Processo nº 0077420-05.2005.8.26.0100,
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 Dom Tomas Costa e Lima, nº 141 – Vila Tramontano - Morumbi – São Paulo/SP – CEP 05692-020 - Descrição do Imóvel: Um prédio e seu respectivo terreno localizado na
Rua Dom Thomas Costa e Lima, antiga Rua Karan Simão Racy nº 141, bairro do Morumbi, no 30º Subdistrito Ibirapuera, terreno esse de formato irregular, e começa num ponto situado no alinhamento da Rua Dom Thomas
Costa e Lima, divisa comum com o imóvel de nº 125 e de propriedade de Kurt Juergen Koester, daí segue no rumo NE 55° 47' e distância de 46,89 metros, confrontando com Kurt Jurgen Koester; daí deflete a direita e segue
no rumo SE 63° 03' e distância de 38,84 metros, confrontando com propriedade do Espólio de Ary Frederico Torres; daí deflete a direita e segue no rumo WS 23° 24' e distância de 22,63 metros, confrontando com propriedade
de Padro Alberto Crisolia; daí deflete a direita e segue no rumo WS 74° 52' e distância de 54,72 metros até um ponto situado no alinhamento da rua, confrontando com propriedade de David Reeves; daí segue em linha curva,
pelo alinhamento da rua Dom Thomas Costa e Lima, na distância de 27,47 metros até o ponto inicial, o perímetro encerra a área de 2.221,97 metros quadrados.

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 301.008.0003-0
Matrícula Imobiliária n° 11.854 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
AV. 11 07/05/2015 Penhora Exequenda Proc. nº 0077420-05.2005.8.26.0100 WV Soluções Logísticas Ltda
Av. 17 18/03/2021 Reconhecimento da possibilidade de penhora Proc. 254080-66.2018.8.26.0000/50000 Erhardt Sociedade de Advogados
AV. 18 18/03/2021 Penhora Proc. nº 0075154-25.2017.8.26.0100 Lelio Ravagnani Filho e Erhardt Sociedade de Advogados
OBS 01: O imóvel está localizado em região residencial de alto padrão, luxo e mansões, sendo composto por 2 pavimentos com: hall social de entrada, sala de jantar, copa, cozinha, hall íntimo com 04 suítes, lavabo e garagem
para 5 autos, no pavimento térreo; e sala de jogos, vestiários masculino e feminino, 02 saunas (seca e vapor), adega climatizada, dependências de empregada e lavanderia, no pavimento inferior. O imóvel necessita de reparos,
pois houve grande degradação com o passar dos anos (fls. 3018/3057).
OBS 02: A presente descrição do imóvel foi retirada da AV. 10 de sua Matrícula, uma vez que houve uma Retificação de Área. Já na AV. 14 da Matrícula Imobiliária, verifica-se que o imóvel teve o número de Contribuinte
Municipal atualizado, sendo este o 301.008.0003-0.
OBS 03: De acordo com a Certidão de Dados Cadastrais expedida pela Prefeitura de São Paulo, o imóvel possui 962m² de área construída.
OBS 04: Apesar de ter sido penhorado 50% do imóvel, o leilão será realizado na integralidade do bem, respeitando-se a quota parte correspondente à coproprietária Leila Ione Ravagnani de Souza Barros, nos termos do artigo 843 do CPC;
OBS 05: Às fls. 1217 foi acostado nos autos uma Autorização assinada pelo proprietário Lélio Ravagnani Filho, declarando que renuncia às cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade instituídas em seu favor
relativamente ao imóvel em questão, caso estas ainda estejam vigentes, previstas na Escritura Pública de Doação acostada às fls. 1.219/1.224. Na averbação 12 da matrícula imobiliária, a donatária Leila Ione Ravagnani de
Souza Barros autorizou o cancelamento da cláusula de inalienabilidade constante da Av. 9 desta matrícula.
OBS 06: Às fls. 3770/3771, fora deferida a penhora no rosto dos presentes autos, advinda do processo nº 0075154-25.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 35ª Vara
Cível do Foro Central Cível, no importe de R$ 1.994.629,39 sobre a parte de 50% de Leila Ione Ravagnani de Souza Barros, em favor de Lelio Ravagnani Filho e Erhardt Sociedade de Advogados (Mar/2019). Já às fls. 3773,
fora requisitada a penhora no rosto dos presentes autos, advinda do processo nº 1015574-47.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 6ª Vara Cível do Foro Central Cível, no importe de R$ 348.833,40 em favor de Nogueira,
Elias, Laskowski e Matias Advogados (Jan/2019).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 2.954.100,00 (Mai/2021 – Acordo do valor de avaliação às fls. 4563/4566 – Homologação às fls. 4567/4568).
Valor de avaliação atualizado: R$ 3.000.354,00 (Ago/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 768.192,82 (Ago/2021), sendo o valor de R$ 688.127,92 referente a débitos inscritos na Dívida Ativa entre os anos de 2015 e 2020, e o valor de R$ 80.064,90 referente a débitos do ano de 2021.
Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 4.779.635,95 (fls. 4541 – Fev/2021).
02 - A 1ª praça terá início em 27 de outubro de 2021, às 15 horas, e se encerrará no dia 01 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 01 de novembro de 2021, às 15 horas, e se encerrará em 16 de dezembro de 2021, às 15 horas. Será considerado arrematante
aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação
parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá
correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá
pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica nesta
hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais ficam
sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP, endereço
eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente
edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 03 de setembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. FABIO COIMBRA JUNQUEIRA - JUIZ DE DIREITO

B5gazetasp.com.br
Sexta-feira, 15 De outubro De 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
DECISÃO 

DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
MARCELO LANZELOTTE PEREIRA, 
Secretário Municipal de Serviços 
Públicos da Prefeitura de Caraguatatuba, 
nos termos do Decreto Municipal nº 649, 
de 06 de março 2017, em vista dos inú-
meros apontamentos e impugnações car-
reados aos autos deste Processo Interno 
nº 16.864/2021– Concorrência Pública 
nº 10/2021, decido REVOGAR o referido 
certame, com fundamento no artigo 49, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas altera-
ções. Assinatura, 14 de outubro de 2021.

DECISÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
Eduardo Cursino, Secretário Municipal de 
Administração da Prefeitura Municipal da 
Estância Balneária de Caraguatatuba, no 
uso das suas atribuições legais e nos ter-
mos do Decreto nº 649, de 06 de março de 
2017, em vista ao que consta no Processo 
Interno n.º 27.893/2021 – Pregão Eletrônico 
n.º 96/2021, considerando os vícios insa-
náveis identificados na sessão pública, 
decide REVOGAR o referido certame, com 
fundamento no artigo 49, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações. Assinatura: 
14/10/2021. 

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 110/2021

Processo nº 32.179/2021 
Objeto: Registro de preços de Avaliações 
Médicas com Especialistas com emissão 
dos respectivos Laudos.
Abertura: 27/10/2021 às 9:00.
Edital, informações e local de realização: 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Chamamento Público nº 09/2021

Processo nº 28.291/2021 
Objeto: Credenciamento de empresas 
para manutenção e instalação de apare-
lhos de ar condicionado.
Abertura: 04/11/2021 às 9:00.
Edital, informações e local de realização: 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL
Publicação de Homologação
Processo Administrativo nº 

066/2021
Carta convite nº 08/2021

“Venho por intermédio comunicar que, no 
uso das atribuições que me são competen-
tes e acatando a decisão do Sr. Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação da 
Fundação das Artes de São Caetano do Sul, 
HOMOLOGO a licitação para o serviço de 
reforma das poltronas dos Teatros Timo-
chenco Webhi e Santos Dumont , carta 
convite 008/2021 a empresa VT Comercial 
e Serviços Ltda. - EPP vencedora do certa-
me, no valor de R$ 37.163,00.
São Caetano do Sul, 14 de outubro de 2021.

