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Reforço da vacina contra a Covid 
começa a ser aplicado hoje em SP

 AO governador João Doria anunciou ontem
que maiores de 18 anos começam a receber
nesta quinta a dose extra do imunizante

A aplicação da nova injeção pode 
ser realizada cinco meses após 
o esquema vacinal básico para 
todos os adultos. O anúncio foi 
feito nesta quarta-feira no Palá-

cio dos Bandeirantes, e acontece 
um dia depois de o ministro da 
Saúde Marcelo Queiroga anun-
ciar a dose de reforço para todos 
os adultos do País. Nesta quinta, 

podem comparecer todos aqueles 
que receberam a segunda dose até 
o dia 27 de abril. Na sexta, é a vez 
dos que tomaram a segunda dose 
até o dia 17 de junho.       ESTADO/A3

DF e outros Estados - 

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Lula é recebido por Macron com protocolo de chefe de Estado. BRASIL/A5

A Comissão Europeia propôs nes-
ta quarta-feira (17) proibir a im-
portação de produtos do agrone-
gócio considerados fortemente 
ligados ao desmatamento e à de-
gradação � orestal, entre eles al-
gumas das commodities mais 
exportadas pelo Brasil, como soja 
e carne bovina. A regra abran-
ge inclusive o corte de árvores 
considerado legal na legislação 
do país de origem dos produ-
tos. De acordo com a Comissão, 
isso se deve ao fato de que o des-
matamento ilegal foi superado 
pela expansão de áreas agrícolas 
como a principal causa da des-
truição de � orestas.        MUNDO/A5

Xi oferece abertura 
calculada a Biden para 
evitar con ito      MUNDO/A5

União Europeia 
propõe banir 
soja e carne

POR DESMATAMENTO

Na manhã desta quarta-feira (17), ativistas se organizaram em um ato contra a 
fome ao colarem um cartaz onde se lê “fome” no Touro de Ouro, inaugurado 
um dia antes pela Bolsa de Valores de São Paulo, no centro da Cidade. A escul-
tura é uma réplica do Touro de Wall Street, localizado no distrito � nanceiro de 
Nova York, e foi instalada na área central da capital paulista na terça.    ESTADO/A3

Protesto  Touro de Ouro 
da Bovespa é alvo de ato 

contra a fome em São Paulo

ROBERTO CASIMIRO/FOLHAPRESS CHINA X EUA

Vale do Anhangabaú vai ser 
reaberto no dia 6 de dezembro
O anúncio foi feito ontem pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes        ESTADO/A3

YURI ALEXANDRE/BRAZIL PHOTO PRESS/FOLHAPRESS

Situação da Covid-19 
é dramática, diz 
Angela Merkel    MUNDO/A5

ALEMANHA

São Paulo terá 
festival à la 
Rock in Rio
Nos mesmos moldes do Rock in 
Rio, The Town é o mais novo me-
gafestival de música que terá sua 
primeira edição realizada em se-
tembro de 2023 na capital paulista. 
O festival reunirá nos dias 2, 3, 8, 9 
e 10 de setembro artistas nacionais 
e internacionais no Autódromo de 
Interlagos. Iza e Criolo foram as 
primeiras atrações con� rmadas.
Com o Rock in Rio con� rmado para 
setembro de 2022, a ideia é manter 
o festival em São Paulo nos anos 
ímpares.  A expectativa de público 
é de 600 mil pessoas. SERVIÇOS/A2

THE TOWN

ABC tem as cidades 
com mais roubo de 
celulares  ESTADO/A3

ESTUDO DA FECAP

Mais de 20 
escolas públicas 
foram furtadas
Na cidade de São Paulo, pelo me-
nos 21 escolas públicas foram 
furtadas ou roubadas em 2021, 
de acordo com um levantamen-
to realizado pela “TV Globo”. Em 
comparação a 2020, o número 
cresceu 50 %. No ano passado 
houve 14 registros de caso. Em 
2021, dos registrados, pelo me-
nos 18 casos aconteceram na ci-
dade de São Paulo. Uma escola em 
Guaianases, na zona leste, da ca-
pital paulista foi furtada duas ve-
zes em dois meses. Desde o início 
da pandemia e o fechamento das 
escolas, os casos têm sido mais 
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“Um jornal independente é um jornal que tem 
a missão de levar à tona as informações que lhe 
são conferidas,  não se vendendo aos interesses 
partidários e políticos,  sempre focado em um 
único objetivo: informar corretamente os seus 

leitores. O Leitor em primeiro lugar”. 
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Há algum tempo tentam nos 
impor a tal linguagem neutra 
não só para as crianças mas 
como para toda sociedade. Na 
tentativa de inibir esse absur-

do, criamos um Projeto de Lei que proíbe 
esse tipo de linguagem em escolas públi-
cas, particulares e em concursos públicos.

Muitos vereadores mostraram interesse 
em implantar essa lei em seu município, 
em Registro com nosso parceiro capitão 
Renato que conseguiu aprovação do proje-
to essa semana na Câmara Municipal e em 
Ubatuba o vereador Junior Ubatuba tam-
bém obteve sucesso. 

A linguagem neutra, também chama-
da de “pronome neutro”, “linguagem não 
binária” ou “neolinguagem”, é a proposta 
de adaptação da língua portuguesa para 
que as pessoas não binárias (quem não se 
identifica nem com o gênero masculino 
nem com o feminino) se sintam 
“representadas”.

Assim, “amigo” ou “amiga” virariam 
“amigue” ou “amigx”, segundo uma das 
propostas.

A proposta de uma terceira forma que 
vá além do A para o gênero feminino e do 
O para o gênero masculino é, basicamente, 
a utilização de uma terceira letra para se 
referir a todos, sem particularizar gênero 
inclusive para aqueles que não se identi-
ficam com a binariedade – ou seja, não se 
sentem confortáveis em se associar nem ao 
feminino, nem ao masculino. 

Uma alteração da língua que é propos-
ta por grupos, como essa da linguagem 
neutra, fica apenas restrita a grupos. É 
impossível que ela atinja todos os falantes 

da língua. Isso porque ela não é natural, é 
acientífica, esse dialeto não tem nenhum 
embasamento linguístico ou científico.  
Hoje essa linguagem é só gíria de uma 
bolha.

Como querer mudar toda uma estrutura 
de linguagem em um país onde a cada ano 
aumenta o número de crianças e adoles-
centes analfabetos? 

Essas pessoas deveriam “militar” por 
um Brasil melhor, em ajudar as pessoas a 
vencerem o analfabetismo,11 milhões de 
brasileiros sequer sabem ler ou escrever.

Além disso, não é muito inteligente de-
fender que a linguagem neutra é a melhor 
maneira para combater o preconceito. Nós 
sabemos que a pessoa preconceituosa não 
mudará seu comportamento por conta 
dessas alterações, já que a intolerância não 
tem a ver com a gramática, mas sim com o 
comportamento de cada um.

Para tentar conter movimentos desse 
tipo temos o projeto das Escolas Cívico-Mi-
litares, que tem o objetivo de melhorar o 
processo de ensino-aprendizagem nas es-
colas públicas e se baseia no alto nível dos 
colégios militares do Exército, das polícias 
e dos Corpos de Bombeiros Militares. Os 
militares atuarão no apoio à gestão escolar 
e à gestão educacional, enquanto profes-
sores e demais profissionais da educação 
continuarão responsáveis pelo trabalho 
didático-pedagógico. 

O objetivo final é proporcionar a opor-
tunidade de melhoria no ensino e no am-
biente, em escolas localizadas em áreas de 
vulnerabilidade social e com baixa média 
no Ideb (Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica)”. 

Ubatuba e Registro proíbem
linguagem neutra 

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

A linguagem 
neutra é um 

dialeto que não 
tem nenhum 

embasamento 
linguístico ou 

cientí� co

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

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

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

SÁBADO:AMANHÃ: DOMINGO:

22° 29°
21° 27°

19° 32°

20° 28°

16° 22°

21° 27°

20° 26°

20° 25°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

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

Céu nublado com 
possibilidade de 
garoa de dia e à 
noite.

Sol com muitas nuvens 
durante o dia e períodos 
de céu nublado. Noite 
com muitas nuvens.

17º 22° 15º 20° 14º 23°

HOJE: AMANHÃ:

7 e 8 9 e 0

Nos mesmos 
moldes do 
Rock in Rio, 
The Town é o 
mais novo me-

gafestival de música que 
terá sua primeira edição 
realizada em setembro de 
2023 na capital paulista. O 
festival reunirá nos dias 2, 3, 
8, 9 e 10 de setembro artis-
tas nacionais e internacio-
nais no Autódromo de In-
terlagos. Iza e Criolo foram 
as primeiras atrações con-
firmadas.

Com o Rock in Rio con-
firmado para setembro de 
2022, a ideia é manter o fes-
tival em São Paulo nos anos 
ímpares.

A expectativa de público 
do The Town é de 600 mil 
pessoas. Serão “mais de 230 
horas de música, com apre-
sentações dos principais 
nomes da música mundial”, 
aponta a organização. 

ESTRUTURA. 
O evento terá seis palcos 
montados na “Cidade da 
Música” – nome que Inter-
lagos vai receber durante 
o período do festival. Uma 
área de 350 mil metros qua-
drados será utilizada. O ar-
quiteto João Uchôa é o res-
ponsável pelas estruturas e 
instalações do evento.

 D The Town é o novo festival de música de Roberto Medina, o 
criador do Rock in Rio; Iza e Crilo (fotos) já foram confi rmados 

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

SP terá festival no mesmo 
estilo que o Rock in Rio 

THE TOWN. Evento vai acontecer nos dias 2, 3, 8, 9 e 10 de setembro de  2023 no 
Autódromo de Interlagos; estival terá seis palcos, com atrações nacionais e internacionais

A cenografia vai ser ins-
pirada na arquitetura e na 
cultura de São Paulo. “So-
nhava em fazer um evento 
em São Paulo, mas precisa-
va ter a cara da cidade”, ex-
plicou Roberto Medina.

INVESTIMENTOS E EM-
PREGOS.
A organização diz que o in-
vestimento será de aproxi-
madamente R$ 300 mi-
lhões, e a expectativa é de 
que a primeira edição mo-
vimente R$ 1,2 bilhão no 
estado de São Paulo e gere 
mais de 27 mil empregos.

MÚSICA.
Ainda Segundo a organiza-

ção, a proposta do festival é 
ter “a música como aliada e 
uma inspiração na história 
da cidade para o desenvolvi-
mento do desenho arquite-
tônico e conceitos”.

“Assim como o Rock in 
Rio, The Town nasce dessa 
paixão pela nossa terra, da 
amplificação do olhar para 
novas oportunidades e do 
desejo que a pandemia me 
trouxe nestes meses de en-
clausuramento de trazer algo 
inédito”, finalizou Medina.

INGRESSOS PARA O ROCK 
IN RIO 2022.
Mudando de festival, quem 
comprou de forma antecipa-
da o Rock in Rio Card já pode 

selecionar a data que deseja 
ir ao Rock in Rio do próximo 
ano. A seleção deve ser fei-
ta por meio do site (rockin-
rio.ingresso.com) no ícone 
‘Histórico de Compras’. O 
festival que é considerado 
um dos maiores do mundo 
será realizado nos dias 2,3,4, 
8, 9, 10 e 11. A organização já 
divulgou alguns nomes do 
line-up, como Justin Bieber, 
Demi Lovato, Dua Lipa, Col-
dplay e Post Malone, porém 
o evento promete ainda 
mais surpresas.

 O processo para a esco-
lha do dia deve ser feita até 
o dia 1º de abril. Após esse 
prazo, o direito à escolha de-
penderá da disponibilidade 
de lugares no local do festi-
val. Uma vez que a data do 
Card tenha sido escolhida, 
ela não poderá ser 
alterada. A matéria comple-
ta pode ser lida na íntegra 
no  site da Gazeta. 
(Matheus Herbert) 

Atenção para a redação. No primeiro dia do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, no próximo do-
mingo (21), os candidatos farão, além das provas obje-
tivas de linguagens e ciências humanas, a única prova 
subjetiva da avaliação, a redação. Nesta edição, o tema 
será o mesmo, tanto para o Enem impresso quanto para 
o digital e, em ambas modalidades, o texto deverá ser 
feito à mão. Por isso, é obrigatório levar caneta esfero-
gráfica de tinta preta fabricada em material transparen-
te.   Ir bem na redação pode ser um diferencial para o 
candidato. Para participar de programas como o Siste-
ma de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas em 
instituições públicas de ensino superior, e o Programa 
Universidade para Todos (ProUni), que concede bolsas 
de estudo em instituições privadas de ensino superior, é 
necessário não ter tirado zero na redação. (AB)

Vestibulinho 2022. Desde ontem está disponível na 
internet a relação dos beneficiados com a redução de 
50% do valor da taxa de inscrição do processo seletivo 
das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro 
semestre de 2022. Quem não for contemplado com o 
desconto poderá entrar com recurso para solicitar nova 
análise, nos dias 18 e 19 de novembro, exclusivamente 
pela plataforma do Vestibulinho. O candidato que rece-
ber o benefício deve fazer sua inscrição para o Vestibuli-
nho, exclusivamente pela internet, em um único curso 
na Escola Técnica de sua escolha, até 30 novembro. As 
Etecs disponibilizam computador e acesso à internet 
aos interessados na inscrição. Para usar os equipamen-
tos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial 
e também respeitar as demais medidas de proteção do 
Protocolo Sanitário Institucional do CPS. (GSP)

Concurso. A Sabesp recebeu 10.473 inscrições no pro-
cesso seletivo do Programa Aprendiz 2021 para preen-
chimento de 495 vagas, distribuídas na Grande SP, Inte-
rior e Litoral. As vagas foram destinadas a estudantes do 
1º ou 2º ano do Ensino Médio e EJA – Ensino de Jovens 
e Adultos, de instituições de ensino pública ou privada, 
com idade mínima de 14 anos e máxima de 22 anos e 6 
meses, no ato da admissão. Neste mês, foi homologado 
o resultado final do processo de seleção, que pode ser 
acessado no site www.concursosfcc.com.br.  (GSP)

GABRIEL JABUR/AGÊNCIA BRASÍLIA/AB

NOTAS

Com o Rock in 
Rio con� rmado 
para setembro 
de 2022, a ideia é 
manter o festival 
em São Paulo nos 
anos ímpares
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Há algum tempo tentam nos 
impor a tal linguagem neutra 
não só para as crianças mas 
como para toda sociedade. Na 
tentativa de inibir esse absur-

do, criamos um Projeto de Lei que proíbe 
esse tipo de linguagem em escolas públi-
cas, particulares e em concursos públicos.

Muitos vereadores mostraram interesse 
em implantar essa lei em seu município, 
em Registro com nosso parceiro capitão 
Renato que conseguiu aprovação do proje-
to essa semana na Câmara Municipal e em 
Ubatuba o vereador Junior Ubatuba tam-
bém obteve sucesso. 

A linguagem neutra, também chama-
da de “pronome neutro”, “linguagem não 
binária” ou “neolinguagem”, é a proposta 
de adaptação da língua portuguesa para 
que as pessoas não binárias (quem não se 
identifica nem com o gênero masculino 
nem com o feminino) se sintam 
“representadas”.

Assim, “amigo” ou “amiga” virariam 
“amigue” ou “amigx”, segundo uma das 
propostas.

A proposta de uma terceira forma que 
vá além do A para o gênero feminino e do 
O para o gênero masculino é, basicamente, 
a utilização de uma terceira letra para se 
referir a todos, sem particularizar gênero 
inclusive para aqueles que não se identi-
ficam com a binariedade – ou seja, não se 
sentem confortáveis em se associar nem ao 
feminino, nem ao masculino. 

Uma alteração da língua que é propos-
ta por grupos, como essa da linguagem 
neutra, fica apenas restrita a grupos. É 
impossível que ela atinja todos os falantes 

da língua. Isso porque ela não é natural, é 
acientífica, esse dialeto não tem nenhum 
embasamento linguístico ou científico.  
Hoje essa linguagem é só gíria de uma 
bolha.

Como querer mudar toda uma estrutura 
de linguagem em um país onde a cada ano 
aumenta o número de crianças e adoles-
centes analfabetos? 

Essas pessoas deveriam “militar” por 
um Brasil melhor, em ajudar as pessoas a 
vencerem o analfabetismo,11 milhões de 
brasileiros sequer sabem ler ou escrever.

Além disso, não é muito inteligente de-
fender que a linguagem neutra é a melhor 
maneira para combater o preconceito. Nós 
sabemos que a pessoa preconceituosa não 
mudará seu comportamento por conta 
dessas alterações, já que a intolerância não 
tem a ver com a gramática, mas sim com o 
comportamento de cada um.

Para tentar conter movimentos desse 
tipo temos o projeto das Escolas Cívico-Mi-
litares, que tem o objetivo de melhorar o 
processo de ensino-aprendizagem nas es-
colas públicas e se baseia no alto nível dos 
colégios militares do Exército, das polícias 
e dos Corpos de Bombeiros Militares. Os 
militares atuarão no apoio à gestão escolar 
e à gestão educacional, enquanto profes-
sores e demais profissionais da educação 
continuarão responsáveis pelo trabalho 
didático-pedagógico. 

O objetivo final é proporcionar a opor-
tunidade de melhoria no ensino e no am-
biente, em escolas localizadas em áreas de 
vulnerabilidade social e com baixa média 
no Ideb (Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica)”. 

Ubatuba e Registro proíbem
linguagem neutra 

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

A linguagem 
neutra é um 

dialeto que não 
tem nenhum 

embasamento 
linguístico ou 

cientí� co

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

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

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

SÁBADO:AMANHÃ: DOMINGO:

22° 29°
21° 27°

19° 32°

20° 28°

16° 22°

21° 27°

20° 26°

20° 25°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

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

Céu nublado com 
possibilidade de 
garoa de dia e à 
noite.

Sol com muitas nuvens 
durante o dia e períodos 
de céu nublado. Noite 
com muitas nuvens.

17º 22° 15º 20° 14º 23°

HOJE: AMANHÃ:

7 e 8 9 e 0

Nos mesmos 
moldes do 
Rock in Rio, 
The Town é o 
mais novo me-

gafestival de música que 
terá sua primeira edição 
realizada em setembro de 
2023 na capital paulista. O 
festival reunirá nos dias 2, 3, 
8, 9 e 10 de setembro artis-
tas nacionais e internacio-
nais no Autódromo de In-
terlagos. Iza e Criolo foram 
as primeiras atrações con-
firmadas.

Com o Rock in Rio con-
firmado para setembro de 
2022, a ideia é manter o fes-
tival em São Paulo nos anos 
ímpares.

A expectativa de público 
do The Town é de 600 mil 
pessoas. Serão “mais de 230 
horas de música, com apre-
sentações dos principais 
nomes da música mundial”, 
aponta a organização. 

ESTRUTURA. 
O evento terá seis palcos 
montados na “Cidade da 
Música” – nome que Inter-
lagos vai receber durante 
o período do festival. Uma 
área de 350 mil metros qua-
drados será utilizada. O ar-
quiteto João Uchôa é o res-
ponsável pelas estruturas e 
instalações do evento.

 D The Town é o novo festival de música de Roberto Medina, o 
criador do Rock in Rio; Iza e Crilo (fotos) já foram confi rmados 

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

SP terá festival no mesmo 
estilo que o Rock in Rio 

THE TOWN. Evento vai acontecer nos dias 2, 3, 8, 9 e 10 de setembro de  2023 no 
Autódromo de Interlagos; estival terá seis palcos, com atrações nacionais e internacionais

A cenografia vai ser ins-
pirada na arquitetura e na 
cultura de São Paulo. “So-
nhava em fazer um evento 
em São Paulo, mas precisa-
va ter a cara da cidade”, ex-
plicou Roberto Medina.

INVESTIMENTOS E EM-
PREGOS.
A organização diz que o in-
vestimento será de aproxi-
madamente R$ 300 mi-
lhões, e a expectativa é de 
que a primeira edição mo-
vimente R$ 1,2 bilhão no 
estado de São Paulo e gere 
mais de 27 mil empregos.

MÚSICA.
Ainda Segundo a organiza-

ção, a proposta do festival é 
ter “a música como aliada e 
uma inspiração na história 
da cidade para o desenvolvi-
mento do desenho arquite-
tônico e conceitos”.

“Assim como o Rock in 
Rio, The Town nasce dessa 
paixão pela nossa terra, da 
amplificação do olhar para 
novas oportunidades e do 
desejo que a pandemia me 
trouxe nestes meses de en-
clausuramento de trazer algo 
inédito”, finalizou Medina.

INGRESSOS PARA O ROCK 
IN RIO 2022.
Mudando de festival, quem 
comprou de forma antecipa-
da o Rock in Rio Card já pode 

selecionar a data que deseja 
ir ao Rock in Rio do próximo 
ano. A seleção deve ser fei-
ta por meio do site (rockin-
rio.ingresso.com) no ícone 
‘Histórico de Compras’. O 
festival que é considerado 
um dos maiores do mundo 
será realizado nos dias 2,3,4, 
8, 9, 10 e 11. A organização já 
divulgou alguns nomes do 
line-up, como Justin Bieber, 
Demi Lovato, Dua Lipa, Col-
dplay e Post Malone, porém 
o evento promete ainda 
mais surpresas.

 O processo para a esco-
lha do dia deve ser feita até 
o dia 1º de abril. Após esse 
prazo, o direito à escolha de-
penderá da disponibilidade 
de lugares no local do festi-
val. Uma vez que a data do 
Card tenha sido escolhida, 
ela não poderá ser 
alterada. A matéria comple-
ta pode ser lida na íntegra 
no  site da Gazeta. 
(Matheus Herbert) 

Atenção para a redação. No primeiro dia do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, no próximo do-
mingo (21), os candidatos farão, além das provas obje-
tivas de linguagens e ciências humanas, a única prova 
subjetiva da avaliação, a redação. Nesta edição, o tema 
será o mesmo, tanto para o Enem impresso quanto para 
o digital e, em ambas modalidades, o texto deverá ser 
feito à mão. Por isso, é obrigatório levar caneta esfero-
gráfica de tinta preta fabricada em material transparen-
te.   Ir bem na redação pode ser um diferencial para o 
candidato. Para participar de programas como o Siste-
ma de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas em 
instituições públicas de ensino superior, e o Programa 
Universidade para Todos (ProUni), que concede bolsas 
de estudo em instituições privadas de ensino superior, é 
necessário não ter tirado zero na redação. (AB)

Vestibulinho 2022. Desde ontem está disponível na 
internet a relação dos beneficiados com a redução de 
50% do valor da taxa de inscrição do processo seletivo 
das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro 
semestre de 2022. Quem não for contemplado com o 
desconto poderá entrar com recurso para solicitar nova 
análise, nos dias 18 e 19 de novembro, exclusivamente 
pela plataforma do Vestibulinho. O candidato que rece-
ber o benefício deve fazer sua inscrição para o Vestibuli-
nho, exclusivamente pela internet, em um único curso 
na Escola Técnica de sua escolha, até 30 novembro. As 
Etecs disponibilizam computador e acesso à internet 
aos interessados na inscrição. Para usar os equipamen-
tos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial 
e também respeitar as demais medidas de proteção do 
Protocolo Sanitário Institucional do CPS. (GSP)

Concurso. A Sabesp recebeu 10.473 inscrições no pro-
cesso seletivo do Programa Aprendiz 2021 para preen-
chimento de 495 vagas, distribuídas na Grande SP, Inte-
rior e Litoral. As vagas foram destinadas a estudantes do 
1º ou 2º ano do Ensino Médio e EJA – Ensino de Jovens 
e Adultos, de instituições de ensino pública ou privada, 
com idade mínima de 14 anos e máxima de 22 anos e 6 
meses, no ato da admissão. Neste mês, foi homologado 
o resultado final do processo de seleção, que pode ser 
acessado no site www.concursosfcc.com.br.  (GSP)

GABRIEL JABUR/AGÊNCIA BRASÍLIA/AB

NOTAS

Com o Rock in 
Rio con� rmado 
para setembro 
de 2022, a ideia é 
manter o festival 
em São Paulo nos 
anos ímpares
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 A Na manhã desta quarta-fei-
ra (17), ativistas se organiza-
ram em um ato contra a fome 
ao colarem um cartaz onde se 
lê “fome” no Touro de Ouro, 
inaugurado um dia antes pela 
Bolsa de Valores de São Paulo, 
no centro da Cidade. 

A escultura é uma réplica 
do Touro de Wall Street, locali-
zado no distrito financeiro de 
Nova York, e foi instalada na 
área central da capital paulista 
nesta terça-feira (16). A versão 
brasileira foi batizada de Tou-
ro de Ouro por ser dourada. A 
original é de bronze. 

O protesto foi gravado e pu-
blicado nas redes sociais dos 
movimentos Juventude Fogo 
no Pavio e Movimento Raiz 
da Liberdade. “Assim como o 
Touro de Wall Street é alvo de 
trabalhadores e trabalhadoras 
que resistem, aqui o Touro de 
Ouro também será!”, disseram 
nas publicações. 

“Enquanto o lucro e a acu-
mulação de riquezas segue 
aprofundando a exploração 
incansável dos nossos traba- A escultura é uma réplica do Touro de Wall Street, localizado no distrito financeiro de Nova York

 ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOLHAPRESS

Touro de ouro da Bovespa  
é alvo de ato contra a fome 

lhos cada vez mais precariza-
dos. Tudo isso muito benefi-
ciado pela política entreguista 
e genocida de Bolsonaro!”, afir-
maram os movimentos nas 
redes. 

Procurada, a B3 afirmou 
em nota que a escultura “ho-
menageia a força e a coragem 
do brasileiro, além de ser um 
presente para a cidade de São 
Paulo, visando à revitalização 
do centro histórico da cidade”. 
“Esculturas de touro, que re-
presentam o otimismo com o 
mercado financeiro, estão pre-
sentes em centros financeiros 
de diversas cidades no mundo, 
como Nova York e Frankfurt”, 
complementou. 

Essa não é a primeira vez 
que a Bolsa é alvo de protestos. 

Em setembro, manifestan-
tes do MTST (Movimento dos 
Trabalhadores Sem Teto) e da 
frente Povo Sem Medo inva-
diram o edifício-sede da Bolsa 
em um protesto contra a fome. 

A matéria completa pode 
ser acessada pelo site da Ga-
zeta. (FP)

20 escolas 
públicas de 
SP foram 
furtadas 

 A Na cidade de São Paulo, 
pelo menos 21 escolas públicas 
foram furtadas ou roubadas 
em 2021, de acordo com um 
levantamento realizado pela 
“TV Globo”. Em comparação a 
2020, o número cresceu 50 %. 
No ano passado houve 14 regis-
tros de caso.

Em 2021, dos registrados, 
pelo menos 18 casos aconte-
ceram na cidade de São Paulo. 
Uma escola em Guaianases, na 
zona leste, da capital paulista 
foi furtada duas vezes em dois 
meses.

Desde o início da pande-
mia e o fechamento das esco-
las, os casos têm sido mais fre-
quentes. 

Entre as ocorrências, en-
tram furtos de cabos e fios elé-
tricos, eletrodomésticos, tor-
neiras e escolas que foram 
roubadas mais de uma vez.

A falta de segurança causa 
prejuízo para os alunos, já que a 
escola fica fechada e sem aulas.

Em uma escola na zona 
norte, cerca de 300 alunos 
adiaram o retorno presencial, 
pois a escola ficou fechada após 
uma ocorrência de furto. (GSP)

ROUBOS NESTE ANO NO CENTRO. Monumento não durou um dia sem ser alvo de protestos; escultura é uma réplica do Touro de Wall Street

 A Após mais de dois anos 
em obras, o Vale do Anhanga-
baú,  no centro de São Paulo, 
vai ser reaberto ao público no 
próximo dia 6 de dezembro. A 
afirmação foi feita na manhã 
desta quarta (17) pelo prefeito 
Ricardo Nunes (MDB), em en-
trevista à rádio CBN.

A reabertura irá ocorrer no 
dia 6, segundo ele, porque nes-
ta data a empresa que ganhou 
a concessão do local irá assu-
mir a gestão do Vale do Anhan-
gabaú. “Eles vão fazer dez ativi-
dades culturais por dia, toda a 
limpeza, segurança e a explo-
ração dos quiosques na área”, 
afirmou.

Vale do Anhangabaú será 
reaberto em 3 semanas

Após mais de dois anos em obras, o Vale do Anhangabaú, no centro 
de SP, vai ser reaberto ao público no próximo dia 6 de dezembro

PAULO GUERETA/PHOTO PREMIUM/FOLHAPRESS

As obras do projeto de revi-
talização do Vale do Anhanga-
baú começaram em junho de 
2019, com finalização previs-
ta, inicialmente, para junho de 
2020. Após sete adiamentos, o 
espaço foi reinaugurado em 25 
de julho, um domingo, quan-
do a cidade atingiu a marca 
de 80% da população vacinada 
contra a Covid-19.

Depois seguiu fechado com 
tapumes, mesmo aos fins de 
semana.

Segundo a gestão Ricardo 
Nunes (MDB), o projeto custou 
R$ 105, 6 milhões. “Deste total, 
R$ 93,8 milhões correspondem 
ao valor do contrato e um adi-

Obras de revitalização do Vale do Anhangabaú começaram em junho 
de 2019, com finalização prevista, inicialmente, para junho de 2020

tivo, necessário para adequar 
o projeto básico da obra, feito 
pela gestão encerrada em 2016, 
ao projeto executivo, que deta-
lha todas as etapas da obra. Os 
outros R$ 11,8 milhões corres-
pondem ao reajuste previsto 
no contrato, com base na lei 
das licitações, para os casos de 
obras com duração superior a 
12 meses”, afirmou a prefeitura, 
em nota, na época reinaugura-
ção de 25 de julho.

Em julho deste ano, a pre-
feitura fechou contrato no va-
lor de R$ 49 milhões com a 
concessionária “Viva o Vale”, 
liderado pela empresa Urban-
com. O documento tem dura-

ção de dez anos e contempla a 
gestão, manutenção, preserva-
ção e ativação sociocultural de 
toda a área.

Recentemente, o Tribunal 
de Contas do Município de São 
Paulo constatou irregularida-
des em um contrato de mais 

de R$ 1,2 milhão entre a Secreta-
ria Municipal de Infraestrutura 
Urbana e Obras e a SPTuris para 
manutenção do local após a re-
vitalização.

Segundo o relatório preli-
minar feito pelos auditores do 
TCM, o contrato assinado de 

prestação de serviços de su-
porte logístico na instalação de 
gradis, limpeza, estruturação 
de operação dos quiosques e 
área da pista de skate já traz ir-
regularidade logo na base por 
se tratar de uma contratação 
direta por dispensa de licita-
ção sem explicação do moti-
vo pelo qual a licitação não foi 
realizada.

Na entrevista desta manhã, 
Nunes disse que pediu para 
que os apontamentos do TCM 
sejam apurados. Na época da 
divulgação do relatório, a secre-
taria disse que que o contrato 
em questão não representou 
qualquer prejuízo aos cofres 
públicos e disse que os servi-
ços foram contratados porque 
“não estavam previstos no con-
trato de execução das obras de 
requalificação do espaço”. O 
“Agora” esteve no local no dia 
5 de novembro e verificou que 
apenas a área para o uso de ska-
tistas está aberta. Quiosques, 
banheiros e fraldários conti-
nuam fechados. (FP)

 A Estudo realizado pelo De-
partamento de Pesquisas em 
Economia do Crime da Funda-
ção Escola de Comércio Álva-
res Penteado (Fecap) apontou 
as dez cidades com o maior 
número de roubos e furtos de 
celulares no estado de São Pau-
lo. A capital paulista está no 
topo do ranking, com 7.836 
roubos (ocorre com ameaça e 
violência) e 6.048 furtos (sub-
tração, sem violência) registra-
dos em setembro.

Do ABC, Santo André (com 
341 ocorrências), São Bernar-
do (com 328) e Diadema (281) 
integram o ranking das dez 
cidades com maior número 
de roubos de celular em se-
tembro, respectivamente, na 
4ª, 6ª e 7ª posições. Quanto 
aos furtos de celular, aparecem 
no ranking Santo André, com 
137 ocorrências e São Bernar-
do, com 98 – 4ª e 5ª colocações. 

ABC lidera ranking de cidades 
com mais roubos de celular 

Do ABC, Santo André (com 341 ocorrências), São Bernardo (com 
328) e Diadema (281) integram o ranking das dez cidades 

  JORGE ARAUJO/FOLHAPRESS

A pesquisa tem como base 
os boletins de ocorrência di-
vulgados pela Secretaria Es-
tadual de Segurança Pública. 
Segundo os pesquisadores, os 
números apresentados podem 

ser maiores devido a subnotifi-
cações e boletins incompletos 
ou com erros que são descar-
tados durante o tratamento 
dos dados.

Segundo o levantamento, 

 A A cidade de São Paulo co-
meça, a partir desta quinta-fei-
ra (18), a aplicar a dose de refor-
ço para os maiores de 18 anos 
que receberam a segunda dose 
dos imunizantes Coronavac, 
Astrazeneca e Pfizer. 

Na quinta, podem compa-
recer todos aqueles que rece-
beram a segunda dose até o dia 
27 de abril. Na sexta é a vez dos 
que tomaram a segunda dose 
até o dia 17 de junho. Todos 
vão receber a dose de reforço 
da Pfizer. Para os dois grupos, 
a Prefeitura de São Paulo esti-
ma cerca de 800 mil pessoas. 

“No final de semana, a cida-
de de São Paulo ultrapassou a 
marca de 1 milhão de doses de 
reforço aplicadas”, comemo-
rou o secretário municipal da 
Saúde, Edson Aparecido. Se-
gundo ele, com essa iniciativa, 
a capital paulista vai acelerar 
ainda mais o processo de va-
cinação oferecendo mais se-

SP inicia aplicação  
de 3ª dose em adultos 

gurança para os paulistanos. 
A cidade segue ainda com 

a vacinação de primeira e se-
gunda doses para os maiores 
de 18 anos e para os adolescen-
tes de 12 a 17 anos, além da dose 
de reforço para os maiores de 
60 anos e grupo de trabalha-
dores como os da saúde e da 
educação. 

BALANÇO DA VACINAÇÃO 
Até esta terça-feira (16), foram 
aplicadas 20.868.925 doses 
de vacinas contra a Covid-19 
na cidade, sendo 10.554.948, 
referentes a primeira dose, 
8.960.984, referentes a segun-
da dose, 327.972, doses únicas, 
e 1.025.021, doses de reforço 
adicionais. A cobertura vacinal 
da população com mais de 18 
anos está em 108,3% para pri-
meira dose e em 98,1% para 
o quadro vacinal completo. A 
matéria completa está no site 
da Gazeta. (GSP)

em setembro deste anoforam 
registradas 23.706 ocorrências 
envolvendo celulares, sendo 
13.097 roubos e 10.609 furtos 
nem todo o Estado. Em com-
paração a agosto deste ano 
houve queda de 3,80% nos 
roubos e aumento de 13,62% 
nos furtos.