JOÃO MANOEL DA COSTA NETO
Presidente do Conselho de Curadores

Fundação das Artes de São Caetano do Sul

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL

Contrato nº 044/2021
Processo nº 063/2021

Contratada: Sazio Comér-
cio e Serviços de Marketing e 

Tecnologia Ltda. - EPP – Objeto: Serviço 
de licença de uso com atualização e manu-
tenção do portal/website da Fundação das 
Artes de São Caetano do Sul. – Data da As-
sinatura: 24/09/2021 – Valor: R$ 37.380,00 
– Prazo de vigência: 12 meses – Verba: 
3.3.90.39.00 

Ana Paula Demambro
Diretora Geral

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL

Contrato nº 045/2021
Processo nº 062/2021

Contratada: Sazio Comér-
cio e Serviços de Marketing 

e Tecnologia Ltda. - EPP – Objeto: Servi-
ço de aquisição de licença de software de 
gestão acadêmica da Fundação das Artes 
de São Caetano do Sul. – Data da Assina-
tura: 24/09/2021 – Valor: R$ 154.800,00 
– Prazo de vigência: 12 meses – Verba: 
3.3.90.39.00 

Ana Paula Demambro
Diretora Geral

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL

Contrato nº 050/2021
Processo nº 042/2021

Contratada: Peritu’s Comércio 
de Suprimentos Para Escritório Ltda. - ME – 
Objeto: Aquisição de materiais de escritório/
papelaria para 12 meses com entrega par-
celada. – Data da Assinatura: 07/10/2021 
– Valor: R$ 23.031,23 – Prazo de vigência: 
12 meses – Verba: 3.3.90.30.00 

Ana Paula Demambro
Diretora Geral

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL

Contrato nº 051/2021
Processo nº 042/2021

Contratada: Vila Barcelona 
Comércio de Suprimentos e Equipamentos 
Eireli - ME – Objeto: Aquisição de mate-
riais de escritório/papelaria para 12 meses 
com entrega parcelada. – Data da Assi-
natura: 07/10/2021 – Valor: R$ 41.167,75 
– Prazo de vigência: 12 meses – Verba: 
3.3.90.30.00 

Ana Paula Demambro
Diretora Geral

2º A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-085/2021. Processo 
licitatório: 8095/2021. Objeto: Registro de 
Preços Para a “Aquisição de Camas Hos-
pitalares e Colchões Caixa de Ovo”. Sessão 
pública de processamento: dia 03/11/2021 
às 09:00 horas. Da sessão pública: O pro-
cessamento eletrônico será realizado atra-
vés do endereço eletrônico comprasbr.
com.br, no dia e hora mencionados e será 
conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da 
equipe de apoio. O edital está disponível no 
site: www.ts.sp.gov.br e comprasbr.com.br. 
Taboão da Serra, 01 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

EDUARDO SILVA PINTO - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 980.
w w w. c o p a r t . c o m . b r

ERRATA DE LEILÃO
Em Edital Pormenorizado de 

Leilões realizado na Copart Pátio 
Osasco-SP no dia 18.06.2021 e 
publicado no jornal Gazeta de 

São Paulo no mesmo dia, deixou 
de ser publicado a motocicleta a 
seguir: YAMAHA FAZER placa 
GIA 7688 ano 2021/2022 com 

chassis nº 9C6RG3850N0001829 
NORMAL. Fica desde já 

publicada a referida correção para 
todos os fins e efeitos.

DECISÃO HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 023/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 2747/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO 
E ADEQUAÇÃO DA EMEF MARIA DE 
LOURDES DA SILVA PRADO E DO CER 
IRMÃ MAURINA, ASSENTAMENTO MON-
TE ALEGRE, NESTA CIDADE.
Vimos esclarecer que se encontra no link 
abaixo do portal da transparência municipal 
o inteiro teor da decisão da habilitação refe-
rente a tomada de preços referenciada.
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparen-
cia-secretaria-da-educacao/portal-da-trans-
parencia-educacao
Subcomissão Permanente de Licitação

Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2021. O MUNICÍPIO DE BARRINHA, Estado de São Paulo, 
localizado na Praça Antônio Prado, nº 70, Centro, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
considerando a aprovação do edital de licitação pelo departamento jurídico do município, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento de quem possa interessar, que no dia 27 de outubro de 2021, às 09:00 horas na sede da Prefeitura 
Municipal de Barrinha, fará realizar licitação no Sistema de Registro de Preços, na modalidade Pregão Presencial do 
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, tendo por escopo a FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO 
DE BOMBAS SUBMERSAS, TUBULAÇÕES, PAINEIS ELETRICOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS 
DO MUNICIPIO DE BARRINHA, conforme especificações contidas no edital que regula o certame. O instrumento 
convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, 
situada no endereço acima mencionado, de segunda às sextas feiras das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 
horas, bem como no site do município www.barrinha.sp.gov.br.Maiores informações poderão ser obtidas através do 
telefone (0XX16) 3943-9400.Barrinha/SP, em 14 de outubro de 2021.JOSÉ MARCOS MARTINS- Prefeito Municipal