Em contrapartida, no com-
parativo aos dados de setem-
bro último com o mesmo mês 
de 2020, o número de ocorrên-
cias aumentou: 5,51% em rela-
ção a roubos e 52,08% a furtos. 
O resultado indica os efeitos 
do aumento da circulação de 
pessoas, com a redução de al-
gumas restrições impostas no 
Estado de São Paulo por con-
ta da pandemia da Covid-19.  
(GSP e Diário Regional)

Um estudo 
realizado pela 
Fecap apontou 
dez cidades com o 
maior número de 
furtos e roubos de 
celulares em SP
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E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA  FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CONVOCANDO

“Solicitamos o comparecimento de CHARLES ELEUTERIO AGUIAR, RG nº. 22.965.830-1, 
CPF nº. 095245168-96, CTPS nº. 11257 - Série nº. 224, no Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, no prazo de 03 (três) dias, para 
justifi car faltas injustifi cadas de longa data ou mesmo consecutivas, sob pena de confi gurar 
abandono de emprego, previsto no artigo 482, letra “i” da CLT.”

E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA  FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CONVOCAÇÃO

“Solicitamos o comparecimento de HENRIQUE DAMETTO GIROUD JOAQUIM, matrícula 
54.584, RG nº. 44997665-8, lotado na Divisão de Cínica Cirúrgica II da Divisão de Clínica 
Cirúrgica das Unidades Médicas e de Apoio do Instituto Central ao Centro de Gestão de Pessoas 
do Prédio dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo - HCFMUSP, na Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155 - 8º andar - Cerqueira 
César - São Paulo/SP, no prazo de 03 (três) dias corridos, a contar da data da publicação.”

E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA  FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CONVOCAÇÃO

“Solicitamos o comparecimento de HELIO PINHEIRO MIRANDA DE SOUZA, matrícula 
37.419, RG nº. 11622969 -X, lotado na Divisão de Enfermagem do Instituto Central ao Centro 
de Gestão de Pessoas do Prédio dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, na Avenida Dr. Enéas de Carvalho 
Aguiar, 155 - 8º andar - Cerqueira César - São Paulo/SP, no prazo de 03 (três) dias corridos, a 
contar da data da publicação.”

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 
PRAZO AO CONTRATO N.º 0025/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO 
N° 0009/2021 Contratada: INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, 
SAUDE E ESPORTES, CNPJ n°10.733.807/0001-97. Objeto: contra-
tação emergencial tem por objeto a Gestão de Serviços Médicos/Hos-
pitalares na Unidade de Pronto Atendimento – UPA e Unidade Mista de 
Saúde - UMS. Vigência: 05/11/2021 à 03/01/2022. Embu Guaçu 17 de 
novembro de 2021, José Antônio Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO QUIN-
TO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRA-
TO N.º 0028/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 0026/2018, Objeto: 
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de 
coleta domiciliares urbanos com utilização de caminhões compacta-
dores, varrição, transporte e destinação final de resíduos sólidos co-
letados no município de Embu Guaçu. Onde se lê: PUBLICAÇÃO DO 
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO, leia-se: PUBLICAÇÃO DO 
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO. Embu Guaçu 11de novem-
bro de 2021, José Antônio Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
PP 18/2021 - PROC. 32/2021 - Objeto: AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Tornamos público 
aos interessados a REABERTURA do edital retro mencionado. Data 
de encerramento: 01/12/2021 às 10h00. O edital está disponibilizado 
no site: www.aluminio.sp.gov.br. Informações e esclarecimentos 
preferencialmente através do e-mail: licitacao@aluminio.sp.gov.br. Tel. 
(11) 4715-5500 ramal 5545 - Kátia Alves Leal - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
PP 24/2021 - PROC. 47/2021 - Objeto: AQUISIÇÃO DE 
MÓVEIS. Tornamos público aos interessados a abertura 

do edital retro mencionado. Data de encerramento: 02/12/2021 
às 10h00. O edital será disponibilizado no site: www.aluminio.
sp.gov.br. Informações e esclarecimentos preferencialmente 
através do e-mail: licitacao@aluminio.sp.gov.br, Tel. (11) 4715-
5500 ramal 5545 - Kátia Alves Leal - Pregoeira

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇAO
(PREGÃO PRESENCIAL)

PROCESSO   Nº. 120/2021 -  EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021- PP
A Câmara Municipal de Suzano torna público que realizará no dia 02 de dezembro de 2021, às 
10h00min, a Sessão Pública do Pregão destinado à contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇO DE LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO DE DADOS, QUANTITATIVO, DO TIPO NÃO 
PROBABILÍSTICO, POR COTA, COM O OBJETIVO DE AVALIAR JUNTO À POPULAÇÃO DO MU-
NICÍPIO DE SUZANO O DESEMPENHO DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, POLÍTICAS PÚBLICAS, 
PROGRAMAS E AÇÕES DO PODER PÚBLICO, ABRANGENDO AS ÁREAS URBANA E RURAL 
DO MUNICÍPIO. O respectivo edital está disponível em: www.camarasuzano.sp.gov.br/certames. 
Informações: (11) 4744-8000 ou   cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br.
Suzano, 16 de novembro de 2021    Ver. Leandro Alves de Faria  – Presidente

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta na Divisão de Finanças e Compras da Casa Militar, situada na Avenida Morumbi, nº 4.500, 
sala 28, Andar Intermediário, Morumbi - SP, a licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) nº CMIL-040/2021, 
do tipo Menor Preço - Processo nº PRC-2021/00218, Oferta de Compra nº 510109000012021OC00478, 
objetivando contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte mediante locação 
de 08 (oito) veículos do grupo “B” - novos,  em caráter não eventual, sem condutor, sem combustível e 
quilometragem livre, consoante ao detalhado no Anexo “I” do edital. Data do início do prazo para o envio 
das propostas eletrônicas: 18/11/2021. Data e hora da abertura da sessão pública: 02/12/2021 às 10:00 
horas. Demais informações encontram-se no sítio www.bec.sp.gov.br e www.casamilitar.sp.gov.br, endereço 
de correio eletrônico: financascasamilitar@sp.gov.br ou através do telefone (11) 2193-8322/8660/8927.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 125/2021, Edital Nº 144/2021, Tipo Menor Preço. Objeto: O 
registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa 
para gerenciamento e organização de espaço para estacionamento. O credenciamento 
e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 01/12/21, das 9h às 
09h30min., na Seção de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jardim de Lucca. O 
edital fica disponível no endereço acima das 09h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. 
Informações: tel.(11) 3183-0655. Thais A. Constantino – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 126/2021, Edital Nº 145/2021, Tipo Menor Preço Global. Objeto: 
O registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de 
serviços de instalação, desinstalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado. O 
credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 02/12/21, 
das 9h às 9h30min., na Seção de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jardim de 
Lucca.  O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.
sp.gov.br. Informações: tel.(11) 3183-0655. Adriana Stocco – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 196/2021 - CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que receberá o envelope de CREDENCIAMENTO DE OPERADORAS DE PLANO 
PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE durante o período de 19 de Novembro de 2021 ao dia 08 
de Dezembro de 2021 até às 09h00min e que no dia 08 de Dezembro de 2021 às 09h00min, será 
a abertura do envelope credenciamento, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita à Rua 15 
de novembro, nº 75, Centro, aberta através do Edital nº 99/2021 na modalidade CHAMADA PÚBLICA 
para o CREDENCIAMENTO DE OPERADORAS DE PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, 
com o intuito de propiciar plano de saúde suplementar e plano odontológico aos funcionários 
públicos municipais. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consulta-
dos no Paço Municipal, à Rua 15 de Novembro, 75, Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 
12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.
novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda 
através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou gilnei@novaeuropa.sp.gov.br 

Nova Europa, aos 17 de Novembro de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇOS 09/2021 - PROC. ADM. 388/2021
Torna-se público para o conhecimento dos interessados a Tomada de Preços 09/2021 – Cujo 

objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para 
reforma da praça central Dom Joaquim José Vieira e construção de calçada em trechos da estrada 
Municipal Leopoldina Maria das Dores, localizadas no Município de Alambari, incluindo o fornecimen-
to de material, equipamentos e mão de obra. Abertura dos envelopes dia 06.12.2021 às 12:00 hrs, 
sendo que as licitantes interessadas deverão possuir Cadastro de Registro Cadastral (CRC) junto a 
Prefeitura de Alambari/SP emitido até o dia 01 de dezembro de 2021, terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas.

Alambari, 17 de novembro de 2021
João Paulo Dantas Pinto - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 06/2021
OBJETO: Execução de cercamento e calçadas no Viveiro Municipal, situado na 
Estrada da Cachoeira, nº 1.220- Bairro Jd. São Joaquim, com o fornecimento de 
materiais e mão de obra, conforme as especificações constantes do Projeto 
Básico e demais documentos técnicos constantes nos Anexos do Edital.
ENCERRAMENTO: 06/12/2021 às 14h00.  DATA DE ABERTURA: 06/12/2021 às 
14h30Min.
Prova de capital mínimo ou valor do patrimônio líquido mínimo 10% do valor 
estimado da contratação
Os Editais completos e seus anexos poderão ser retirados pelo site da Prefeitura: 
www.santabarbara.sp.gov.br
Santa Bárbara d’Oeste, 17 de novembro de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 10/2021
OBJETO: Execução de reforma do pavimento superior do Centro de Saúde II, 
situado na Rua José Jorge Maricato, nº 206- Vila Borges- Nesta, com o 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme as 
especificações constantes do Projeto Básico e demais documentos técnicos 
constantes nos Anexos do Edital
ENCERRAMENTO: 06/12/2021 às 09h30MIN.  DATA DE ABERTURA: 
06/12/2021 às 10h00.
Prova de capital mínimo ou valor do patrimônio líquido mínimo 10% do valor 
estimado da contratação
Os Editais completos e seus anexos poderão ser retirados pelo site da Prefeitura: 
www.santabarbara.sp.gov.br
Santa Bárbara d’Oeste, 17 de novembro de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS
EDITAL DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na UGE 180199 - Administração do Corpo de Bombeiros a seguinte licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/0089/21          PROCESSO Nº 2021199141
OFERTA DE COMPRA Nº 180199000012021OC00168
LOCAL DO PROCESSO PARA VISTAS AOS AUTOS: UGE 180199 Administração do Corpo de Bombeiros sito 
à Praça Clóvis Bevilácqua, 421 - 3º andar - Centro – São Paulo – SP – Seção de Licitações.
OBJETO: Constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP para futuras e eventuais aquisições de 
21 (vinte e uma) centrais privadas de comutação telefônica, tipo PABX, a serem instaladas nas Unidades 
do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:30 horas do dia 03/12/21, sendo realizada por meio eletrônico 
através do site www.bec.sp.gov.br.
EDITAL: As empresas interessadas em participar do certame poderão retirar o edital pelo site www.bec.sp.gov.br, 
www.e-negociospublicos.com.br e www.corpodebombeiros.sp.gov.br.
Demais esclarecimentos no endereço acima, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 
horas, pelos tels: (11) 3396-2225, 3396-2234 e 3396-2011.
Autoridade Subscritora do Edital: Ten Cel PM Alexandre Merlin
Pregoeiro: Cap PM Daniel Luiz Sobral

“COMUNICADO DE REVOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N°0033/2021, 
PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E-9.146/2021 TIPO: TIPO: MENOR 
PREÇO GLOBAL”. OBJETO: Objeto: contratação de empresa médica e 
equipe multiprofissional especializada para a execução e operacionaliza-
ção de atividades em serviços de saúde. Acolho a sugestão do Departa-
mento de Licitação e Contratos, e determino a REVOGAÇÃO da licitação 
em tela. Segue para providencias tais como publicação deste Ato no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo, e posterior o arquivamento deste. Determi-
no ainda que seja aberto novo certame, o mais rápido possível. Embu-Gua-
çu, 17 de novembro de 2021. José Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Extrato de Adjudicação de Homologação

Pregão Eletrônico nº 41/2021
Objeto: Registro de Preços - Aquisição de Utensílios Domésticos e Eletrodomésticos 
para a Secretaria da Educação do Município de Cajuru/SP. Á vista dos elementos 
informativos constantes do presente processo, e em especial, a decisão da pregoeira 
e equipe de apoio encarregada de julgar e processar o pregão Eletrônico nº 41/2021 
- homologo e adjudico a licitação, promovida para Registro de Preços para Aquisição 
de Utensílios Domésticos e eletrodomésticos. Cajuru/SP 17 de novembro de 2021.

Alex Moretini - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Aviso de Abertura de Licitação - Pregão Eletrônico

Registro de Preços nº 42/2021
Objeto: Registro de preços - PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E 
PROTETORES PARA A FROTA MUNICIPAL DE CAJURU/SP. Data de abertura: 03 de 
dezembro de 2021 as 9:00 horas. O edital estará disponível aos interessados, através 
do site www.cajuru.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a 
Prefeitura Municipal de Cajuru das 8h às 17h, no endereço citado acima ou pelos 
telefones (016)3667-9912 ou (016)3667-9903 ou via e-mail licitacao@cajuru.sp.gov.br.

Cajuru, 05 de novembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Extrato de Cancelamento de Pregão 38/2021

 O município de Cajuru/SP, os interessados no pregão 38/2021, cujo objeto 
é a aquisição de Material de Limpeza, tornando público o cancelamento do referido 
processo licitatório com fulcro na Súmula 473, fundamentada na lei 8666/93, e suas 
alterações posteriores, com justifi cativa fundamentada no processo. 

Cajuru. 12 de novembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Aviso de Licitação - Edital Resumido

Processo Administrativo nº 270/2021 - Pregão Presencial nº 041/2021
Início: 17/11/2021 – Encerramento: 01/12/2021 – Horário 08h00min.. Abertura dos 
Envelopes: 01/12/2021 – Horário: 08h00min.. Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. PROCESSO LICITATÓRIO DE ACORDO COM 
A LEI COMPLEMENTAR 123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Viradouro torna público aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima 
especifi cado, cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. 
A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro fornecerá cópia digital do Edital 
e seu(s) Anexo(s), devendo os mesmos, serem retirados na Divisão de Licitações, sito à Praça 
Major Manoel Joaquim, nº 349, Centro, Viradouro/SP, mediante apresentação de mídia para 
gravação, das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de segunda-feira à 
sexta-feira ou através do site http://www.viradouro.sp.gov.br/. Demais publicações referentes 
ao certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br. 

Viradouro/SP, 17/11/2021. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CENTRO INTEGRADO DE APOIO PATRIMONIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0048/21
O Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CIAP - torna público que se 

acha aberta à licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0048/21, Processo Nº CIAP-2021164154, objetivando 
a contratação de empresa especializada para execução de recuperação estrutural no prédio da 3ª Cia da Escola Superior de 
Soldados (ESSd), localizado na Avenida Dr. Felipe Pinel, 2859, Pirituba, São Paulo/SP, com fornecimento total de materiais 
e mão de obra.
O edital na íntegra e seus anexos deverão ser retirados no CIAP, situado na Avenida Cruzeiro do Sul n° 260, 5º andar, Canindé, 
São Paulo/SP, de segunda a sexta feira, das 09h às 12h e das 14h às 17h30, mediante a apresentação de CDR ou CDR-W para 
gravação dos arquivos digitais e consultado no site www.e-negociospublicos.com.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 07 de dezembro de 2021, às 09h, por ocasião da realização da 
sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Esta-
do de São Paulo, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7689/7642, com os componentes 
da Seção de Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 
094/2021, objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento 
de link de internet dedicado por fibra na velocidade de 100 mbps, no dia 30 de 
novembro de 2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos 
interessados na internet, no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras 
informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 17 de novembro de 2021. 
MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

AVISO DE REABERTURA
Pregão Eletrônico SRP nº 319/2021

Processo Administrativo nº 127915/2021

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 café, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 173.100,00 (cento e setenta e três mil e cem reais).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 01 de dezembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 01 de dezembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 01 de dezembro 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, 17 de novembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
CONCORRÊNCIA Nº 016/2021 - AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira torna público que estará aberta a CONCORRÊNCIA Nº 
016/2021, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa especializada para 
pavimentação asfáltica na Estrada Municipal Tereza Bizetto Cestarolli. O edital em inteiro teor 
estará à disposição dos interessados gratuitamente na internet, no endereço eletrônico 
www.louveira.sp.gov.br. A sessão de abertura dos envelopes será no dia 21 de dezembro de 
2021, às 09:30 horas, no Paço Municipal, na Rua Catharina Calssavara Caldana, 451, Bairro do 
Leitão, Louveira - SP. Outras informações no endereço citado ou pelo telefone (19) 3878-9700. 
Louveira, 17 de novembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

Edital de Retificação e Prorrogação
Pregão Eletrônico nº 379/2021
Processo Administrativo nº 135668/2021
Objeto: Aquisição de materiais de oxímetros e esfigmomanômetros, conforme edital e seus 
anexos.
André Almeida Morais, Secretário Municipal da Administração, no uso das atribuições que lhe 
são inerentes, RETIFICA o Edital da licitação em epígrafe, conforme a seguir especificado, e 
informa NOVAS DATAS:
Inclui-se no subitem 12.7 (Habilitação Jurídica):
12.7.5. Autorização de Funcionamento (AFE) emitida pela ANVISA e Licença Sanitária emitida 
pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal
Fica mantido na íntegra o Edital Retificado do Pregão Eletrônico nº 379/2021 em tudo o mais 
que aqui não foi expressamente retificado, razão pela qual é ratificado.
Informa ainda que, em função das alterações solicitadas e nos termos do art. 21 § 4º da Lei 
8.666/93, ficam marcadas novas datas, conforme segue:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 01 de dezembro de 2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 01 de dezembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 01 de dezembro de 2021 a partir das 14 horas e 30 
minutos.