Processo SUPRI 499/2021 – PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 111/2021 – Aquisição de material 
de limpeza. (Licitação exclusiva para ME, EPP e 
MEI, nos termos do Artigo 48, I, da Lei Complementar 
nº 123/2006). Edital disponível gratuitamente nas 
páginas da internet: http://www.itapevi.sp.gov.
br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.
br - CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 
19h30min do dia 15/10/2021 até as 09h00min do 
dia 27/10/2021. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
às 09h01min do dia 27/10/2021. - INÍCIO DO 
PREGÃO (FASE COMPETITIVA): às 09:10min 
do dia 27/10/2021. - Para todas as referências de 
tempo será observado o horário de Brasília (DF) – 
Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. E-mail: 
licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 14/10/2021 – 
Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Republicação - Processo SUPRI 250/2021 – 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 94/2021 – Contratação de 
empresa especializada para execução de serviço 
de formação continuada na área de educação 
inclusiva/especial, aos docentes da Rede Municipal 
De Ensino. Edital disponível gratuitamente nas páginas 
da internet: http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ 
ou www.bbmnetlicitacoes.com.br - CADASTRO DE 
PROPOSTAS: a partir das 19h30min do dia 18/10/2021 
até as 14h00min do dia 03/11/2021. - ABERTURA DAS 
PROPOSTAS: às 14h01min do dia 03/11/2021. - INÍCIO 
DO PREGÃO (FASE COMPETITIVA): às 14:10min do 
dia 03/11/2021. - Para todas as referências de tempo 
será observado o horário de Brasília (DF) – Maiores 
esclarecimentos: (11) 4143-7600. E-mail: licitacoes@
itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 14/10/2021 – Departamento 
de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 449/2021 – PREGÃO 
PRESENCIAL nº 17/2021 – CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. - Recebimento e 
abertura dos Envelopes às 09h00 do dia 04/11/2021. 
Local: Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 675 – 2º 
andar – Vila Nova Itapevi – Itapevi/SP. – Retirar o 
edital gratuitamente na página da Internet http: //
www.itapevi.sp.gov.br - Fone: (11) 4143-7600. E-mail: 
licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 14/10/2021 – 
Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência 007/2021, Processo 
15.557/2021. Tipo: Menor Preço Global. 
Objeto: Contratação de empresa especiali-
zada para execução de obras de drenagem 
e pavimentação na Estrada João Caetano 
Sobrinho, Bairro São Vicente, Município 
de Mairiporã/SP. A sessão será aberta às 
09h00 do dia 18 de novembro de 2021, na 
sala de licitações da Prefeitura Municipal 
de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço 
Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila 
Nova, CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. O edi-
tal da Concorrência Pública 007/2021 na in-
tegra, juntamente dos seus Anexos, poderão 
ser obtidos a partir do dia 18/10/2021 junto 
à Coordenadoria de Compras, Licitações 
e Contratos, ou pelo site www.mairipora.
sp.gov.br. Maiores informações através do 
telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail lici-
tacao@mairipora.sp.gov.br, Rafael Barbieri 
Pimentel da Silva, Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. EDITAL Nº 121/2021. PROCESSO Nº 189/2021 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021. TIPO: MENOR PREÇO DO LOTE OBJETO: Aquisição de CESTAS 
NATALINAS E PERNIL, para distribuição aos servidores públicos municipais e estagiários (Lei Municipal 
nº 3.993/14, alterada pela Lei nº 4.141/15), conforme descrição e quantitativos constantes do Termo de 
Referência - Anexo I. Data da realização da sessão pública do Pregão: dia 03 de novembro 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, 14 de outubro de 
2021 – FABIANO DE MELLO BELENTANI – PREFEITO MUNICIPAL.
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS- EDITAL Nº 123/2021. PROCESSO Nº 191/2021 - 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021. TIPO: MENOR PREÇO DO ITEM LICITAÇÃO DIFERENCIADA, MODO 
EXCLUSIVO, PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU A ELAS EQUIPARADAS OBJETO: 
Aquisição com entrega imediata de MATERIAIS – GABIÃO e ARAME, a serem utilizados na contenção e 
estabilização de taludes próximos às pontes das Avenidas Domingos Baraldo e José Willibaldo de Freitas, 
conforme descrição e quantidades constantes do Termo de Referência - Anexo I. Data da realização da sessão 
pública do Pregão: dia 03 de novembro de 2021, as 14h00 – Obtenção do Edital: gratuito através do site www.
novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 
185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 das 07h30m às 12h00 e das 13h30m 
às 17h00 horas – Novo Horizonte, 14 de outubro de 2021 – FABIANO DE MELLO BELENTANI – PREFEITO 
MUNICIPAL.
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS- PROCESSO Nº 170/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 
008/2021. EDITAL Nº 109/2021 - REPUBLICADO OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 
EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, nesta 
cidade de Novo Horizonte – SP, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, 
equipamentos, mão de obra, canteiro de obras, serviços complementares, transportes, etc..., definidos no 
Plano de Trabalho, Memorial Descritivo, Projeto, Orçamento e Cronograma, constituindo partes integrantes 
desta Tomada de Preços. Data e horário para entrega dos envelopes: dia 05 de novembro de 2021, às 09:00 
horas. Data da realização da sessão pública: dia 05 de novembro de 2021, às 09:30 horas – Obtenção do 
Edital: gratuito através do site: www.novohorizonte.sp.gov.br ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito a 
Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n°. 185, centro, na cidade de Novo Horizonte-SP, fone 17-3543-9015 
das 7h30m às 12h00 e das 13h30m às 17h00. Novo Horizonte, 14 de outubro de 2021 – Fabiano de Mello 
Belentani – Prefeito Municipal.
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS- EDITAL Nº 115/2021. CONCORRÊNCIA N° 008/2021. 
PROCESSO Nº 179/2021. OBJETO: Alienação, por venda, com encargos, de 01 (um) terreno urbano, com suas 
benfeitorias, nas condições que se encontram, constante na área descrita no art. 1º, inciso I, da Lei Municipal 
nº 4.888/2019, registrado sob nº 35.747, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Novo Horizonte 
- SP, com área de 0,6867 hectares, ou seja, 6.867,00 m2, por preço não inferior ao constante da avaliação 
anexa ao presente edital: Data e horário para entrega dos envelopes: DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021, ÀS 
09:00 HORAS. Data da realização da sessão pública: dia 17 de novembro de 2021, às 09h30m – Obtenção do 
Edital: gratuito através do site: www.novohorizonte.sp.gov.br ou na PMNH – Unidade Gestora de Licitações, 
sito a Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n°. 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-
9015 das 07,30 às 11:00 e das 12,30 às 17:00 horas. Novo Horizonte, 13 de outubro de 2021 – Fabiano de 
Mello Belentani – Prefeito Municipal.

JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2832/2021
GUICHÊ: 47217/2021

PARECER Nº 029/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
REFORMA DA FACHADA DO CENTRO ESPE-
CIALIZADO EM REABILITAÇÃO “DR. EDUARDO 
LAUAND”, LOCALIZADO NA RUA NOVE DE JU-
LHO, 3.700 – JD. DOM PEDRO I, NESTA CIDA-
DE, CONFORME JUSTIFICATIVA E PROJETOS 
ANEXOS.
Analisados os Documentos, bem como a Proposta 
da habilitada, a Comissão Permanente de Licita-
ções, com base na manifestação da Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços Públicos decidiu des-
classificar a empresa CONSTRUTORA ENIGMA 
EIRELI, tendo em vista que a mesma não atendeu 
ao item 9.3 do edital: “A planilha constante do Ane-
xo VIII, referente à proposta dos preços unitários e 
total por item deverá ser preenchida com apenas 
2 (duas) casas decimais, mantendo inalterada a 
coluna “Quantidade”. O fato se dá pela mesma ter 
utilizado o Anexo VII - PLANILHA DE QUANTITA-
TIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS como modelo de 
proposta e não o Anexo VIII, fato este que ensejou 
inúmeros erros nos valores dos itens da planilha, 
comprometendo assim, a proposta final.  
Diante do exposto, a Comissão Permanente de 
Licitações julgou conveniente a da empresa: DPS 
- CONSTRUTURA & EMPREENDIMENTOS HA-
BITACIONAIS – EPP, conforme consta dos autos.

Araraquara, 14 de Outubro de 2021.
WAGNER TEDESCO

Comissão Permanente de Licitações 
Presidente

EDISON ANTÔNIO PRADELLA
Comissão Permanente de Licitações

LUCILEI ROBERTA LIGABÔ
Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

A Secretaria de Assuntos Jurídicos 
TORNA PÚBLICO: “Sr. Bruno No-
gueira Ferreira, Registro de Identi-
dade nº 30.225.275-7 e CPF/MF nº 
215.968.898-37, tendo em vista não ter 
comparecido na data e horário previa-
mente designados para sua ciência no 
PAD nº06/21, o Sr. Prefeito Municipal, 
por força das atribuições que lhe com-
petem nos termos da lei, CITA Vossa 
Senhoria para que compareça à Se-
cretaria de Assuntos Jurídicos da Pre-
feitura de Embu das Artes, cito a Rua 
Andrônico dos Prazeres Gonçalves, nº 
114, Bairro Centro – Embu das Artes, 
no período das 08h00 às 16h00, no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
data da publicação do edital,  para tra-
tar de assunto relacionado ao Processo 
Administrativo Disciplinar nº 06/2021, 
instaurado por meio da Portaria nº 
1739/2021, cujo objeto trata de apurar 
faltas e atrasos, bem como tratamento 
indevido com seus colegas de traba-
lho”. Em 14/10/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO DECISÃO SOBRE RECURSO – PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 56/2021 – PROCESSO LICITATÓ-
RIO Nº 307/2021 – Diante dos elementos que 
instruem o processo, n o uso das atribuições le-
gais que me confere a legislação em vigor, espe-
cialmente a Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas 
alterações, INDEFIRO o recurso apresentado pela 
empresa EPJT SERVIÇOS LTDA, sendo mantida 
a habilitação da empresa RIVIERA SERV SERVI-
ÇOS INTEGRADOS LTDA. Tupã, em 08/10/2021. 
Caio K. P. Aoqui, Pref. Munic.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 062/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
341/2021 - Contratação de empresa do ramo para 
o fornecimento de materiais de construção (ci-
mento, cal de pintura e cal), destinados a atender 
as demandas da Secretaria Municipal de Obras e 
Trânsito do município de Tupã/SP, pelo período de 
12 meses. Abertura: 03/11/2021, às 014h30min. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no Depto de Licitação, no Paço Municipal, lo-
calizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), 
nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefo-
ne (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-feira, 
das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 
17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 
08/10/2021. Caio K. P. Aoqui, Prefeito Municipal

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 
Nº 020/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
336/2021 - Contratação de empresa especiali-
zada em instalação de sistema de drenagem de 
chorume para execução do projeto de encerra-
mento do aterro sanitário do município de Tupã, 
com fornecimento de materiais, equipamentos e 
mão de obra. Abertura: 03/11/2021, às 08h30min. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. O edi-
tal e seus anexos encontram-se disponíveis no 
Depto de Licitação, no Paço Municipal, localiza-
do na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), nes-
ta cidade de Tupã (SP), ou através do telefone 
(0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-feira, 
das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 
17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 
05/10/2021. Caio K. P. Aoqui, Prefeito Municipal

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo nº 7021/2021 
– Modalidade Pregão Eletrônico nº 
52/2021 – Oferta de Compra nº - OC 
863600801002021OC00018 – AQUISIÇÃO 
DE CONECTORES, PLUGUES, CABOS E 
TOMADAS. COMUNICADO: “Fica desig-
nada para o dia 22 de outubro de 2021 às 
09:00hs, a sessão de prosseguimento, a ser 
realizada no endereço eletrônico www.bec.
sp.gov.br”. São Caetano do Sul, 14 de ou-
tubro de 2021. Carolina Morales Bernardino 
- Diretora do Departamento de Licitações e 
Contratos.

RESUMO: Processo nº 7544/2021 – Modali-
dade Pregão Eletrônico nº 59/2021 – Oferta de 
Compra nº - OC 863600801002021OC00021 
– a AQUISIÇÃO DE MIXER PROFISSIONAL 
E PEDESTAL DE APOIO. COMUNICADO: 
“Fica redesignada para o dia 25 de outubro 
de 2021 às 09:00 horas, a sessão de pros-
seguimento da licitação em epígrafe a ser 
realizada no endereço eletrônico www.bec.
sp.gov.br”. São Caetano do Sul, 14 de ou-
tubro de 2021. Carolina Morales Bernardino 
- Diretora do Departamento de Licitações e 
Contratos.

RESUMO: Processo nº 10827/2021 
– Modalidade Pregão Eletrônico nº 
73/2021 – Oferta de Compra nº - OC 
863600801002021OC00035 – Registro 
de Preços para Fornecimento de Móveis e 
Acessórios para Biblioteca Municipal “Paul 
Harris”. COMUNICADO: Fica agendada a 
sessão de prosseguimento da licitação em 
epígrafe para o dia 21 de outubro de 2021 
às 09 horas, a ser realizada no endereço 
eletrônico www.bec.sp.gov.br. São Caetano 
do Sul, 14 de outubro de 2021. Carolina Mo-
rales Bernardino – Diretora do Departamen-
to de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 4050/2021 
– Modalidade Pregão Eletrônico nº 
75/2021 – Oferta de Compra nº - OC 
863600801002021OC00039 – CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE VIAS 
(RUA DA FORTUNA, BAIRRO PROSPERI-
DADE E AVENIDA CONSELHEIRO ANTÔ-
NIO PRADO, BAIRRO CENTRO). DATA DE 
ABERTURA: “Fica designada para o dia 21 
de outubro de 2021 às 09:00 horas, a ses-
são de prosseguimento da licitação em a ser 
realizada no endereço eletrônico www.bec.
sp.gov.br. São Caetano do Sul, 14 de outu-
bro de 2021. Carolina Morales Bernardino 
– Diretora do Departamento de Licitações e 
Contratos.

“RESUMO: Processo Nº 6659/2021 – Moda-
lidade Pregão Eletrônico nº 82/2021 – Oferta 
de Compra Nº 863600801002021OC00043 
– CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALI-
ZADOS PARA LIMPEZA DE CAIXAS D´Á-
GUA DAS UNIDADES ESCOLARES DE 
EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 
E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE 
SÃO CAETANO DO SUL. DATA DE ABER-
TURA: “Fica agendada a licitação em epí-
grafe para o dia 28 de outubro de 2021 às 
09 horas e 30 minutos, a ser realizada no 
endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O 
edital, anexos e demais informações e escla-
recimentos, poderão ser obtidos nos ende-
reços eletrônicos www.bec.sp.gov.br e http://
licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou 
no Departamento de Licitações e Contra-
tos, e telefones para contato: 4233-7236”. 
Secretária de Governo: Silvia de Campos – 
08/10/2021. São Caetano do Sul, 14 de ou-
tubro de 2021. Carolina Morales Bernardino 
- Diretora do Departamento de Licitações e 
Contratos.

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

TOMADA DE PREÇOS N.º 15/2021
PROCESSO N.º 1286/2021 

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, através 
do Setor de Compras, faz saber a quantos possa interessar 
que, se acha aberta licitação na Modalidade Tomada de 
Preços n.º 15/2021, do tipo menor preço global, destinada 
a seleção de proposta mais vantajosa para Contratação 
de Empresa para execução dos serviços de “REFORMA 
DE EMEIF ARCY PRESTE RUGGERI”, Rua Rui Barbosa 
305, Bairro Centro, Cidade São Miguel Arcanjo - SP, 
(coordenadas Geográficas: 23°53’03.5”S 47°59’43.1”W, 
nestes inclusos a infraestrutura necessária, com 
fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos 
necessários, conforme especificações e quantitativos 
contidos no ANEXO I. Edital através de correspondência 
eletrônica (e-mail), encaminhados para compras1@
saomiguelarcanjo.sp.gov.br compras3@saomiguelarcanjo.
sp.gov.br ou através do site www.saomiguelarcanjo.sp.gov.
br, sem ônus aos interessados solicitantes. Encerramento: 
às 09:15 horas do dia 05 de novembro de 2021.
Informações: das 9:00 às 17:00 horas, Endereço: Praça 
Antonio Ferreira Leme, n.º 53, centro, SMA, Telefax: (15) 
3279-8000. São Miguel Arcanjo, 14 de outubro de 2021. 
Paulo Ricardo da Silva – Prefeito Municipal.

RESULTADO 
DA AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

Pregão Presencial nº 40/21 – Processo nº 
112/21 - Objeto: Registro de Preços de En-
xoval Hospitalar.