Ribeirão Preto, 17 de novembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
AVISO: Chamada Pública n.º 06/2021 – Processo nº 58/2021 
para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme 

§1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução FNDE n.º 06/2020. 
A Prefeitura Municipal de Alumínio torna público para conhecimento 
dos interessados, a ABERTURA da Chamada Pública para aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural ou de suas organizações formais, com licitação 
dispensável. Os gêneros serão destinados ao atendimento do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, considerando o disposto no 
artigo 21 da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE 26/2013. 
A sessão pública de processamento da abertura da Chamada Pública 
será realizada no Paço Municipal- Endereço: Av. Eng. Antônio de Castro 
Figueirôa, 100- Alumínio/SP. O edital será disponibilizado no site: www.
aluminio.sp.gov.br. Pedidos de esclarecimentos deverão ser solicitados 
através do e-mail:  licitacao@aluminio.sp.gov.br. Os envelopes com 
o projeto de venda e a documentação de habilitação deverão ser 
entregues e protocolados até às 14h00 do dia 09/12/2021, no mesmo 
endereço supracitado. Antônio Piassentini- Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
JULGAMENTO - Chamada Pública nº 06/2021 - Credenciamento 
de interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores 
Individuais) para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, durante o período 
de doze meses. Comunicamos aos interessados que após análise das 
documentações apresentadas, a Comissão deliberou pela seguinte 
classificação: Classificação Projeto de Venda – Item 01 – Arroz Agulha 
tipo 1, conforme Edital: 1º - Cooperativa Agropecuária de São José do Rio 
Pardo e Região – COOPARDENSE;2º - Cooperativa de Comercialização e 
Reforma Agrária Avante Ltda - COANA;3º - Cooperativa dos Trabalhadores 
Assentados na Região de Porto Alegre Ltda - COOTAP; 4º - Cooperativa 
de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra Ltda – Cooperativa Nossa 
Terra;Classificação Projeto de Venda – Item 02 – Feijão Carioca, conforme 
Edital:1º - Cooperativa Agropecuária de São José do Rio Pardo e  Região 
– COOPARDENSE; 2º - Cooperativa Agroindustrial de Produção e 
Comercialização Conquista – COPACON; 3º - Cooperativa de Produção 
e Consumo Familiar Nossa Terra Ltda – Cooperativa Nossa Terra; Fica 
aberto o prazo de até 03 (três) dias úteis, após a publicação desta ata, 
para a Cooperativa Agropecuária de São José do Rio Pardo e Região – 
COOPARDENSE, classificada em primeiro lugar para apresentação da 
amostra dos alimentos constantes no projeto de venda, conforme solicitado 
no memorial descritivo, na unidade de 01 (um) quilo, devidamente 
identificadas, na sede do Programa Banco de Alimentos, sito a Rua Maria 
Catarina Vasconcelos Pinheiro, 65, Parque Odimar, de segunda a sexta 
feira, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min. 
Hortolândia, 17 de novembro de 2021. Claudemir Aparecido Marques 
Francisco/Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

EDITAL Nº 47 – LEI Nº 3439, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

EDITAL Nº 48 – LEI Nº 3440, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

Autoriza a celebração de Convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, visando à cessão de 
estagiários de Direito para prestarem serviços junto ao respectivo Tribunal.

Altera a Lei Municipal nº 2784, de 17 de maio de 2011 e dá outras providências.
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o Decreto nº 2665, de 01/09/2009, 
esta publicação apresenta-se em sua forma resumida. Seu texto integral encontra-se disponível na Portaria 
da Prefeitura Municipal de Guararema, bem como no site da Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br).

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 
087/2021, objetivando a aquisição de uniformes para os funcionários da Guarda 
Municipal, no dia 30 de novembro de 2021, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor 
estará à disposição dos interessados na internet, nos endereços eletrônicos 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.louveira.sp.gov.br. Outras informações 
pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 17 de novembro de 2021. MARCELO 
SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2021.

PROCESSO Nº 215/2021 - EDITAL Nº 127/2021
OBJETO: Registro de Preços para locação de concentradores de oxigênio destinados ao uso 
de pacientes inscritos em Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada (ODP) durante as 24hs 
do dia, pelo período de 12 meses. Data/Horário 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 
01 de dezembro de 2021, no site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões).   O Edital 
estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura 
www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, 
nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores informações poderão ser obtidas 
através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 17 de novembro de 2021. 
Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 407/2021

Processo Administrativo nº 140999/2021
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 mesas de informática e cadeiras, conforme edital 
e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 562.636,00 (quinhentos e sessenta e dois mil seiscentos e trinta e seis 
reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 01 de dezembro de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 01 de dezembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 01 de dezembro 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, 17 de novembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n° 658/2021, processo 
14.846/2021, objetivando o registro de preço para 
aquisição de manteiga e requeijão para atendi-
mento das demandas de alimentação escolar e 
outros equipamentos. Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 01/12/2021, às 08:30h 
e abertura a partir das 08:32h. O edital, na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
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E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA  FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CONVOCANDO

“Solicitamos o comparecimento de CHARLES ELEUTERIO AGUIAR, RG nº. 22.965.830-1, 
CPF nº. 095245168-96, CTPS nº. 11257 - Série nº. 224, no Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, no prazo de 03 (três) dias, para 
justifi car faltas injustifi cadas de longa data ou mesmo consecutivas, sob pena de confi gurar 
abandono de emprego, previsto no artigo 482, letra “i” da CLT.”

E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA  FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CONVOCAÇÃO

“Solicitamos o comparecimento de HENRIQUE DAMETTO GIROUD JOAQUIM, matrícula 
54.584, RG nº. 44997665-8, lotado na Divisão de Cínica Cirúrgica II da Divisão de Clínica 
Cirúrgica das Unidades Médicas e de Apoio do Instituto Central ao Centro de Gestão de Pessoas 
do Prédio dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo - HCFMUSP, na Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155 - 8º andar - Cerqueira 
César - São Paulo/SP, no prazo de 03 (três) dias corridos, a contar da data da publicação.”

E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA  FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CONVOCAÇÃO

“Solicitamos o comparecimento de HELIO PINHEIRO MIRANDA DE SOUZA, matrícula 
37.419, RG nº. 11622969 -X, lotado na Divisão de Enfermagem do Instituto Central ao Centro 
de Gestão de Pessoas do Prédio dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, na Avenida Dr. Enéas de Carvalho 
Aguiar, 155 - 8º andar - Cerqueira César - São Paulo/SP, no prazo de 03 (três) dias corridos, a 
contar da data da publicação.”

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 
PRAZO AO CONTRATO N.º 0025/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO 
N° 0009/2021 Contratada: INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, 
SAUDE E ESPORTES, CNPJ n°10.733.807/0001-97. Objeto: contra-
tação emergencial tem por objeto a Gestão de Serviços Médicos/Hos-
pitalares na Unidade de Pronto Atendimento – UPA e Unidade Mista de 
Saúde - UMS. Vigência: 05/11/2021 à 03/01/2022. Embu Guaçu 17 de 
novembro de 2021, José Antônio Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO QUIN-
TO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRA-
TO N.º 0028/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 0026/2018, Objeto: 
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de 
coleta domiciliares urbanos com utilização de caminhões compacta-
dores, varrição, transporte e destinação final de resíduos sólidos co-
letados no município de Embu Guaçu. Onde se lê: PUBLICAÇÃO DO 
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO, leia-se: PUBLICAÇÃO DO 
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO. Embu Guaçu 11de novem-
bro de 2021, José Antônio Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
PP 18/2021 - PROC. 32/2021 - Objeto: AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Tornamos público 
aos interessados a REABERTURA do edital retro mencionado. Data 
de encerramento: 01/12/2021 às 10h00. O edital está disponibilizado 
no site: www.aluminio.sp.gov.br. Informações e esclarecimentos 
preferencialmente através do e-mail: licitacao@aluminio.sp.gov.br. Tel. 
(11) 4715-5500 ramal 5545 - Kátia Alves Leal - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
PP 24/2021 - PROC. 47/2021 - Objeto: AQUISIÇÃO DE 
MÓVEIS. Tornamos público aos interessados a abertura 

do edital retro mencionado. Data de encerramento: 02/12/2021 
às 10h00. O edital será disponibilizado no site: www.aluminio.
sp.gov.br. Informações e esclarecimentos preferencialmente 
através do e-mail: licitacao@aluminio.sp.gov.br, Tel. (11) 4715-
5500 ramal 5545 - Kátia Alves Leal - Pregoeira

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇAO
(PREGÃO PRESENCIAL)

PROCESSO   Nº. 120/2021 -  EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021- PP
A Câmara Municipal de Suzano torna público que realizará no dia 02 de dezembro de 2021, às 
10h00min, a Sessão Pública do Pregão destinado à contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇO DE LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO DE DADOS, QUANTITATIVO, DO TIPO NÃO 
PROBABILÍSTICO, POR COTA, COM O OBJETIVO DE AVALIAR JUNTO À POPULAÇÃO DO MU-
NICÍPIO DE SUZANO O DESEMPENHO DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, POLÍTICAS PÚBLICAS, 
PROGRAMAS E AÇÕES DO PODER PÚBLICO, ABRANGENDO AS ÁREAS URBANA E RURAL 
DO MUNICÍPIO. O respectivo edital está disponível em: www.camarasuzano.sp.gov.br/certames. 
Informações: (11) 4744-8000 ou   cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br.
Suzano, 16 de novembro de 2021    Ver. Leandro Alves de Faria  – Presidente

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta na Divisão de Finanças e Compras da Casa Militar, situada na Avenida Morumbi, nº 4.500, 
sala 28, Andar Intermediário, Morumbi - SP, a licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) nº CMIL-040/2021, 
do tipo Menor Preço - Processo nº PRC-2021/00218, Oferta de Compra nº 510109000012021OC00478, 
objetivando contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte mediante locação 
de 08 (oito) veículos do grupo “B” - novos,  em caráter não eventual, sem condutor, sem combustível e 
quilometragem livre, consoante ao detalhado no Anexo “I” do edital. Data do início do prazo para o envio 
das propostas eletrônicas: 18/11/2021. Data e hora da abertura da sessão pública: 02/12/2021 às 10:00 
horas. Demais informações encontram-se no sítio www.bec.sp.gov.br e www.casamilitar.sp.gov.br, endereço 
de correio eletrônico: financascasamilitar@sp.gov.br ou através do telefone (11) 2193-8322/8660/8927.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 125/2021, Edital Nº 144/2021, Tipo Menor Preço. Objeto: O 
registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa 
para gerenciamento e organização de espaço para estacionamento. O credenciamento 
e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 01/12/21, das 9h às 
09h30min., na Seção de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jardim de Lucca. O 
edital fica disponível no endereço acima das 09h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. 
Informações: tel.(11) 3183-0655. Thais A. Constantino – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 126/2021, Edital Nº 145/2021, Tipo Menor Preço Global. Objeto: 
O registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de 
serviços de instalação, desinstalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado. O 
credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 02/12/21, 
das 9h às 9h30min., na Seção de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jardim de 
Lucca.  O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.
sp.gov.br. Informações: tel.(11) 3183-0655. Adriana Stocco – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 196/2021 - CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que receberá o envelope de CREDENCIAMENTO DE OPERADORAS DE PLANO 
PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE durante o período de 19 de Novembro de 2021 ao dia 08 
de Dezembro de 2021 até às 09h00min e que no dia 08 de Dezembro de 2021 às 09h00min, será 
a abertura do envelope credenciamento, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita à Rua 15 
de novembro, nº 75, Centro, aberta através do Edital nº 99/2021 na modalidade CHAMADA PÚBLICA 
para o CREDENCIAMENTO DE OPERADORAS DE PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, 
com o intuito de propiciar plano de saúde suplementar e plano odontológico aos funcionários 
públicos municipais. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consulta-
dos no Paço Municipal, à Rua 15 de Novembro, 75, Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 
12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.
novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda 
através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou gilnei@novaeuropa.sp.gov.br 

Nova Europa, aos 17 de Novembro de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇOS 09/2021 - PROC. ADM. 388/2021
Torna-se público para o conhecimento dos interessados a Tomada de Preços 09/2021 – Cujo 

objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para 
reforma da praça central Dom Joaquim José Vieira e construção de calçada em trechos da estrada 
Municipal Leopoldina Maria das Dores, localizadas no Município de Alambari, incluindo o fornecimen-
to de material, equipamentos e mão de obra. Abertura dos envelopes dia 06.12.2021 às 12:00 hrs, 
sendo que as licitantes interessadas deverão possuir Cadastro de Registro Cadastral (CRC) junto a 
Prefeitura de Alambari/SP emitido até o dia 01 de dezembro de 2021, terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas.

Alambari, 17 de novembro de 2021
João Paulo Dantas Pinto - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 06/2021
OBJETO: Execução de cercamento e calçadas no Viveiro Municipal, situado na 
Estrada da Cachoeira, nº 1.220- Bairro Jd. São Joaquim, com o fornecimento de 
materiais e mão de obra, conforme as especificações constantes do Projeto 
Básico e demais documentos técnicos constantes nos Anexos do Edital.
ENCERRAMENTO: 06/12/2021 às 14h00.  DATA DE ABERTURA: 06/12/2021 às 
14h30Min.
Prova de capital mínimo ou valor do patrimônio líquido mínimo 10% do valor 
estimado da contratação
Os Editais completos e seus anexos poderão ser retirados pelo site da Prefeitura: 
www.santabarbara.sp.gov.br
Santa Bárbara d’Oeste, 17 de novembro de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 10/2021
OBJETO: Execução de reforma do pavimento superior do Centro de Saúde II, 
situado na Rua José Jorge Maricato, nº 206- Vila Borges- Nesta, com o 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme as 
especificações constantes do Projeto Básico e demais documentos técnicos 
constantes nos Anexos do Edital
ENCERRAMENTO: 06/12/2021 às 09h30MIN.  DATA DE ABERTURA: 
06/12/2021 às 10h00.
Prova de capital mínimo ou valor do patrimônio líquido mínimo 10% do valor 
estimado da contratação
Os Editais completos e seus anexos poderão ser retirados pelo site da Prefeitura: 
www.santabarbara.sp.gov.br
Santa Bárbara d’Oeste, 17 de novembro de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS
EDITAL DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na UGE 180199 - Administração do Corpo de Bombeiros a seguinte licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/0089/21          PROCESSO Nº 2021199141
OFERTA DE COMPRA Nº 180199000012021OC00168
LOCAL DO PROCESSO PARA VISTAS AOS AUTOS: UGE 180199 Administração do Corpo de Bombeiros sito 
à Praça Clóvis Bevilácqua, 421 - 3º andar - Centro – São Paulo – SP – Seção de Licitações.
OBJETO: Constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP para futuras e eventuais aquisições de 
21 (vinte e uma) centrais privadas de comutação telefônica, tipo PABX, a serem instaladas nas Unidades 
do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:30 horas do dia 03/12/21, sendo realizada por meio eletrônico 
através do site www.bec.sp.gov.br.
EDITAL: As empresas interessadas em participar do certame poderão retirar o edital pelo site www.bec.sp.gov.br, 
www.e-negociospublicos.com.br e www.corpodebombeiros.sp.gov.br.
Demais esclarecimentos no endereço acima, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 
horas, pelos tels: (11) 3396-2225, 3396-2234 e 3396-2011.
Autoridade Subscritora do Edital: Ten Cel PM Alexandre Merlin
Pregoeiro: Cap PM Daniel Luiz Sobral

“COMUNICADO DE REVOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N°0033/2021, 
PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E-9.146/2021 TIPO: TIPO: MENOR 
PREÇO GLOBAL”. OBJETO: Objeto: contratação de empresa médica e 
equipe multiprofissional especializada para a execução e operacionaliza-
ção de atividades em serviços de saúde. Acolho a sugestão do Departa-
mento de Licitação e Contratos, e determino a REVOGAÇÃO da licitação 
em tela. Segue para providencias tais como publicação deste Ato no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo, e posterior o arquivamento deste. Determi-
no ainda que seja aberto novo certame, o mais rápido possível. Embu-Gua-
çu, 17 de novembro de 2021. José Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Extrato de Adjudicação de Homologação

Pregão Eletrônico nº 41/2021
Objeto: Registro de Preços - Aquisição de Utensílios Domésticos e Eletrodomésticos 
para a Secretaria da Educação do Município de Cajuru/SP. Á vista dos elementos 
informativos constantes do presente processo, e em especial, a decisão da pregoeira 
e equipe de apoio encarregada de julgar e processar o pregão Eletrônico nº 41/2021 
- homologo e adjudico a licitação, promovida para Registro de Preços para Aquisição 
de Utensílios Domésticos e eletrodomésticos. Cajuru/SP 17 de novembro de 2021.