Licitante: MJ HAMUCHE - 
EVENTOS ME

Lote Descrição Resultado
1 Campos Cirúrgicos Aprovada
3 Cobertores Reprovada
6 Cueiros Aprovada
Licitante: B.G.F COM. DE CONFEC. 

E CALÇADOS LTDA.
Lote Descrição Resultado

2 Lençol Hospitalar e 
Fronha Aprovada

4 Toalha de banho Aprovada
5 Kit paramento cirúrgico Aprovada

As licitantes, querendo, poderão protocolar 
recurso no prazo de 3 (três) dias úteis. Os 
autos encontram-se com vista franqueada 
aos interessados no Serviço de Suprimento, 
à Rua Pedro Bonne, 508, centro, Parique-
ra-Açu/SP.

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

HOMOLOGAÇÃO
O Diretor Superintendente do CONSAÚDE, 
no uso de suas atribuições legais, dian-
te dos elementos de instrução dos autos 
HOMOLOGA a adjudicação proferida pelo 
pregoeiro no Processo 94/21 – Pregão Pre-
sencial 43/21, que objetiva a Contratação 
de Empresa para Prestação de Serviços de 
Reforma e Manutenção da Caldeira de Mar-
ca Maritec instalada no setor de caldeiras 
do Hospital Regional “Dr. Leopoldo Bevila-
cqua”, pelo critério de menor valor global, 
conforme segue: SIE Serviços, Cursos e 
Comércio de Peças Industriais Ltda ME, ins-
crita no CNPJ/MF sob nº 11.383.621/0001-
18. Valor do Contrato: R$ 64.679,00. Fica 
a empresa convocada para comparecer no 
SS para a assinatura do Contrato, no prazo 
de 05 (cinco) dias corridos.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

CONVOCAÇÃO
FICAM CONVOCADOS (AS), para contratação por prazo determinado, através 
de aproveitamento da lista, os (as) candidatos (as) aprovados (as) no Concurso 
Público nº 01/2019.
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I
CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE
46º LUGAR GABRIELLE DE ALMEIDA S OLIVATTO 433030203
 GESSNER
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE
19º LUGAR FERNANDA NUNES ROSSIGNATTI 425958565
20º LUGAR RAFAEL DE SOUZA 433028622
O candidatos terão o prazo de 04 (quatro) dias úteis para se apresentarem na 
Coordenadoria de RH da Prefeitura Municipal, munido dos documentos constan-
tes na Portaria nº 379 de 13 de setembro de 2021, disponível na íntegra no sítio 
oficial  www.cananeia.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, 14 de setembro de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANÉIA

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012153-18.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) ESPÓLIO DE ALFRREDO BOSCAYNO, REPRESENTADO POR VILMA CALIXTO DOS SANTOS, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Sueli Oliveira Gomes da Costa e outros. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de agosto de 2021.               P-15e16/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 103�8�6-05.201�.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da �ª Vara da Família e Sucess�es, do 
Foro Regional II � Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Ediliz Claro de Vicente Reginato, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) F�TIMA G�ALDINA 
BEIRA SOARES, Portuguesa, CPF 165.266.��8-55,mãe Beatriz dos An�os Beira Soares, Nascido/Nascida 2�/01/1��1, que lhe foi proposta uma ação de 
Pe�ção de �erança c/c Nulidade de Inventário/Par�lha Judicial, por parte do autor� �. A. S., referente ao Inventário nº 00�0�10-10.2005.8.26.0002, dos 
ben deixados por A. P. S., alegando em síntese� �ue o autor é filho de A. P. S. e que por mo�vos alheio � sua vontade nunca conheceu o pai e que fora 
excluído da par�lha dos bens deixados por seu pai. Requer� �ue a ação se�a �ulgada totalmente procedente para que se reconheça o direito hereditário 
do Autor, de par�cipação na divisão de bens havida nos autos do processo de inventário/par�lha, impondo aos Réus o dever de RESTIT�IR os quinh�es 
sonegados, tanto em relação aos bens imóveis, quanto aos frutos desde a abertura da sucessão, mormente da empresa comercial de corretagem de 
seguros citada no processo. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 
a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de outubro de 2021.    P-15e16/10

8ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL/SP
Intimação. Prazo de 20 dias. Proc. nº. 1123909-29.2018.8.26.0100. O 
Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DANIELA AUGUSTA 
SALDANHA LOPES, CPF n° 299.939.528-00, que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
URUPES, procedeu-se a penhora sobre: direitos hereditários da co-executada 
Daniela, sobre a unidade autônoma nº 1607, 14º and., Bloco I, do cond. 
autor, Av. Nove de Julho, 557, matricula nº. 34.136 do 5º CRI/SP. Estando a 
executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, 
para em 15 dias, ofereça sua impugnação, sob pena de prosseguir a ação.

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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EDITAL Nº J17/P0066-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 VILLE-PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ 03.817.282/0001-02 E 
FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ 09.074.306/0001-67, 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 
na Rua Oito, constituído pelo Lote 17, da Quadra “J”, do loteamento denominado “Páteo do Colégio”, em 
Itatiba-SP, com a área de 250,00m². Matrícula nº 49.003 – Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da 
Comarca de Itatiba/SP. 1º LEILÃO 03/11/2021 às 11h15 - VALOR: R$ 114.557,13. 2º LEILÃO 04/11/2021 às 
11h15 - VALOR: R$ 404.725,58. 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 02/09/2021. Os Fiduciantes - DOMINICIO 
FERREIRA DIAS CPF 613.955.014-91 E JOSEFA MARIA DA SILVA DIAS CPF 855.994.504-06 – 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 K30/P0066-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 VILLE-PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ 03.817.282/0001-02 E 
FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ 09.074.306/0001-67, 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 
situado na Rua Três, constituído pelo Lote nº 30, da Quadra “K”, do loteamento denominado “Páteo do 
Colégio”, em Itatiba/SP, com a área total de 348,67m². Matrícula nº 49.958 – Oficial de Registro de Imóveis 
e Anexos da Comarca de Itatiba/SP. 1º LEILÃO 03/11/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 127.011,02. 2º LEILÃO 
04/11/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 452.313,18. 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 20/09/2021. Os Fiduciantes - 
CAMILA MANUELA MELIM PIERALINI CPF 357.883.588-92 E DIOGO ALMEIDA PIERALINI CPF 
339.563.608-93 – 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.

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado HELIO MARTINS XAVIER (depo-
sitário), inscrito no CPF/MF sob o nº 058.828.538-26. O Dr. Sergio Augusto Fochesato, 
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP, na forma da lei, 

FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por MARIA AURORA DA SIL-
VA PAULO em face de HELIO MARTINS XAVIER - Processo nº 1003926-89.2019.8.26.0362 – Controle nº 1129/2019, 
e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O 
bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas 
condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital 
será publicado na rede mundial de computadores, no sítio  do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com 
o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado e, será afi xado 
em local de costume e publicado em jornal de grande circulação, em conformidade com o disposto no art. 887, § 3º do 
CPC. 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 interes-
sados, 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 11:00h e 
se encerrará dia 03/11/2021 às 11:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; 
não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no 
dia 03/11/2021 às 11:01h e se encerrará no dia 22/11/2021 às 11:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% 
(sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial 
Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o 
nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 
60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, 
através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrema-
tante, 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 interessa-
dos poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@
megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e 
o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). 
PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadim-
plemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução 
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação 
(Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, 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 des-
feita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO 
PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro 
horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e 
condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação 
pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado 
através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um veículo marca Ford, mo-
delo VERSAILLES 1.8 I GL, ano 1995, cor vermelha, placa BUC7502, renavam 655234241, gasolina. Consta no site da 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 1.048,26 (20/09/2021). O 
bem encontra-se na Rua dos Professores, 599, Casa, Jardim Universitário, Rancharia/SP, sendo nomeado depositário o 
executado. Valor da Avaliação do bem: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para agosto de 2019. Débito desta 
ação no valor de R$ 5.602,63 (agosto/2021). NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mogi-Guaçu, aos 28 de 
setembro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. Dr. Sergio Augusto Fochesato - Juiz de Direito

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

24ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP
ERRATA DO EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO DOS BENS IMÓVEIS expedida nos autos da 
Ação de Execução de Título Extrajudicial que move BANCO BRADESCO S/A em face 
de QS GRAPH COMUNICAÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA ME e outros - Processo nº 

1004103-05.2015.8.26.0100 - Controle nº 2443/2015, o Leiloeiro Ofi cial Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, vem 
por meio desta, retifi car o edital de leilão publicado no Jornal Gazeta de São Paulo em 22/09/2021, para constar: LOTE 
01: MATRÍCULA Nº 33.242 DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP. Consta na Prefeitura de 
São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 3.529,39 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de 
R$ 437,20 (28/09/2021). Avaliação do Lote nº 01: R$ 91.861,87 (noventa e um mil, oitocentos e sessenta e um reais 
e oitenta e sete centavos) para Setembro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de 
atualização monetária do TJ/SP. LOTE 02: MATRÍCULA Nº 134.039 DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 
SÃO PAULO/SP Avaliação do Lote nº 02: R$ 131.018,80 (cento e trinta e um mil, dezoito reais e oitenta centavos) 
para Setembro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do 
TJ/SP. LOTE 03: MATRÍCULA Nº 134.040 DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP. Avalia-
ção do Lote nº 03: R$ 139.775,40 (Cento e trinta e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos) 
para Setembro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do 
TJ/SP.  Contribuinte nº 003.013.0187-5 (área maior). Consta na Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida 
Ativa no valor de R$ 19.043,48 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 898,50 (28/09/2021). Consta 
Penhora no Rosto dos Autos sobre eventuais créditos extraída do Processo nº1003232-72.2015.8.26.0100, em trâmite na 
10ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP; e Processo nº 1054300-51.2021.8.26.0100, em trâmite na 21ª Vara Cível 
do Foro Central da Capital/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 514.114,28 (Junho/2020). Consta débitos condominiais 
nos autos do Processo 1062019-55.2019.8.26.0100, no valor de R$ 49.299,98 (30/08/2019). Todas essas unidades estão 
incorporadas com a unidade de nº 03, sendo o débito condominial apresentado referente à todas as unidades. 

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

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS 
LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – 
Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público 
– 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.

LEILÃO ONLINE DE VEÍCULOS SANTANDER 
FINANCIAMENTOS. Terça-feira, 19 de Outubro de 
2021 à partir das 10:00 horas – SOMENTE ONLINE | Lances: 

www.satoleiloes.com.br. Visitação para inspeção visual dos bens mediante 
agendamento nos dias 16/10/21 e 18/10/21 | Para mais informações: (11) 4223-4343.  
Antônio Hissao Sato Júnior - Leiloeiro Oficial – JUCESP 690.

HISA LEILOES – (11)4266-0538 – www.hisaleiloes.com.br- LEILÃO – Comitente 
vendedor: Fabio Marcelo Reis Giaquinto. - Data: 28 de Outubro de 2021, às 10:00. 
O leilão será realizado pela Leiloeira Oficial Sra. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817, 
situado à Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano o Sul – SP, 

online no site www.hisaleiloes.com.br. A descrição dos lotes detalhadas serão exibidas no site. 
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. RELAÇÃO DOS LOTES: Lote 1: 
CITROEN / AIRCROSS STARTMT 2019/2020; Lote 2: CITROEN / C3 AIRCROOS GLXM 
2013/2014; Lote 3: 10 Escovas De aço Circular; Lote 4: 20 Discos Lixa Redonda; Lote 5: 04 Rocol 
Easyline Aerosol; Lote 6: 50 Plug Protetor Auricular; Lote 7: 10 Painéis Elétrico; Lote 8: 01 Fio De 
Cobre Esmaltado; Lote 9: 01 Chaise Redonda; Lote 10: 01 Torquimetro Estalo Reversível; Lote 11: 
65 -Roda De Lixa C/haste; Lote 12: 01 Rebolo Especial; Lote 13: 01 Rebolo Reto Vitrificado; Lote 
14: 11 Rebolo Alcar Widea; Lote 15: 25 Rebolo Reto; Lote 16: 01 Luminária Industrial; Lote 17: 01 
Kit Gnv Lovato 5 Geração Sem Cilindros; Lote 18: 01 Ar Condicionado Elgin 40.000 Btus; Lote 
19: 02 Máquinas Karma- Café Expresso E Capuccino; Lote 20: 01 Daybed, Area E, Piscina, Jardin 
E Spa . Corda Nautica; Lote 21: Lote fraldas infantis e geriátricas. Lenços umedecidos, 
absorvestes íntimos femininos; Lote 22: Armário; Lote 23: Bicicleta Caloi; Lote 24: Bicicleta 
Alfameq; Lote 25: Sobras de Obra; Lote 26: Roupas Novas Lote com 31 Peças; Lote 27: 1 
Poltrona; Lote 28: 02 cadeiras reformadas; Lote 29: Lote de Lixeiras; Lote 30: 01 Máquina Karma- 
Café Expresso E Capuccino 220 Volts Semi Nova; EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA 
E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.hisaleiloes.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 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.

EDITAL Nº F40/P0066-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 IVEMAYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 
NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ 13.816.068/0001-95 E SP-67 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ 14.786.144/0001-20, 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, 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.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEI 9.514/97 - Irani Flores, Leiloeiro Público Ofi cial, matrícula 
JUCESP nº 792, levará a leilão o bem abaixo descrito; devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário, Raízen Combu stíveis S/A, inscrito 
no CNPJ sob nº 33.453.598/0001-23, com sede na Avenida Almirante Barroso, nº 81, 36º andar, sala 36ª 104, Centro, na cidade do 
Rio de Janeiro, RJ. DA DATA E LOCAL: Primeiro Leilão: iniciará em 17/10/2021 às 14:00 e se encerrará em 18/10/2021 às 14:00 
horas, não sendo aceito lances inferiores a R$ 1.168.982,00 Em não sendo arrematado em 1ª praça, seguir-se-á sem interrupção a 