Alex Moretini - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Aviso de Abertura de Licitação - Pregão Eletrônico

Registro de Preços nº 42/2021
Objeto: Registro de preços - PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E 
PROTETORES PARA A FROTA MUNICIPAL DE CAJURU/SP. Data de abertura: 03 de 
dezembro de 2021 as 9:00 horas. O edital estará disponível aos interessados, através 
do site www.cajuru.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a 
Prefeitura Municipal de Cajuru das 8h às 17h, no endereço citado acima ou pelos 
telefones (016)3667-9912 ou (016)3667-9903 ou via e-mail licitacao@cajuru.sp.gov.br.

Cajuru, 05 de novembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Extrato de Cancelamento de Pregão 38/2021

 O município de Cajuru/SP, os interessados no pregão 38/2021, cujo objeto 
é a aquisição de Material de Limpeza, tornando público o cancelamento do referido 
processo licitatório com fulcro na Súmula 473, fundamentada na lei 8666/93, e suas 
alterações posteriores, com justifi cativa fundamentada no processo. 

Cajuru. 12 de novembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Aviso de Licitação - Edital Resumido

Processo Administrativo nº 270/2021 - Pregão Presencial nº 041/2021
Início: 17/11/2021 – Encerramento: 01/12/2021 – Horário 08h00min.. Abertura dos 
Envelopes: 01/12/2021 – Horário: 08h00min.. Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. PROCESSO LICITATÓRIO DE ACORDO COM 
A LEI COMPLEMENTAR 123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Viradouro torna público aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima 
especifi cado, cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. 
A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro fornecerá cópia digital do Edital 
e seu(s) Anexo(s), devendo os mesmos, serem retirados na Divisão de Licitações, sito à Praça 
Major Manoel Joaquim, nº 349, Centro, Viradouro/SP, mediante apresentação de mídia para 
gravação, das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de segunda-feira à 
sexta-feira ou através do site http://www.viradouro.sp.gov.br/. Demais publicações referentes 
ao certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br. 

Viradouro/SP, 17/11/2021. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CENTRO INTEGRADO DE APOIO PATRIMONIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0048/21
O Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CIAP - torna público que se 

acha aberta à licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0048/21, Processo Nº CIAP-2021164154, objetivando 
a contratação de empresa especializada para execução de recuperação estrutural no prédio da 3ª Cia da Escola Superior de 
Soldados (ESSd), localizado na Avenida Dr. Felipe Pinel, 2859, Pirituba, São Paulo/SP, com fornecimento total de materiais 
e mão de obra.
O edital na íntegra e seus anexos deverão ser retirados no CIAP, situado na Avenida Cruzeiro do Sul n° 260, 5º andar, Canindé, 
São Paulo/SP, de segunda a sexta feira, das 09h às 12h e das 14h às 17h30, mediante a apresentação de CDR ou CDR-W para 
gravação dos arquivos digitais e consultado no site www.e-negociospublicos.com.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 07 de dezembro de 2021, às 09h, por ocasião da realização da 
sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Esta-
do de São Paulo, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7689/7642, com os componentes 
da Seção de Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 
094/2021, objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento 
de link de internet dedicado por fibra na velocidade de 100 mbps, no dia 30 de 
novembro de 2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos 
interessados na internet, no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras 
informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 17 de novembro de 2021. 
MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

AVISO DE REABERTURA
Pregão Eletrônico SRP nº 319/2021

Processo Administrativo nº 127915/2021

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 café, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 173.100,00 (cento e setenta e três mil e cem reais).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 01 de dezembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 01 de dezembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 01 de dezembro 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, 17 de novembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
CONCORRÊNCIA Nº 016/2021 - AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira torna público que estará aberta a CONCORRÊNCIA Nº 
016/2021, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa especializada para 
pavimentação asfáltica na Estrada Municipal Tereza Bizetto Cestarolli. O edital em inteiro teor 
estará à disposição dos interessados gratuitamente na internet, no endereço eletrônico 
www.louveira.sp.gov.br. A sessão de abertura dos envelopes será no dia 21 de dezembro de 
2021, às 09:30 horas, no Paço Municipal, na Rua Catharina Calssavara Caldana, 451, Bairro do 
Leitão, Louveira - SP. Outras informações no endereço citado ou pelo telefone (19) 3878-9700. 
Louveira, 17 de novembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

Edital de Retificação e Prorrogação
Pregão Eletrônico nº 379/2021
Processo Administrativo nº 135668/2021
Objeto: Aquisição de materiais de oxímetros e esfigmomanômetros, conforme edital e seus 
anexos.
André Almeida Morais, Secretário Municipal da Administração, no uso das atribuições que lhe 
são inerentes, RETIFICA o Edital da licitação em epígrafe, conforme a seguir especificado, e 
informa NOVAS DATAS:
Inclui-se no subitem 12.7 (Habilitação Jurídica):
12.7.5. Autorização de Funcionamento (AFE) emitida pela ANVISA e Licença Sanitária emitida 
pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal
Fica mantido na íntegra o Edital Retificado do Pregão Eletrônico nº 379/2021 em tudo o mais 
que aqui não foi expressamente retificado, razão pela qual é ratificado.
Informa ainda que, em função das alterações solicitadas e nos termos do art. 21 § 4º da Lei 
8.666/93, ficam marcadas novas datas, conforme segue:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 01 de dezembro de 2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 01 de dezembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 01 de dezembro de 2021 a partir das 14 horas e 30 
minutos.

Ribeirão Preto, 17 de novembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
AVISO: Chamada Pública n.º 06/2021 – Processo nº 58/2021 
para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme 

§1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução FNDE n.º 06/2020. 
A Prefeitura Municipal de Alumínio torna público para conhecimento 
dos interessados, a ABERTURA da Chamada Pública para aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural ou de suas organizações formais, com licitação 
dispensável. Os gêneros serão destinados ao atendimento do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, considerando o disposto no 
artigo 21 da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE 26/2013. 
A sessão pública de processamento da abertura da Chamada Pública 
será realizada no Paço Municipal- Endereço: Av. Eng. Antônio de Castro 
Figueirôa, 100- Alumínio/SP. O edital será disponibilizado no site: www.
aluminio.sp.gov.br. Pedidos de esclarecimentos deverão ser solicitados 
através do e-mail:  licitacao@aluminio.sp.gov.br. Os envelopes com 
o projeto de venda e a documentação de habilitação deverão ser 
entregues e protocolados até às 14h00 do dia 09/12/2021, no mesmo 
endereço supracitado. Antônio Piassentini- Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
JULGAMENTO - Chamada Pública nº 06/2021 - Credenciamento 
de interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores 
Individuais) para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, durante o período 
de doze meses. Comunicamos aos interessados que após análise das 
documentações apresentadas, a Comissão deliberou pela seguinte 
classificação: Classificação Projeto de Venda – Item 01 – Arroz Agulha 
tipo 1, conforme Edital: 1º - Cooperativa Agropecuária de São José do Rio 
Pardo e Região – COOPARDENSE;2º - Cooperativa de Comercialização e 
Reforma Agrária Avante Ltda - COANA;3º - Cooperativa dos Trabalhadores 
Assentados na Região de Porto Alegre Ltda - COOTAP; 4º - Cooperativa 
de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra Ltda – Cooperativa Nossa 
Terra;Classificação Projeto de Venda – Item 02 – Feijão Carioca, conforme 
Edital:1º - Cooperativa Agropecuária de São José do Rio Pardo e  Região 
– COOPARDENSE; 2º - Cooperativa Agroindustrial de Produção e 
Comercialização Conquista – COPACON; 3º - Cooperativa de Produção 
e Consumo Familiar Nossa Terra Ltda – Cooperativa Nossa Terra; Fica 
aberto o prazo de até 03 (três) dias úteis, após a publicação desta ata, 
para a Cooperativa Agropecuária de São José do Rio Pardo e Região – 
COOPARDENSE, classificada em primeiro lugar para apresentação da 
amostra dos alimentos constantes no projeto de venda, conforme solicitado 
no memorial descritivo, na unidade de 01 (um) quilo, devidamente 
identificadas, na sede do Programa Banco de Alimentos, sito a Rua Maria 
Catarina Vasconcelos Pinheiro, 65, Parque Odimar, de segunda a sexta 
feira, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min. 
Hortolândia, 17 de novembro de 2021. Claudemir Aparecido Marques 
Francisco/Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

EDITAL Nº 47 – LEI Nº 3439, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

EDITAL Nº 48 – LEI Nº 3440, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

Autoriza a celebração de Convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, visando à cessão de 
estagiários de Direito para prestarem serviços junto ao respectivo Tribunal.

Altera a Lei Municipal nº 2784, de 17 de maio de 2011 e dá outras providências.
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o Decreto nº 2665, de 01/09/2009, 
esta publicação apresenta-se em sua forma resumida. Seu texto integral encontra-se disponível na Portaria 
da Prefeitura Municipal de Guararema, bem como no site da Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br).

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 
087/2021, objetivando a aquisição de uniformes para os funcionários da Guarda 
Municipal, no dia 30 de novembro de 2021, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor 
estará à disposição dos interessados na internet, nos endereços eletrônicos 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.louveira.sp.gov.br. Outras informações 
pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 17 de novembro de 2021. MARCELO 
SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2021.

PROCESSO Nº 215/2021 - EDITAL Nº 127/2021
OBJETO: Registro de Preços para locação de concentradores de oxigênio destinados ao uso 
de pacientes inscritos em Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada (ODP) durante as 24hs 
do dia, pelo período de 12 meses. Data/Horário 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 
01 de dezembro de 2021, no site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões).   O Edital 
estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura 
www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, 
nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores informações poderão ser obtidas 
através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 17 de novembro de 2021. 
Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 407/2021

Processo Administrativo nº 140999/2021
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 mesas de informática e cadeiras, conforme edital 
e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 562.636,00 (quinhentos e sessenta e dois mil seiscentos e trinta e seis 
reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 01 de dezembro de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 01 de dezembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 01 de dezembro 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, 17 de novembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n° 658/2021, processo 
14.846/2021, objetivando o registro de preço para 
aquisição de manteiga e requeijão para atendi-
mento das demandas de alimentação escolar e 
outros equipamentos. Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 01/12/2021, às 08:30h 
e abertura a partir das 08:32h. O edital, na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

A5gazetasp.com.br
Quinta-feira, 18 De novembro De 2021 Brasil + Mundo

 A A Comissão Europeia pro-
pôs nesta quarta (17) proibir 
a importação de produtos do 
agronegócio considerados 
fortemente ligados ao des-
matamento e à degradação 
florestal, entre eles algumas 
das commodities mais expor-
tadas pelo Brasil, como soja e 
carne bovina.

A regra abrange inclusi-
ve o corte de árvores con-
siderado legal na legislação 
do país de origem dos pro-
dutos.

De acordo com a Comis-
são, isso se deve ao fato de 
que o desmatamento ilegal 
foi superado pela expansão 
de áreas agrícolas como a 
principal causa da destrui-
ção de florestas. 

A UE também teme que, 
ao fazer uma distinção entre 
o que é legal e ilegal, produ-
za um incentivo perverso: 
o de levar países a altera-
rem suas legislações para 
ampliar a definição do que 
é desmatamento legal.

Ainda que o projeto fale O desmatamento na Amazônia aumentou 25% no primeiro semestre deste ano , segundo o Inpe

CHRISTIAN BRAGA/GREENPEACE

UE propõe banir soja e carne 
ligados a desmatamento

em florestas e exclua áreas 
inundadas, como o Panta-
nal brasileiro, a Comissão 
afirma que a definição do 
que será considerado des-
matamento será suficien-
te para proteger dois terços 
do que ainda resta de ve-
getação nativa no cerrado 
do País.

Além de soja e carne, a 
proposta se refere a óleo 
de palma, madeira, cacau e 
café, e produtos derivados, 
como móveis e couro. A lis-
ta pode ser ampliada no fu-
turo para incluir, por exem-
plo, a borracha, segundo o 
comissário responsável por 
Ambiente, Oceanos e Pesca, 
Virginijus Sinkevicius.

O texto ainda precisa ser 
aprovado pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho 
Europeu (que reúne os lí-
deres dos 27 membros). Se 
passar, prevê um ano para 
que cada empresas e Esta-
dos-membros criem as es-
truturas necessárias para 
implementá-la. (GSP)

Máscaras 
deixam 
de ser 
obrigatórias

 A A cidade do Rio de Ja-
neiro publicou hoje (17) um 
decreto que permite a per-
manência de pessoas, sem 
máscara, em academias de 
ginástica, piscinas e centros 
de treinamento. No entan-
to, a apresentação do com-
provante de vacinação con-
tra Covid-19 para acessar 
esses locais continua sen-
do exigida.

O decreto prevê que pes-
soas de 15 a 59 anos devem 
apresentar comprovante de 
imunização com duas do-
ses ou dose única. Aque-
les com mais de 60 anos 
devem também comprovar 
vacinação com a dose de re-
forço para ingressar e per-
manecer nesses locais.

A prefeitura do Rio de Ja-
neiro já havia desobrigado 
o uso de máscaras em locais 
abertos no fim de outubro.

Segundo dados da Secre-
taria Municipal de Saúde, 
75,7% da população carioca 
já foram imunizados com 
duas doses ou dose única 
de vacina contra covid-19.  
(AB)

ACADEMIAS DO RIO

 A O plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou nesta ter-
ça-feira (16) o texto-base da 
medida provisória que recria 
o Ministério do Trabalho e 
Previdência. Neste momento, 
parlamentares analisam dis-
positivos que ainda podem al-
terar o texto da proposta. As 
informações são da Agência 
Brasil.

Criado em 1930, o Minis-
tério do Trabalho havia sido 
incorporado ao Ministério da 
Economia, criado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro no iní-
cio de sua gestão. A medida 
que recria a pasta está em vi-
gor desde que foi editada pelo 

Câmara aprova MP que 
recria Ministério do Trabalho

Plenário da Câmara dos Deputados aprovou texto-base na terça

 FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Na última terça-feira (16), a Câmara dos Deputados aprovou  
o texto-base que recria o Ministério do Trabalho 

presidente Jair Bolsonaro, em 
julho.

Para o relator da medida, 
deputado José Nelto (Pode-
mos-GO), a extinção da pasta 
causou problemas na gestão 
do INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social).

Quando acontece um aci-
dente, o auxílio-doença tam-
bém leva seis meses, até um 
ano e meio, nesse novo INSS 
do Ministro Paulo Guedes. 
Não há gente para trabalhar 
no INSS! E com a pandemia 
ficou pior ainda”, disse Nel-
to. “Foi lamentável quando 
o governo acabou com o Mi-
nistério do Trabalho e da Pre-
vidência! Hoje está um ver-
dadeiro sacrilégio e sacrifício 
para quem precisa do INSS no 
nosso país”, afirmou.

Nelto incluiu no tex-
to a possibilidade de que o 
ministro da pasta,possa de-
finir as hipóteses de substi-
tuição de exame pericial pre-
sencial por exame remoto.  
(FP)

 A O ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT) foi rece-
bido hoje pelo presidente da 
França, Emmanuel Macron, 
na residência oficial do che-
fe de Estado francês, o Palá-
cio do Eliseu, em Paris. O en-
contro com o brasileiro teve 
protocolo reservado a chefes 
de Estado. 

Desafeto do presiden-
te Jair Bolsonaro (sem par-
tido), Macron se encontra 
com Lula em um momento 
em que a relação entre Brasil 
e França está abalada. O pre-
sidente francês é crítico fer-
renho da política ambiental 
do atual governo brasileiro. 
Ele chegou a vetar qualquer 
acordo comercial com o Mer-
cosul, falando em ‘crime de 
ecocídio’ por parte do Brasil.  

Lula iniciou sua passa-

Lula é recebido por 
Macron na França

gem pelo velho continente 
por Berlim, na Alemanha. 
Na sexta-feira (12), o petista 
se reuniu por mais de uma 
hora com Olaf Scholz, futu-
ro chanceler alemão.  

Da Alemanha, Lula foi 
para Bruxelas, na Bélgica, 
onde discursou no Parla-
mento Europeu, nesta se-
gunda-feira (15). Ao falar 
na Conferência de Alto Ní-
vel da América Latina, o ex-
-presidente foi aplaudido 
de pé depois de dizer que 
o Brasil vive uma “tragé-
dia sem precedentes” des-
de que Bolsonaro chegou 
ao poder e listou uma sé-
rie de condutas do que cha-
mou de “atitude criminosa” 
do governo durante a pan-
demia do novo coronavírus.  
(FP)

 A Reuniões de cúpula, com 
as exceções clássicas, são fei-
tas para apresentar correções 
de rota na relação entre gran-
des potências. Raramente se 
espera algo definidor de no-
vas eras.

Até pelo formato virtual, 
uma cortesia da pandemia 
que agora serve de desculpa 
para manter a assepsia de um 
relacionamento mergulhado 
em tensões, o encontro entre 
Xi Jinping e Joe Biden entre-
gou o prometido: nada em 
especial.

Por outro lado, ele marcou 
uma discreta inflexão no con-
tencioso geopolítico central 
deste século, muito por obra 
das peculiaridades da condi-
ção de Xi.

O líder da ditadura comu-
nista fez movimentos de aber-
tura em direção ao rival na 
Casa Branca. Na terça da sema-

Xi oferece abertura calculada 
a Biden para evitar conflito

China e EUA surpreenderam os presentes na reunião do clima da 
ONU na Escócia com uma declaração conjunta de cooperação

 REPRODUÇÃO/NAÇÕES UNIDAS/YOUTUBE

na passada (11), fez ser lida por 
seu embaixador em um even-
to em Washington uma carta 
aberta em que explicitava a 
disposição de mudar o rumo 
de colisão entre os dois países.

No dia seguinte (12), Chi-
na e EUA surpreenderam os 
presentes à inócua reunião do 
clima da ONU na Escócia com 
uma declaração conjunta de 
cooperação. (Igor Gielow FP)

 A Os Estados Unidos estão 
prestes a anunciar um paco-
te bilionário de investimen-
tos para alavancar a produção 
de vacinas contra a Covid-19. 
O objetivo da medida é au-
mentar a produção domésti-
ca e também o fornecimento 
global de doses, responden-
do a críticas direcionadas ao 
governo de Joe Biden devi-
do à desigualdade de acesso 
aos imunizantes nos países 
pobres.

A informação foi antecipa-
da pelo jornal The New York 
Times, que entrevistou dois 
conselheiros de Biden. A meta 
seria produzir pelo menos 
um bilhão de doses por ano 
a partir do segundo semestre 
de 2022 por meio de parcerias 
com a indústria farmacêutica.

O montante a ser investi-
do não foi informado, mas, 
segundo David Kessler, su-
pervisor de distribuição de 

EUA vai aumentar 
produção de vacinas

vacinas da administração do 
democrata, o valor, estimado 
em “vários bilhões”, já estaria 
reservado no pacote de gas-
tos de US$ 1,9 trilhão (R$ 10,4 
trilhões na cotação atual) pro-
mulgado por Biden em março 
para combater a pandemia e 
os efeitos da crise na econo-
mia americana. (FP)

 Tendo críticas 
sobre baixo 
acesso a países 
pobres, o objetivo 
é aumentar 
a produção 
doméstica 
e também o 
fornecimento 
global 

Pandemia 
piora na 
Alemanha

 A A situação da covid-19 na 
Alemanha é dramática, disse 
nesta quarta-feira (17) a chan-
celer Angela Merkel, pedin-
do um esforço para distribuir 
doses de reforço mais rapi-
damente e apelando aos que 
não acreditam na vacinação 
para que mudem de ideia.

O Instituto Robert Koch 
informou que os casos confir-
mados aumentaram em 52,82 
mil à medida que a quarta 
onda da pandemia ganha for-
ça na Europa. 

“Não é tarde demais para 
optar por uma primeira va-
cina”, disse Merkel a um con-
gresso de prefeitos de cidades 
alemãs. “Todos que são vaci-
nados se protegem e prote-
gem os outros. E se um núme-
ro suficiente de pessoas for 
vacinado, essa é a saída para 
a pandemia”, acrescentou.  
(AB)

DECISÃO. Comissão Europeia propôs a proibição de importação de produtos agrônomos ligados ao desmatamento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 195/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2021 - EDITAL Nº 98/2021
O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de 
quem possa interessar, que no dia 03 de dezembro de 2021, às 09h00min, na sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada “Licitação Diferencia-
da – Modo Exclusivo” aberta através do Edital nº 98/2021 na modalidade Pregão Presencial do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS PARA AS CRECHES E EMEI’S MUNICIPAIS, conforme espe-
cificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e seus 
anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua 15 de Novembro, 75, Centro, 
de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através do 
telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou compras@
novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 17 de novembro de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 035/2021
Objeto: Contrata  ção de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais visando 
a execução da obra de reforma/readequação 
do Centro Integrado de Educação, Ciencias e 
Cultura Prof. Aziz Nacib Ab’Saber – CIECC - (Av. 
João Batista Vetorazzo, 500, Distrito Industrial), 
conforme planilhas orçamentárias, cronograma 
físico � nanceiro, e memorial descritivo anexo ao 
edital – Sec. Mun. de Educação. Valor estimado: R$ 
739.197,46 – Prazo de execução: 120 dias - Data 
Limite para recebimento dos envelopes contendo 
a habilitação e a proposta: 07/Dezembro/2021 às 
17:00 horas. Data da sessão pública de abertura 
dos envelopes: 08/ Dezembro/2021 às 08:30 ho-
ras - Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º 
andar do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 
3030. Outras informações: http://www.riopreto.
sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n.° 646/2021, proces-
so 14.744/2021 objetivando Registro de Preços 
para aquisição de de materiais de marcenaria em 
atendimento as unidades escolares.. Secretaria 
Municipal de Educação. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 03 /12/2021. ,às 8h30min 
e abertura a partir das 8h32min. O edital, na ín-
tegra, e demais informações, encontram-se à dis-
posição dos interessados, no Portal de Compras.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n° 663/2021, proces-
so 14.857/2021 objetivando o registro de preços 
para aquisição de medicamentos/insumos pa-
dronizados na REMUME. Secretaria Municipal de 
Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 01/12/2021, às 8h30min e abertura a partir 
das 8h32min. O edital, na íntegra, e demais infor-
mações, encontram-se à disposição dos interessa-
dos, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Balanço Patrimonial Levantado em 31 de dezembro de 2020 - Em Reais

Instituto Social Saúde Resgate a Vida
Contrato Gestão Nº 002/2020 - Prefeitura Municipal Campo Novo do Parecis - CNPJ 07.900.613/0001-24

Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e Relatório dos Auditores Independentes

ATIVO Nota 2020
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa - com restrição 3 873.764
Aplicações financeiras - com restrição 3 3
Empréstimos a terceiros  179.877
Outros ativos circulantes  75.456
Estoque - com restrição 4 464.753
Subvenções a receber 5 3.319.580
Total do ativo circulante  4.913.433
TOTAL DO ATIVO  4.913.433

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

PASSIVO Nota 2020
CIRCULANTE
Fornecedores 7 356.617
Obrigações sociais e fiscais 8 256.620
Provisão de férias e encargos 9 157.606
Receitas diferidas com estoque 10 464.753
Subvenções a realizar 11 3.677.837
Total do passivo circulante  4.913.433
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  4.913.433

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

RECEITAS Nota 2020
Receita de gestão pública 14 8.677.257
Receita s/ aplicações financeiras  527
Repasse destinado à aquisição estoque  (464.753)
Total de receitas  8.213.031
DESPESAS
Com pessoal e encargos  (2.115.606)
Serviços de terceiros 15 (3.277.626)
Medicamentos e materiais  (1.482.141)
Administrativas e gerais  (1.319.904)
Financeiras  (17.754)
Total das despesas  (8.213.031)
Superávit/ (déficit) do exercício  -

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

 2020
Caixa 873.764
Bancos Conta Movimento 3
Total 873.767
4. Estoques - Com Restrição: 2020
Estoques com restrição 464.753
Total 464.753
5. Subvenções a Receber: 2020
Subvenções a receber - 2021 3.319.580
Total 3.319.580
6. Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes 
são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando apli-
cável, dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data do 
balanço patrimonial. Uma provisão é reconhecida em decorrência a um evento passa-
do que originou um passivo, sendo provável que os recursos econômicos possam ser 
requeridos para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido.
7. Fornecedores: 2020
Cirurgica Alstyn Eireli ME 127.264
São Roque Distribuidora de Medicamentos 70.684
Vera Cruz Hospitalar Ltda ME 47.036
Campo Novo Comercial Ltda 25.589
Energisa S/A 23.577
Adilvan Com e Dist Ltda 15.585
Super Mendes Dist. Prod. Para Hig. Prof. 8.983
Outros fornecedores 37.899
Total 356.617
8. Obrigações Sociais e Fiscais: 2020
IRRF terceiros a recolher 3.959
PIS/COFINS/CSLL terceiros a recolher 12.274
ISS terceiros a recolher 115
PIS a recolher 2.520
IRRF s/ folha a recolher 3.905
Salários a pagar 148.290
13º Salário a pagar -
INSS a recolher 68.786
FGTS a recolher 16.771
Total 256.620

Demonstração do Resultado
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 - Em Reais

9. Provisões de Férias e Encargos: 2020
Provisão de Férias 157.606
Total 157.606
10. Receitas Diferidas: 2020
Receitas diferidas 464.753
Total 464.753
11. Subvenções a Realizar: Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está conta-
bilizando os valores decorrentes de Subvenção e Assistência Governamentais, confor-
me abaixo: 2020
Passivo Circulante 3.677.837
Total 3.677.837
12. Apuração do Resultado: Em conformidade com o item 12 da Resolução 1.305/10 
NBC TG 07 R1, o resultado do exercício é apurado seguindo regime de competência. 
Ao final do exercício as receitas e despesas são confrontadas de maneira que o resul-
tado apurado seja sempre “zero”, a fim de que o resultado não interfira no Patrimônio 
da Instituição. 13. Origem e Aplicação dos Recursos: As receitas da entidade, bem 
como as despesas são apuradas mensalmente ao regime de Competência. As receitas 
são apuradas através dos comprovantes de recebimento, bem como suas despesas 
através de Notas Fiscais e recibos, conforme as exigências da Lei. Tanto as receitas 
como as despesas, para efeito de prestação de contas estão demonstradas através do 
“Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas Contrato de Gestão - Anexo RP 08”.
14. Receita de Gestão Pública: 2020
Receita de Gestão Públicas 8.677.257
Total 8.677.257
15. Serviços de Terceiros: 2020
Serviços Médicos 2.998.937
SADT 258.050
Coleta de Lixo 20.639
Total 3.277.626

Ricardo Emiliano Rodrigues Sanches
Presidente - CPF: 052.223.806-88
Vanessa da Silva Laurindo Mota

Contadora - CT CRC: 1SP238505/O-0

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 - Em Reais

1. Contexto Operacional: A Entidade - O Instituto Social Saúde Resgate a Vida é 
uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica consti-
tuída juridicamente em 15/01/2006, com o estatuto devidamente registrado no Registro 
das Pessoas Jurídicas Comarca de Cotia - SP sob o nº 60. 558.Sua administração é 
dirigida pela Assembleia Geral, Conselho de Administração, Superintendência Geral e 
Conselho Fiscal, eleito pela Assembleia de Associados e colaboradores. Dentre seus 
objetivos, o ISSRV prevê em seu Estatuto Social (Capitulo II, artigo 4º) promover e 
prestar atividades assistenciais, no âmbito da saúde, de natureza médico-hospitalar, 
diagnóstica e/ou ambulatorial, a toda população, sem distinção de nacionalidade, cor, 
sexo ou religião. Promover e incentivar o desenvolvimento, a pesquisa e a capacitação 
de recursos humanos na área da saúde em diversos níveis. Apoiar a investigação 
cientifica na área das ciências da saúde, bem como contribuir para a excelência dos 
profissionais da referida área. Firmar convênios e ajustes congêneres com outras ins-
tituições, de natureza pública ou privada, de ensino, pesquisa ou assistência à saúde, 
prestar serviços e consultorias. Produzir e disponibilizar material didático, entre outros. 
Unidade Gerenciada - Em 22 de abril de 2020 foi celebrado o contrato de gestão nº 
002/2020 entre a Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis e o Instituto Social 
Saúde Resgate a Vida, para o gerenciamento integral do Pronto Municipal, para qual 
foi constituído uma filial, o presente contrato tem por objetivo o gerenciamento, opera-
cionalização do atendimento integral dos serviços ambulatoriais de Consultas e Exa-
mes Especializados, atendimento e assistência médico hospitalar, e, setores de apoio 
constantes do Termo de referência e plano operativo anual, em conformidade com o 
edital do processo seletivo e seus anexos Técnicos que integram o Contrato de Ges-
tão. O contrato de Gestão possui o prazo de 60 meses de vigência, com valor global 
estimado de R$ 10.792.883. 2. Apresentação e Elaboração das Demonstrações Fi-
nanceiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira 
e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 2002 (R1), especi-
fica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 - Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para 
preparação de suas demonstrações financeiras. a) Moeda funcional e de Apresen-
tação: As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda 
funcional da Entidade. 3. Caixa e Equivalente de Caixa - Com Restrição: Composto 
das contas correntes bancaria e aplicação financeira de liquidez imediata até a data do 
balanço. As aplicações estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescido dos ren-
dimentos, apropriados até a data do balanço, de acordo com o regime de competência.

Aos administradores do INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA - Contra-
to Gestão Nº 002/2020 - Prefeitura Municipal Campo Novo do Parecis - CNPJ 
07.900.613/0001-24 - Campo Novo do Parecis - MT. Opinião: Examinamos as de-
monstrações financeiras do INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA Con-
trato Gestão Nº 002/2020 - Prefeitura Municipal Campo Novo do Parecis CNPJ 
07.900.613/0001-24, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2020 e as respectivas demonstrações do resultado para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira do INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA Contrato Gestão Nº 
002/2020 - Prefeitura Municipal Campo Novo do Parecis CNPJ 07.900.613/0001-
24 em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações para o exercí-
cio findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base 
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à 
Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Conforme nota explicativa nº 
01, em 22 de abril de 2020 foi celebrado o contrato de gestão nº 002/2020 entre a 
Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis e o Instituto Social Saúde Resgate 
a Vida, para o gerenciamento integral do Pronto Municipal, para qual foi constituído 
uma filial, o presente contrato tem por objetivo o gerenciamento, operacionalização do 
atendimento integral dos serviços ambulatoriais de Consultas e Exames Especializa-
dos, atendimento e assistência médico hospitalar, e, setores de apoio constantes do 
Termo de referência e plano operativo anual, em conformidade com o edital do pro-
cesso seletivo e seus anexos Técnicos que integram o Contrato de Gestão. O contrato 
de Gestão possui o prazo de 60 meses de vigência, com valor global estimado de R$ 

10.792.883. Outros assuntos: As demonstrações financeiras findas em 31 de dezem-
bro de 2019 não estão apresentadas para fins de comparação, conforme mencionado 
nota explicativa Nº 01, o Contrato de gestão nº 001/2020 iniciou-se sua movimentação 
em 22 de abril de 2020, consequentemente não estamos emitindo opinião em relação 
ao exercício anterior. Responsabilidades da Administração pelas demonstrações 
financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, 
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financei-
ras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 

a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audito-
ria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabi-
lidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso rela-
tório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não 
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a es-
trutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclu-
sive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.

São Paulo, 10 de maio de 2021.

SGS Auditores Associados S/S Ltda Presley José Godoy
CRC 2 SP 024.456/O-4 CRC 1 SP 185.052/O-5

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2021 - PROCESSO Nº 201.527/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de dispositivo de supressão de 
água e chave aplicadora vedante.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 01 de dezembro de 2021, exclu-
sivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 17 de novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2021 - PROCESSO Nº 201.811/2021

OBJETO: Contratação de empresa para transporte e coleta de lodo.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. A sessão 
ocorrerá às 09h00 do dia 01 de dezembro de 2021 na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º Andar. 
Mogi das Cruzes, 17 de novembro de 2021.JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
AVISO DE SUSPENSÃO

CONCORRÊNCIA 001-2/2021 - PROCESSO Nº 201.245/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação do sistema 
de esgotamento sanitário no núcleo urbano isolado do Parque das Varinhas, 
distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes.
O Presidente da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, comunica 
que, em razão da interposição de recurso contra o resultado da fase de habilitação 
da Concorrência 001-2/2021, fica suspensa a sessão de abertura dos Envelopes 
02 (PROPOSTA), que estava prevista para ocorrer em 18 de novembro de 2021, às 
09h00. Após a decisão dos recursos uma nova data será divulgada para a abertura 
dos envelopes proposta das licitantes habilitadas. Mogi das Cruzes, 17 de novembro 
de 2021. ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL.

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
JULGAMENTO DA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003-3/2021 – PROCESSO Nº 200.883/2021
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra coletor tronco de es-
goto parque da cidade.
EMPRESA VENCEDORA: CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. no valor de R$ 
846.369,94 (oitocentos e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e 
noventa e quatro centavos). Mogi das Cruzes, em 16 de novembro de 2021. ERIC 
WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL.