2ª praça do leilão com encerramento previsto para o dia 19/10/2021 às 14:00 horas pelo valor mínimo de R$ 1.168.982,00 Local do leilão: Avenida Gaspar 
Vaz da Cunha, 258, Bairro do Limão – São Paulo/SP ou através do sistema gestor, www.leilaobrasil.com.br, Bem: O apartamento nº 21 Bloco A, localizado 
no 2º andar ou 5º pavimento, do Edifício Rafaello, do Condomínio Conjunto Renascença, situado a Rua Agostinho Iatari, 184 e Rua Domingos Fonseca, no 26º 
Subdistrito Vila Prudente, o qual tem uma área privativa de 164,90 m² e uma área de garagem de 61.80m², para guarda de três carros de passeio na garagem do 
condomínio, em lugares indeterminados, sujeito a atuação de manobrista uma área comum do edifício de 45,16m², uma área comum de lazer e paisagismo de 
83,11m², perfazendo uma área bruta de 354,97m², correspondendo-lhe uma área ideal de 91,40m², ou 2,0070% de participação no terreno do condomínio e uma 
cota de 2,0070% de participação nas despesas gerais e uma cota de 4,0140% de participação nas despesas especifi cas. Responsabilidade outras: Correrão 
por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, tais como: Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, laudêmio, taxas, 
alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. Das condições da venda: O imóvel será vendido no estado em que se encontra, não 
podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. Da comissão: A comissão do leiloeiro será de 5% 
sobre o valor do lance ofertado não estando incluído no valor do lance e deverá ser pago diretamente ao Leiloeiro em 24 horas do encerramento do leilão. Da 
reintegração da posse: A reintegração de posse ocorrerá por conta do comprador, podendo ser solicitada de acordo com o disposto no Artigo nº 30, da Lei no 
9.514/97. É assegurada ao fi duciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do 
art. 27. EDITAL COMPLETO NA INTERNET. Ficam as partes e eventuais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para as 
intimações pessoais, Será o edital  publicado na forma da lei, art. 887, §2° do código e processo civil  e Provimento CGJ n° 32/2018, art. 428, I e II. Maiores informa-
ções no escritório do Leiloeiro Fone 55 11 3965-0000 ou através do e-mail atendimento@leilaobrasil.com.br ou www.leilaobrasil.com.br, São Paulo, 30/09/2021.

Leilão Brasil - www.leilaobrasil.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.

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.

HISA LEILÕES – (11)4226- 0538 – www.hisaleiloes.com.br- LEILÃO – Comitente 
vendedor: TK3 IND COM DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no CNPF/MF 
sob nº 07.459.015/0001-61 - Data: 28 de Outubro de 2021, às 10:00. O leilão será 
realizado pela Leiloeira Oficial Sra. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à Travessa 

Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano o Sul – SP, online no site www.hisaleiloes.com.br. 
A descrição dos lotes detalhadas serão exibidas no site. Os bens serão vendidos no estado em que se 
encontram. RELAÇÃO DOS LOTES: Lote 01 Pedivela, Lance Inicial: R$432,00; Lote 02 Pedivela, Lance 
Inicial: R$120,00; Lote 03 Pedivela, Lance Inicial: R$288,00; Lote 04 Pedivela, Lance Inicial: R$480,00; 
Lote 05 Pedivela, Lance Inicial: R$156,00; Lote 06 Pedivela, Lance Inicial: R$96,00; Lote 07 Pedivela, 
Lance Inicial: R$240,00; Lote 08 Pedal, Lance Inicial: R$200,00; Lote 09 Pedal, Lance Inicial: R$60,00; 
Lote 10 Pedal, Lance Inicial: R$140,00; Lote 11 Canote, Lance Inicial: R$56,00; Lote 12 Canote, Lance 
Inicial: R$180,00; Lote 13 Kit 2 SHIMANO, Lance Inicial: R$270,00; Lote 14 Kit 7 infantil sem capacete, 
Lance Inicial: R$120,00; Lote 15 Maçaneta de Freio, Lance Inicial: R$109,00; Lote 16 Maçaneta de Feio, 
Lance Inicial: R$100,00; Lote 17 Manopla Aro 29 Diversas cores, Lance Inicial: R$300,00; Lote 18 Kit 1 
Semi Shimano, Lance Inicial: R$180,00; Lote 19 Selim Mini Toy, Lance Inicial: R$30,00; Lote 20 Selim 
Veloce Track, Lance Inicial: R$189,00; Lote 21 Selim Veloce Track, Lance Inicial: R$203,00; Lote 22 
Selim Mini Toy Floral, Lance Inicial: R$78,00; Lote 23 Cambio Traseiro, Lance Inicial: R$180,00; Lote 24 
Selim Mirim Branco, Lance Inicial: R$70,00; Lote 25 Selim Toy PVC, Lance Inicial: R$48,00; Lote 26 
Cesta Aramada, Lance Inicial: R$180,00; Lote 27 Kit 8 Track Standart, Lance Inicial: R$210,0; Lote 28 Kit 
6 Track Premium, Lance Inicial: R$300,00; Lote 29 Kit 6 Track Premium, Lance Inicial: R$300,00; Lote 
30 Alavanca Grip, Lance Inicial: R$360,00; Lote 31 Kit 7 Infantil sem capacete, Lance Inicial: R$120,00; 
Lote 32 Quadro aro 26, Lance Inicial: R$500,00; Lote 33 Quadro bicicleta, Lance Inicial: R$660,00; Lote 
34 Quadro bicicleta, Lance Inicial: R$435,00; Lote 35 Quadro bicicleta, Lance Inicial: R$750,00; Lote 36 
Pneu aro 26, Lance Inicial: R$7.947,00; Lote 37 Pneu aro 20 diversos, Lance Inicial: R$800,00; Lote 38 
Pneu aro 29 diversos, Lance Inicial: R$1.200,00; Lote 39 Pneu aro 16 diversos, Lance Inicial: R$175,00; 
Lote 40 Pneu aro 24 diversos, Lance Inicial: R$300,00; EDITAL COMPLETO E CONDIÇÕES DE VENDA 
E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.hisaleiloes.com.br

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 des-
critos 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 confor-
me “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 objeto 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: Alie-
nação Fiduciária Constante do “R.39-M.538” da referida matrícula, objeto da Cédula de Cré-
dito Bancário n. 037/2013, emitida em favor da Cooperativa de Crédito Crediguaçu – Sicoob 
Crediguaçu (denominação conforme “Av.46-M.538”) e respectivos aditivos.  AVALIAÇÃO: 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 mi-
lhão e duzentos e quarenta e cinco mil reais), salvo na hipótese de expressa aceitação pelo 
Credor, de valor inferior. Os interessados em participar do leilão deverão se cadastrar no site www.
hastapublica.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 
horas do início do leilão e se habilitar, acessando a página deste leilão, clicando na opção “SOLI-
CITAR 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% (cin-
co 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 can-
do igualmente responsável (o arrematante) providenciar a assinatura e dos instrumentos particu-
lar(es) e/ou público(s) necessários à formalização da aquisição e registro da transferência dos imó-
veis, junto do Credor Fiduciário, em até 30 dias da arrematação, sujeitando-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, pa-
gando à vista e de uma só vez, o débito com seus juros, despesas, multas, honorários advo-
catícios, taxas de ocupação e todas as demais previstas pelo contrato de alienação, todas as 
despesas realizadas pelo procedimento de cobrança com os encargos 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 dívidas 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 custas 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 forma-
lização 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 can-
do a cargo e encargo do adquirente eventuais regularizações (inclusive de área construída), retifi ca-
ções, referenciamentos etc, junto aos órgãos competentes (se houver), suportando os ônus e des-
pesas, de ordem administrativa, fi scal, trabalhista/previdenciária, devidas para tais regularizações, 
assim como obter judicialmente as providências para sua desocupação 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

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.