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

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 42128/21 - Pregão Eletrônico nº 224/21. Interessado: Secretaria de Educação. 
Objeto: Aquisição de luvas descartáveis e sacos plásticos para coleta de amostras. 
Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 06 de dezembro de 2021 - Abertura 
das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 06 de dezembro de 2021 - Início da disputa 
de preços: a partir das 9h30 do dia 06/12/2021.
Processo nº 39241/21 - Pregão Eletrônico nº 225/21. Interessado: Secretaria de Educação. 
Objeto: Aquisição de luvas nitrílicas e botas em PVC impermeável. Recebimento das propostas 
dos lotes: até às 14h00 do dia 06 de dezembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a 
partir das 14h00 do dia 06 de dezembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 
14h30 do dia 06/12/2021.
Processo nº 42123/21 - Pregão Eletrônico nº 226/21. Interessado: Secretaria de Educação. 
Objeto: Prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais. Recebimento das 
propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 07 de dezembro de 2021 - Abertura das propostas dos 
lotes: a partir das 14h00 do dia 07 de dezembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir 
das 14h30 do dia 07/12/2021. Disponibilidade dos Editais: a partir de 18/11/2021, no portal 
eletrônico: www.licitacoes-e.com.br
Processo nº 41833/21 - Pregão Presencial nº 18/21. Interessado: Secretaria de Infraestrutura. 
Objeto: Serviços de borracharia e vulcanização para a frota de veículos da Prefeitura. O 
credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão 
de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da 
Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 9h30 do dia 07 de dezembro de 2021, 
onde ocorrerá o processamento do Pregão.
Processo nº 41813/19 – Tomada de Preços nº 31/21 – Reforma dos sanitários da Emeb Frei 
Lauro de Carvalho Borges, na Rua Candido Carlos de Mello, 2860 – Jd do Eden – Franca/SP. 
Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Sala de 
Licitações desta Prefeitura, na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo – Sala 3 da Sec. de 
Finanças, até às 9h00 do dia 10 de dezembro de 2021, a abertura dar-se-á no mesmo dia e 
local às 9h30. Informações através do tel. (16) 3711-9241 - Edital no site: 
www.franca.sp.gov.br

Franca, 17 de novembro de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
EMPÍRICA IMOBILIARIO, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 25.235.009/0001-02, 
com sede na Avenida das Américas, n° 3434, Bloco 7, Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 
22640-102, nos termos da escritura, datado em 23/10/2019, no qual figuram como Fiduciantes Luigi 
Bertoncini, brasileiro, professor, RG nº 15720039-SSP/SP e CPF nº 066.109.408-19 e sua mulher Ana Cristina 
de Oliveira Bertoncini, brasileira, psicóloga, RG nº 19320102-SSP/SP e CPF nº 086.678.578-74, casados sob 
o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na Avenida São João, nº 500, Apto 41-B, 
Jardim Esplanada, São José dos Campos/SP, levarão a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, 
nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 26 de Novembro de 2021 às 09h00, à Av. 
Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício 
Berrini One, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: 
R$ 443.965,94 (quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro 
centavos)o imóvel abaixo descrito, em lote único, com a propriedade consolidada em nome do credor 
Fiduciário, constituído por: Imóvel - Sala Comercial nº 419, localizada no 04º pavimento, integrante do 
empreendimento denominado Condomínio Herlbor Downtown Offices e Mall, situado na Rua Euclides 
Miragaia, desta cidade, comarca e 1ª circunscrição imobiliária de São José dos Campos, com a área privativa 
de 42,830 metros quadrados, área de uso comum de 17,906 metros quadrados, sendo 15,910 metros 
quadrados de área de uso comum de divisão não proporcional e 1,996 metros quadrados de área de uso 
comum de divisão proporcional, encerrando a área total de 60,736 metros quadrados, correspondendo-lhe 
uma fração ideal do terreno de 0,0039540. Conforme Av.04, o imóvel passo a ter o direito de estacional 02 
(dois) veículos de passeio, em vaga indeterminadas. Conforme Av.06, o imóvel recebeu o nº 145 da Rua 
Euclides Miragaia. Matrícula: 251.878 do 1º Cartório de Oficio de Registro de Imóveis e Anexos de São José 
dos Campos/SP. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob n°: 11.0006.0048.0056. O imóvel encontra-se 
ocupado, e será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento das condições, características e estado de conservação. A desocupação do imóvel 
deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e 
despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração na 
posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde 
já designado o dia 30 de Novembro de 2021 às 13h30 para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance 
mínimo igual ou superior a 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 502.292,03 (quinhentos e dois mil, duzentos e 
noventa e dois reais e três centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se 
cadastrar nos sites www.superbid.net e www.sold.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 
presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. Demais condições de participação online 
devem ser verificadas no site indicado. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através dos sites 
www.superbid.net e www.sold.superbid.net, respeitado 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. 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(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(s) ação(ões) judicial(is) 
relativa(s) ao(s) imóvel(is) arrematado(s), distribuídas em até 6 meses depois da arrematação, que invalidem 
a consolidação da propriedade e anulem a arrematação do imóvel pelo COMPRADOR ARREMATANTE, 
mediante trânsito em julgado, os leilões públicos promovidos pela VENDEDORA ou a adjudicação em favor 
da VENDEDORA, a arrematação do COMPRADOR ARREMATANTE será rescindida, reembolsados pela 
VENDEDORA os valores pagos pelo COMPRADOR ARREMATANTE, excluída a comissão do LEILOEIRO, que 
deverá ser restituída pelo próprio leiloeiro, atualizados os valores a ressarcir pelos mesmos índices aplicados 
à caderneta de poupança, não fazendo jus o COMPRADOR ARREMATANTE, nesta hipótese de rescisão a 
juros de mora, multas por rescisão contratual, perdas e danos ou lucros cessantes, devendo o COMPRADOR 
ARREMATANTE, caso exerça a posse do imóvel, desocupá-lo em 15 dias, sem direito à retenção ou 
indenização por eventuais benfeitorias que tenha feito no imóvel sem autorização expressa e formal da 
VENDEDORA. Caso o comprador esteja na posse do imóvel, deverá desocupá-lo em 15 dias a contar da 
Notificação enviada pelo vendedor ao comprador, sem direito à retenção ou indenização por eventuais 
benfeitorias que tenha feito no imóvel sem autorização expressa e formal do vendedor. 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 nos sites do leiloeiro www.superbid.net e 
www.sold.superbid.net o qual o participante declara ter lido e concordado com os seus termos e condições 
ali estabelecidos. O horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro 
veículo de comunicação, consideram o horário oficial de Brasília/DF. Ficam os Devedores Fiduciantes 
INTIMADOS das designações feitas acima. A publicação do presente edital supre a intimação pessoal. Será o 
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 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

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 29/11/2021 às 09h00/2º Público Leilão: 30/11/2021 às 13h40

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 da escritura de compra e venda, datado em 
23/11/2018, o seguinte imóvel em lote único: Apartamento nº 1907, localizado no 19º pavimento da Torre 
1 do Condomínio Urban Resort, situado na Praça Júlio Mesquita, n 97, no 7º Subdistrito - Consolação, com 
a área privativa de 42,000m², a área comum de 38,558m², constituída de 31,580m² de área comum coberta 
e 6,978m² de área comum descoberta, com direito ao uso de 01 (uma) vaga na garagem, indeterminada, 
independente de tamanho, podendo ser coberta e descoberta, sujeita ao uso de manobrista e localizada 
indistintamente em qualquer dos subsolos, térreo ou pavimento garagem, totalizando a área de 80,558m², 
correspondendo a fração ideal de 0,254636 no terreno e nas demais partes e coisas de uso comum do 
condomínio. Matrícula: 102.761 do 5º Cartório de Oficio de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Cadastrado 
na Prefeitura Municipal sob n°: 007.063.0896-4. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 647.063,53 (seiscentos e 
quarenta e sete mil, sessenta e três reais e cinquenta e três centavos). 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 
692.861,74 (seiscentos e noventa e dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta 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 o Fiduciante Thiago da Silva Gonçalves, RG nº 34.662.438-1-SSP/SP e CPF nº 343.272.878-65, intimados 
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

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 18/11/2021 às 09h50/2º Público Leilão: 22/11/2021 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 com força de 
escritura pública, datado de 06/Nov/2019, o seguinte imóvel em lote único: Escritório nº 117, localizado no 
1º pavimento do empreendimento denominado Edifício Offices Nações Unidas, situado na Rua Benedito 
Fernandes, nº 545, no 29º Subdistrito - Santo Amaro, com a área privativa de 40,57m² e a área comum total 
de 37,00m², perfazendo a área total de 77,57m², correspondendo-lhe a fração ideal de terreno de 
0,004201559. Matrícula: 421.238 do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Cadastrado na 
Prefeitura Municipal sob n°: 087.079.0103-8. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 323.563,17 (trezentos e vinte 
e três mil, quinhentos e sessenta e três reais e dezessete centavos). 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: 
R$ 351.964,87 (trezentos e cinquenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete 
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 Yuli Gabriela Sousa Silva, RG nº 43.694.009-7-SSP/SP e CPF nº 402.986.778-22, 
intimado das datas dos leilões pelo presente edital. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, 
tomar conhecimento do edital completo através dos sites www.superbid.net e www.sold.superbid.net.

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

www.conceitoleiloes.com.br | Telefone (11) 5512-2226

LEILÃO DE IMÓVEL Online e 
Presencial

Encerramento: 30/11/2021 às 10:00hs
Local: Rua Vitório, 160 - Jardim São Luiz - São Paulo/SP, CEP 05780-410

APARTAMENTO COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - PRAIA ASTÚRIAS - GUARUJÁ/SP

Este edital será fornecido a qualquer interessado pela Leiloeira Oficial, através do site

www.conceitoleilões.com.br, e no endereço eletrônico contato@conceitoleilões.com.br.

Miriam Aparecida Trindade Gir - Leiloeira Oficial - JUCESP 617

PRAIA DE GUARUJÁ/SP

Visitação apenas após agendamento pelo telefone  (11) 5512 2226
RL - RAICHER LEILÕES, através do Leiloeiro responsável Sr. SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCESP.930, com endereço co-
mercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária E.Z.L.I. EMPREEN-
DIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., empresa devidamente inscrita no CNPJ nº 10.429.192/0001-00, com sede na Avenida República do Líbano, 
nº 1921, Ibirapuera, São Paulo/SP, CEP 04501-002, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento 
Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, firmado em 09/12/2019, devidamente registrado na matrícula nº 152.807, 
perante o 2º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, no qual figura como fiduciante GUSTAVO IVES NEPOMUCENA MACHADO, 
brasileiro, solteiro, autônomo, portador da Cédula de Identidade RG nº 52.967.024-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 465.823.348-75, resi-
dente e domiciliado na Avenida Bartholomeu de Carlos, n° 747, Bairro do Picanço, Guarulhos-SP, CEP 07097-42, levará à PÚBLICO LEILÃO, 
de modo on-line no site www.raicherleiloes.com.br, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO iniciando dia 
18/11/2021 ás 10:00 e finalizando  dia 29/11/2021 ás 10:00, com lance mínimo igual ou superior à R$ 632.165,69 (seiscentos e trinta e dois 
mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada pela 
credora fiduciária, constituído por IMÓVEL: Apartamento nº 1402, localizado no 14º pavimento da Torre Íris – Torre B, integrante do empreen-
dimento denominado “CIDADE MAIA RESIDENCIAL – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOTÂNICA CIDADE MAIA (Subcondomínio 3)”, situado 
nos fundos do terreno de quem da Avenida Bartolomeu de Carlos olhar para o imóvel, com fundos para a área verde, com a área privativa 
de 68,440m2, comum de 57,562m2, (43,047m2 coberta e 14,515m2 descoberta), perfazendo a área total de 126,002m2, correspondendo-lhe a 
fração ideal de 0,000414% no terreno e nas demais partes e coisas comuns do condomínio, com direito ao uso de 01 (uma) vaga de garagem, 
indeterminada, independentemente de tamanho, localizada indistintamente no 1º, 2º, 3º e 4º subsolo, sujeita a utilização de manobrista. OB-
SERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso 
não haja arrematação em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO, no mesmo site (www.raicherleiloes.com.br),  iniciando 
dia 29/11/2021 ás 10:00  e finalizando dia 30/11/2021 ás 10:00  , com lance mínimo, igual ou superior a R$ 579.876,25 (quinhentos e setenta 
e nove mil oitocentos e setenta e seis reais e vinte cinco centavos)e neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou 
superior à somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescido das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das 
despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despe-
sas com edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, 
a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual ao estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, 
liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação 
que se encontra. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.raicherleiloes.com.br e se habilitar 
acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (um) dia antes de finalizar as praças, não sendo 
aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.raicherleiloes.com.br, respeitado o 
lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, na disputa pelo lote do leilão. O proponente vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 
24 horas depois de comunicado expressamente, para efetuar o pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. 
No caso de não cumprimento da obrigação assumida, no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções e a responsabilização por 
perdas e danos. Em caso de acordo ou arrematação com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado á pagar a comissão do leiloeiro no 
importe de 5% do valor ofertado/acordado. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade 
do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao 
que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, 
que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br - As informações 
aqui disponibilizadas foram obtidas em bases públicas, para a finalidade específica de dar ciência ao potencial comprador sobre a real situação 
jurídica do imóvel, não devendo ser utilizadas, em hipótese alguma, para outras finalidades.

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes
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AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP o Pregão Eletrônico PE DGA 859/2021, 
Processo nº. 01-P-30685/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592021OC00345 do tipo menor preço unitário 
por item, destinado a REGISTRO DE PREÇOS DE PESCADOS. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será 
até o dia 02/12/2021 às 09h30, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP 
(http://www.bec.sp.gov.br). 
O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 195/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2021 - EDITAL Nº 98/2021
O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de 
quem possa interessar, que no dia 03 de dezembro de 2021, às 09h00min, na sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada “Licitação Diferencia-
da – Modo Exclusivo” aberta através do Edital nº 98/2021 na modalidade Pregão Presencial do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS PARA AS CRECHES E EMEI’S MUNICIPAIS, conforme espe-
cificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e seus 
anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua 15 de Novembro, 75, Centro, 
de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através do 
telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou compras@
novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 17 de novembro de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 035/2021
Objeto: Contrata  ção de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais visando 
a execução da obra de reforma/readequação 
do Centro Integrado de Educação, Ciencias e 
Cultura Prof. Aziz Nacib Ab’Saber – CIECC - (Av. 
João Batista Vetorazzo, 500, Distrito Industrial), 
conforme planilhas orçamentárias, cronograma 
físico � nanceiro, e memorial descritivo anexo ao 
edital – Sec. Mun. de Educação. Valor estimado: R$ 
739.197,46 – Prazo de execução: 120 dias - Data 
Limite para recebimento dos envelopes contendo 
a habilitação e a proposta: 07/Dezembro/2021 às 
17:00 horas. Data da sessão pública de abertura 
dos envelopes: 08/ Dezembro/2021 às 08:30 ho-
ras - Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º 
andar do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 
3030. Outras informações: http://www.riopreto.
sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n.° 646/2021, proces-
so 14.744/2021 objetivando Registro de Preços 
para aquisição de de materiais de marcenaria em 
atendimento as unidades escolares.. Secretaria 
Municipal de Educação. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 03 /12/2021. ,às 8h30min 
e abertura a partir das 8h32min. O edital, na ín-
tegra, e demais informações, encontram-se à dis-
posição dos interessados, no Portal de Compras.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n° 663/2021, proces-
so 14.857/2021 objetivando o registro de preços 
para aquisição de medicamentos/insumos pa-
dronizados na REMUME. Secretaria Municipal de 
Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 01/12/2021, às 8h30min e abertura a partir 
das 8h32min. O edital, na íntegra, e demais infor-
mações, encontram-se à disposição dos interessa-
dos, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Balanço Patrimonial Levantado em 31 de dezembro de 2020 - Em Reais

Instituto Social Saúde Resgate a Vida
Contrato Gestão Nº 002/2020 - Prefeitura Municipal Campo Novo do Parecis - CNPJ 07.900.613/0001-24

Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e Relatório dos Auditores Independentes

ATIVO Nota 2020
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa - com restrição 3 873.764
Aplicações financeiras - com restrição 3 3
Empréstimos a terceiros  179.877
Outros ativos circulantes  75.456
Estoque - com restrição 4 464.753
Subvenções a receber 5 3.319.580
Total do ativo circulante  4.913.433
TOTAL DO ATIVO  4.913.433

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

PASSIVO Nota 2020
CIRCULANTE
Fornecedores 7 356.617
Obrigações sociais e fiscais 8 256.620
Provisão de férias e encargos 9 157.606
Receitas diferidas com estoque 10 464.753
Subvenções a realizar 11 3.677.837
Total do passivo circulante  4.913.433
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  4.913.433

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

RECEITAS Nota 2020
Receita de gestão pública 14 8.677.257
Receita s/ aplicações financeiras  527
Repasse destinado à aquisição estoque  (464.753)
Total de receitas  8.213.031
DESPESAS
Com pessoal e encargos  (2.115.606)
Serviços de terceiros 15 (3.277.626)
Medicamentos e materiais  (1.482.141)
Administrativas e gerais  (1.319.904)
Financeiras  (17.754)
Total das despesas  (8.213.031)
Superávit/ (déficit) do exercício  -

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

 2020
Caixa 873.764
Bancos Conta Movimento 3
Total 873.767
4. Estoques - Com Restrição: 2020
Estoques com restrição 464.753
Total 464.753
5. Subvenções a Receber: 2020
Subvenções a receber - 2021 3.319.580
Total 3.319.580
6. Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes 
são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando apli-
cável, dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data do 
balanço patrimonial. Uma provisão é reconhecida em decorrência a um evento passa-
do que originou um passivo, sendo provável que os recursos econômicos possam ser 
requeridos para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido.
7. Fornecedores: 2020
Cirurgica Alstyn Eireli ME 127.264
São Roque Distribuidora de Medicamentos 70.684
Vera Cruz Hospitalar Ltda ME 47.036
Campo Novo Comercial Ltda 25.589
Energisa S/A 23.577
Adilvan Com e Dist Ltda 15.585
Super Mendes Dist. Prod. Para Hig. Prof. 8.983
Outros fornecedores 37.899
Total 356.617
8. Obrigações Sociais e Fiscais: 2020
IRRF terceiros a recolher 3.959
PIS/COFINS/CSLL terceiros a recolher 12.274
ISS terceiros a recolher 115
PIS a recolher 2.520
IRRF s/ folha a recolher 3.905
Salários a pagar 148.290
13º Salário a pagar -
INSS a recolher 68.786
FGTS a recolher 16.771
Total 256.620

Demonstração do Resultado
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 - Em Reais