Leilão Brasil - www.leilaobrasil.com.brLeilão Brasil - www.leilaobrasil.com.brLeilão Brasil - www.leilaobrasil.com.brLeilão Brasil - www.leilaobrasil.com.brLeilão Brasil - www.leilaobrasil.com.br
Edital de 1ª e 2ª praça dos direitos sobre bem imóvel e para intimação de Assunta Parmisano, Jessica Parmisano

Teixeira e George Eduardo Teixeira, bem como de Gennaro Pamisano, expedido nos autos da ação de Alienação Judicial de Bens, que lhe
requer Paula Parmisano Leite. Processo nº 0026010-80.2020.8.26.0002. O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, Juiz de Direito  da 5ª Vara
Cível do Foro Regional II - Santo Amaro,  do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc... FAZ SABER que os leiloeiros oficiais, Sr. Irani Flores,
JUCESP 792, e ou, a Sra. Dagmar C. S. Flores, JUCESP 901, levarão a leilão público para venda e arrematação, no local e hora descritos
no site, com transmissão   pela internet e disponibilização imediata no portal de leilões eletrônico, www.leilaobrasil.com.br  para
lances pela internet: Do início e encerramento do leilão: Início do 1º leilão em 29/10/2021 às 10:55 horas e encerramento do 1º
leilão em 01/11/2021 às 10:55 horas. Em não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação para a data supra, seguir-se-á
sem interrupção o 2º leilão que se encerrará em 26/11/2021 às 10:55 horas. BEM: Os direitos que as partes possuem sobre uma casa
situado à Rua Milton da Luz Motta, n° 23, na Vila Império no 29° Subdistrito – Santo Amaro, e seu TERRENO distante 29 m da Avenida
dos Bandeirantes, Matrícula n° 36.562 do 11 CRI de São Paulo. Contribuinte: 120.238.0027-6.  Avaliação R$ 573.371,14 (outubro
de 2020). EDITAL COMPLETO NO SITE. Dúvidas e Esclarecimentos: pessoalmente perante o  5º Ofício Cível, ou no escritório do leiloeiro
oficial, Sr. Irani Flores, Av. Gaspar Vaz da Cunha n° 258, Capital - SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3965-0000 e e-mail:
atendimento@leilaobrasil.com.br, ficam os executados, bem como eventuais interessados, INTIMADOS das designações supra,
caso não sejam localizados para as intimações pessoais, Será o edital “por extrato”, afixado e publicado na forma da lei, Provimento CGJ
N° 32/2018, artigo 428.1.2 e artigo 887, § 2º do código de processo civil, São Paulo, 24/05/2021.

LEILÃO DE IMÓVEL

Esta empresa
colabora com a

WWW.PUBLICUMLEILOES.COM.BR

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. 

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR
ID 218 - PRAZO: 90 DIAS - LOCAL: Portal: www.iniciativabr.com

Nos termos do Provimento GP-CR nº. 04/2014, FAZ SABER, a quantos que o presente virem ou dele tiverem conhecimento que até o dia 06 de janeiro de 2022, 17:00 horas, estará aberto prazo
para recebimento de propostas de compra dos bens penhorados no processo abaixo relacionado em tramite perante a 1ª VARA DO TRABALHO DE SERTÃOZINHO/SP. As propostas deverão ser
encaminhadas ao corretor credenciado junto ao TRT15, Sr. JOSÉ VALÉRO SANTOS JÚNIOR, CRECI/SP 67.881, através do e-mail: contato@iniciativabr.com com cópia para valerojr@iniciativabr.com
e andre@iniciativabr.com. Processo: 0000448-12.2013.5.15.0054 - 1ª VARA DO TRABALHO DE SERTÃOZINHO/SP - TRT DA 15ª REGIÃO. Autores: ASER SILVA DOS SANTOS E OUTROS
(14). Réu: FATONI – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA – EPP E OUTROS (3). Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. BEM: UM TERRENO, situado nesta cidade e comarca
de Sertãozinho, composto pelo lote n. 08, da quadra D do loteamento Distrito Industrial CINEP fase 01, com área de 1.069,72 decímetros quadrados. Valor de Avaliação: R$ 2.300.000,00. O imóvel supra está
localizado na Avenida Nelson Benedito Machado, 462 - Cinep - Cidade Industrial e Empresarial, Sertãozinho - SP, CEP 14175-365. BENS MÓVEIS: 1) Um torno de marca Imor, de cor verde, com barramento de
aproximadamente 2 metros, completo com motor e acessórios, em bom estado de uso, conservação e funcionamento, utilizado para usinar peças de fabricação da reclamada, sem números de série e fabricação,
totalmente reformado avaliado em R$ 35.000,00; 2) Uma prensa hidráulica, de fabricação própria, cor verde, com prensa de aproximadamente 30 toneladas, com motor de 15 cv. 220V, trifásica, em regular estado
de conservação, em uso e funcionamento avaliado em R$ 18.000,00; 3) Uma curvadora hidráulica de tubos, de fabricação própria da executada, cor azul, a qual curva tubos de até 5 polegadas, com motor
de 15 cv. 220V, trifásica, em bom estado de conservação, em uso e funcionamento avaliado em R$ 35.000,00; 4) Uma furadeira radial, marca Forwell, modelo Z3050 x 16, cor cinza, distância do centro do eixo
à coluna máx. 1600mm X mín. 350 mm, 220V, em regular estado de conservação, em uso e funcionamento avaliada em R$ 23.000,00. EDITAL DISPONÍVEL NO PORTAL: www.iniciativabr.com. Sertãozinho-
SP, 07 de outubro de 2021. RENE JEAN MARCHI FILHO - Juiz do Trabalho Titular. JOSÉ VALÉRO SANTOS JÚNIOR - Corretor Judicial – CRECI/SP 67.881. Intermediador - CRECI 67.881/SP.

EDITAL DE LEILÃO

Íntegra do edital disponível em www.vivaleiloes.com.br. Esclarecimentos: tel. 11-3957-7717 - e-mail: contato@vivaleiloes.com.br

5ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP
Edital de leilão eletrônico www.vivaleiloes.com.br - Autos nº 0031150-63.2017.8.26.0564

Autor: Condomínio das Flores I, CNPJ 07.326.030/0001-31. Réus: Valéria Aparecida Da Silva, CPF 217.795.618-81, RG 29.050.522-7; Sérgio Eduardo
Duarte, CPF 251.936.238-32, RG 27.075.081-2. Terceira/interessada: Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04. Leiloeira oficial:
Alethea Carvalho Lopes, JUCESP 899. 1º pregão: início em 08/11/2021 às 16h e encerramento em 11/11/2021 às 16h. 2º pregão: início em 11/11/
2021 às 16h e encerramento em 06/12/2021 às 16h. Bem leiloado: apartamento nº 32 localizado no terceiro andar ou quarto pavimento do Bloco
07, denominado Edifício Gerânio, parte integrante do empreendimento imobiliário denominado Condomínio das Flores I, com acesso pelo nº 1440
da Avenida Wallace Simonsen, composto de um dormitório, sala, cozinha, área de serviço e banheiro social; tendo uma área útil de 40,50 m², área
comum de 36,2064m², incluída a área de 10,12m² correspondente a vaga de garagem em local indeterminado, não demarcado, para o
estacionamento de um veículo de porte pequeno, totalizando 76,7064m2. Cadastro Municipal 033.124.052.160. Matrícula 107.728 do 1º Cartório
de Imóveis de São Bernardo do Campo. Avaliação: R$ 205.800,00 (março/2021) – atualização de acordo com a tabela prática do TJSP. 2º leilão
– lance mínimo: 65% (sessenta e cinco por cento). Comissão da leiloeira: 05% (cinco por cento) do valor da arrematação.
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