9. Provisões de Férias e Encargos: 2020
Provisão de Férias 157.606
Total 157.606
10. Receitas Diferidas: 2020
Receitas diferidas 464.753
Total 464.753
11. Subvenções a Realizar: Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está conta-
bilizando os valores decorrentes de Subvenção e Assistência Governamentais, confor-
me abaixo: 2020
Passivo Circulante 3.677.837
Total 3.677.837
12. Apuração do Resultado: Em conformidade com o item 12 da Resolução 1.305/10 
NBC TG 07 R1, o resultado do exercício é apurado seguindo regime de competência. 
Ao final do exercício as receitas e despesas são confrontadas de maneira que o resul-
tado apurado seja sempre “zero”, a fim de que o resultado não interfira no Patrimônio 
da Instituição. 13. Origem e Aplicação dos Recursos: As receitas da entidade, bem 
como as despesas são apuradas mensalmente ao regime de Competência. As receitas 
são apuradas através dos comprovantes de recebimento, bem como suas despesas 
através de Notas Fiscais e recibos, conforme as exigências da Lei. Tanto as receitas 
como as despesas, para efeito de prestação de contas estão demonstradas através do 
“Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas Contrato de Gestão - Anexo RP 08”.
14. Receita de Gestão Pública: 2020
Receita de Gestão Públicas 8.677.257
Total 8.677.257
15. Serviços de Terceiros: 2020
Serviços Médicos 2.998.937
SADT 258.050
Coleta de Lixo 20.639
Total 3.277.626

Ricardo Emiliano Rodrigues Sanches
Presidente - CPF: 052.223.806-88
Vanessa da Silva Laurindo Mota

Contadora - CT CRC: 1SP238505/O-0

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 - Em Reais

1. Contexto Operacional: A Entidade - O Instituto Social Saúde Resgate a Vida é 
uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica consti-
tuída juridicamente em 15/01/2006, com o estatuto devidamente registrado no Registro 
das Pessoas Jurídicas Comarca de Cotia - SP sob o nº 60. 558.Sua administração é 
dirigida pela Assembleia Geral, Conselho de Administração, Superintendência Geral e 
Conselho Fiscal, eleito pela Assembleia de Associados e colaboradores. Dentre seus 
objetivos, o ISSRV prevê em seu Estatuto Social (Capitulo II, artigo 4º) promover e 
prestar atividades assistenciais, no âmbito da saúde, de natureza médico-hospitalar, 
diagnóstica e/ou ambulatorial, a toda população, sem distinção de nacionalidade, cor, 
sexo ou religião. Promover e incentivar o desenvolvimento, a pesquisa e a capacitação 
de recursos humanos na área da saúde em diversos níveis. Apoiar a investigação 
cientifica na área das ciências da saúde, bem como contribuir para a excelência dos 
profissionais da referida área. Firmar convênios e ajustes congêneres com outras ins-
tituições, de natureza pública ou privada, de ensino, pesquisa ou assistência à saúde, 
prestar serviços e consultorias. Produzir e disponibilizar material didático, entre outros. 
Unidade Gerenciada - Em 22 de abril de 2020 foi celebrado o contrato de gestão nº 
002/2020 entre a Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis e o Instituto Social 
Saúde Resgate a Vida, para o gerenciamento integral do Pronto Municipal, para qual 
foi constituído uma filial, o presente contrato tem por objetivo o gerenciamento, opera-
cionalização do atendimento integral dos serviços ambulatoriais de Consultas e Exa-
mes Especializados, atendimento e assistência médico hospitalar, e, setores de apoio 
constantes do Termo de referência e plano operativo anual, em conformidade com o 
edital do processo seletivo e seus anexos Técnicos que integram o Contrato de Ges-
tão. O contrato de Gestão possui o prazo de 60 meses de vigência, com valor global 
estimado de R$ 10.792.883. 2. Apresentação e Elaboração das Demonstrações Fi-
nanceiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira 
e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 2002 (R1), especi-
fica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 - Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para 
preparação de suas demonstrações financeiras. a) Moeda funcional e de Apresen-
tação: As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda 
funcional da Entidade. 3. Caixa e Equivalente de Caixa - Com Restrição: Composto 
das contas correntes bancaria e aplicação financeira de liquidez imediata até a data do 
balanço. As aplicações estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescido dos ren-
dimentos, apropriados até a data do balanço, de acordo com o regime de competência.

Aos administradores do INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA - Contra-
to Gestão Nº 002/2020 - Prefeitura Municipal Campo Novo do Parecis - CNPJ 
07.900.613/0001-24 - Campo Novo do Parecis - MT. Opinião: Examinamos as de-
monstrações financeiras do INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA Con-
trato Gestão Nº 002/2020 - Prefeitura Municipal Campo Novo do Parecis CNPJ 
07.900.613/0001-24, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2020 e as respectivas demonstrações do resultado para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira do INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA Contrato Gestão Nº 
002/2020 - Prefeitura Municipal Campo Novo do Parecis CNPJ 07.900.613/0001-
24 em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações para o exercí-
cio findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base 
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à 
Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Conforme nota explicativa nº 
01, em 22 de abril de 2020 foi celebrado o contrato de gestão nº 002/2020 entre a 
Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis e o Instituto Social Saúde Resgate 
a Vida, para o gerenciamento integral do Pronto Municipal, para qual foi constituído 
uma filial, o presente contrato tem por objetivo o gerenciamento, operacionalização do 
atendimento integral dos serviços ambulatoriais de Consultas e Exames Especializa-
dos, atendimento e assistência médico hospitalar, e, setores de apoio constantes do 
Termo de referência e plano operativo anual, em conformidade com o edital do pro-
cesso seletivo e seus anexos Técnicos que integram o Contrato de Gestão. O contrato 
de Gestão possui o prazo de 60 meses de vigência, com valor global estimado de R$ 

10.792.883. Outros assuntos: As demonstrações financeiras findas em 31 de dezem-
bro de 2019 não estão apresentadas para fins de comparação, conforme mencionado 
nota explicativa Nº 01, o Contrato de gestão nº 001/2020 iniciou-se sua movimentação 
em 22 de abril de 2020, consequentemente não estamos emitindo opinião em relação 
ao exercício anterior. Responsabilidades da Administração pelas demonstrações 
financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, 
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financei-
ras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 

a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audito-
ria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabi-
lidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso rela-
tório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não 
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a es-
trutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclu-
sive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.

São Paulo, 10 de maio de 2021.

SGS Auditores Associados S/S Ltda Presley José Godoy
CRC 2 SP 024.456/O-4 CRC 1 SP 185.052/O-5

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2021 - PROCESSO Nº 201.527/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de dispositivo de supressão de 
água e chave aplicadora vedante.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 01 de dezembro de 2021, exclu-
sivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 17 de novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2021 - PROCESSO Nº 201.811/2021

OBJETO: Contratação de empresa para transporte e coleta de lodo.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. A sessão 
ocorrerá às 09h00 do dia 01 de dezembro de 2021 na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º Andar. 
Mogi das Cruzes, 17 de novembro de 2021.JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
AVISO DE SUSPENSÃO

CONCORRÊNCIA 001-2/2021 - PROCESSO Nº 201.245/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação do sistema 
de esgotamento sanitário no núcleo urbano isolado do Parque das Varinhas, 
distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes.
O Presidente da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, comunica 
que, em razão da interposição de recurso contra o resultado da fase de habilitação 
da Concorrência 001-2/2021, fica suspensa a sessão de abertura dos Envelopes 
02 (PROPOSTA), que estava prevista para ocorrer em 18 de novembro de 2021, às 
09h00. Após a decisão dos recursos uma nova data será divulgada para a abertura 
dos envelopes proposta das licitantes habilitadas. Mogi das Cruzes, 17 de novembro 
de 2021. ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL.

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
JULGAMENTO DA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003-3/2021 – PROCESSO Nº 200.883/2021
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra coletor tronco de es-
goto parque da cidade.
EMPRESA VENCEDORA: CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. no valor de R$ 
846.369,94 (oitocentos e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e 
noventa e quatro centavos). Mogi das Cruzes, em 16 de novembro de 2021. ERIC 
WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL.

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

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 42128/21 - Pregão Eletrônico nº 224/21. Interessado: Secretaria de Educação. 
Objeto: Aquisição de luvas descartáveis e sacos plásticos para coleta de amostras. 
Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 06 de dezembro de 2021 - Abertura 
das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 06 de dezembro de 2021 - Início da disputa 
de preços: a partir das 9h30 do dia 06/12/2021.
Processo nº 39241/21 - Pregão Eletrônico nº 225/21. Interessado: Secretaria de Educação. 
Objeto: Aquisição de luvas nitrílicas e botas em PVC impermeável. Recebimento das propostas 
dos lotes: até às 14h00 do dia 06 de dezembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a 
partir das 14h00 do dia 06 de dezembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 
14h30 do dia 06/12/2021.
Processo nº 42123/21 - Pregão Eletrônico nº 226/21. Interessado: Secretaria de Educação. 
Objeto: Prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais. Recebimento das 
propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 07 de dezembro de 2021 - Abertura das propostas dos 
lotes: a partir das 14h00 do dia 07 de dezembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir 
das 14h30 do dia 07/12/2021. Disponibilidade dos Editais: a partir de 18/11/2021, no portal 
eletrônico: www.licitacoes-e.com.br
Processo nº 41833/21 - Pregão Presencial nº 18/21. Interessado: Secretaria de Infraestrutura. 
Objeto: Serviços de borracharia e vulcanização para a frota de veículos da Prefeitura. O 
credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão 
de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da 
Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 9h30 do dia 07 de dezembro de 2021, 
onde ocorrerá o processamento do Pregão.
Processo nº 41813/19 – Tomada de Preços nº 31/21 – Reforma dos sanitários da Emeb Frei 
Lauro de Carvalho Borges, na Rua Candido Carlos de Mello, 2860 – Jd do Eden – Franca/SP. 
Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Sala de 
Licitações desta Prefeitura, na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo – Sala 3 da Sec. de 
Finanças, até às 9h00 do dia 10 de dezembro de 2021, a abertura dar-se-á no mesmo dia e 
local às 9h30. Informações através do tel. (16) 3711-9241 - Edital no site: 
www.franca.sp.gov.br

Franca, 17 de novembro de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
EMPÍRICA IMOBILIARIO, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 25.235.009/0001-02, 
com sede na Avenida das Américas, n° 3434, Bloco 7, Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 
22640-102, nos termos da escritura, datado em 23/10/2019, no qual figuram como Fiduciantes Luigi 
Bertoncini, brasileiro, professor, RG nº 15720039-SSP/SP e CPF nº 066.109.408-19 e sua mulher Ana Cristina 
de Oliveira Bertoncini, brasileira, psicóloga, RG nº 19320102-SSP/SP e CPF nº 086.678.578-74, casados sob 
o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na Avenida São João, nº 500, Apto 41-B, 
Jardim Esplanada, São José dos Campos/SP, levarão a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, 
nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 26 de Novembro de 2021 às 09h00, à Av. 
Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício 
Berrini One, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: 
R$ 443.965,94 (quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro 
centavos)o imóvel abaixo descrito, em lote único, com a propriedade consolidada em nome do credor 
Fiduciário, constituído por: Imóvel - Sala Comercial nº 419, localizada no 04º pavimento, integrante do 
empreendimento denominado Condomínio Herlbor Downtown Offices e Mall, situado na Rua Euclides 
Miragaia, desta cidade, comarca e 1ª circunscrição imobiliária de São José dos Campos, com a área privativa 
de 42,830 metros quadrados, área de uso comum de 17,906 metros quadrados, sendo 15,910 metros 
quadrados de área de uso comum de divisão não proporcional e 1,996 metros quadrados de área de uso 
comum de divisão proporcional, encerrando a área total de 60,736 metros quadrados, correspondendo-lhe 
uma fração ideal do terreno de 0,0039540. Conforme Av.04, o imóvel passo a ter o direito de estacional 02 
(dois) veículos de passeio, em vaga indeterminadas. Conforme Av.06, o imóvel recebeu o nº 145 da Rua 
Euclides Miragaia. Matrícula: 251.878 do 1º Cartório de Oficio de Registro de Imóveis e Anexos de São José 
dos Campos/SP. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob n°: 11.0006.0048.0056. O imóvel encontra-se 
ocupado, e será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento das condições, características e estado de conservação. A desocupação do imóvel 
deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e 
despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração na 
posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde 
já designado o dia 30 de Novembro de 2021 às 13h30 para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance 
mínimo igual ou superior a 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 502.292,03 (quinhentos e dois mil, duzentos e 
noventa e dois reais e três centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se 
cadastrar nos sites www.superbid.net e www.sold.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 
presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. Demais condições de participação online 
devem ser verificadas no site indicado. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através dos sites 
www.superbid.net e www.sold.superbid.net, respeitado 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. 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(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(s) ação(ões) judicial(is) 
relativa(s) ao(s) imóvel(is) arrematado(s), distribuídas em até 6 meses depois da arrematação, que invalidem 
a consolidação da propriedade e anulem a arrematação do imóvel pelo COMPRADOR ARREMATANTE, 
mediante trânsito em julgado, os leilões públicos promovidos pela VENDEDORA ou a adjudicação em favor 
da VENDEDORA, a arrematação do COMPRADOR ARREMATANTE será rescindida, reembolsados pela 
VENDEDORA os valores pagos pelo COMPRADOR ARREMATANTE, excluída a comissão do LEILOEIRO, que 
deverá ser restituída pelo próprio leiloeiro, atualizados os valores a ressarcir pelos mesmos índices aplicados 
à caderneta de poupança, não fazendo jus o COMPRADOR ARREMATANTE, nesta hipótese de rescisão a 
juros de mora, multas por rescisão contratual, perdas e danos ou lucros cessantes, devendo o COMPRADOR 
ARREMATANTE, caso exerça a posse do imóvel, desocupá-lo em 15 dias, sem direito à retenção ou 
indenização por eventuais benfeitorias que tenha feito no imóvel sem autorização expressa e formal da 
VENDEDORA. Caso o comprador esteja na posse do imóvel, deverá desocupá-lo em 15 dias a contar da 
Notificação enviada pelo vendedor ao comprador, sem direito à retenção ou indenização por eventuais 
benfeitorias que tenha feito no imóvel sem autorização expressa e formal do vendedor. 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 nos sites do leiloeiro www.superbid.net e 
www.sold.superbid.net o qual o participante declara ter lido e concordado com os seus termos e condições 
ali estabelecidos. O horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro 
veículo de comunicação, consideram o horário oficial de Brasília/DF. Ficam os Devedores Fiduciantes 
INTIMADOS das designações feitas acima. A publicação do presente edital supre a intimação pessoal. Será o 
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 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

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 29/11/2021 às 09h00/2º Público Leilão: 30/11/2021 às 13h40

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 da escritura de compra e venda, datado em 
23/11/2018, o seguinte imóvel em lote único: Apartamento nº 1907, localizado no 19º pavimento da Torre 
1 do Condomínio Urban Resort, situado na Praça Júlio Mesquita, n 97, no 7º Subdistrito - Consolação, com 
a área privativa de 42,000m², a área comum de 38,558m², constituída de 31,580m² de área comum coberta 
e 6,978m² de área comum descoberta, com direito ao uso de 01 (uma) vaga na garagem, indeterminada, 
independente de tamanho, podendo ser coberta e descoberta, sujeita ao uso de manobrista e localizada 
indistintamente em qualquer dos subsolos, térreo ou pavimento garagem, totalizando a área de 80,558m², 
correspondendo a fração ideal de 0,254636 no terreno e nas demais partes e coisas de uso comum do 
condomínio. Matrícula: 102.761 do 5º Cartório de Oficio de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Cadastrado 
na Prefeitura Municipal sob n°: 007.063.0896-4. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 647.063,53 (seiscentos e 
quarenta e sete mil, sessenta e três reais e cinquenta e três centavos). 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 
692.861,74 (seiscentos e noventa e dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta 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 o Fiduciante Thiago da Silva Gonçalves, RG nº 34.662.438-1-SSP/SP e CPF nº 343.272.878-65, intimados 
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

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 18/11/2021 às 09h50/2º Público Leilão: 22/11/2021 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 com força de 
escritura pública, datado de 06/Nov/2019, o seguinte imóvel em lote único: Escritório nº 117, localizado no 
1º pavimento do empreendimento denominado Edifício Offices Nações Unidas, situado na Rua Benedito 
Fernandes, nº 545, no 29º Subdistrito - Santo Amaro, com a área privativa de 40,57m² e a área comum total 
de 37,00m², perfazendo a área total de 77,57m², correspondendo-lhe a fração ideal de terreno de 
0,004201559. Matrícula: 421.238 do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Cadastrado na 
Prefeitura Municipal sob n°: 087.079.0103-8. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 323.563,17 (trezentos e vinte 
e três mil, quinhentos e sessenta e três reais e dezessete centavos). 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: 
R$ 351.964,87 (trezentos e cinquenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete 
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 Yuli Gabriela Sousa Silva, RG nº 43.694.009-7-SSP/SP e CPF nº 402.986.778-22, 
intimado das datas dos leilões pelo presente edital. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, 
tomar conhecimento do edital completo através dos sites www.superbid.net e www.sold.superbid.net.

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

www.conceitoleiloes.com.br | Telefone (11) 5512-2226

LEILÃO DE IMÓVEL Online e 
Presencial

Encerramento: 30/11/2021 às 10:00hs
Local: Rua Vitório, 160 - Jardim São Luiz - São Paulo/SP, CEP 05780-410

APARTAMENTO COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - PRAIA ASTÚRIAS - GUARUJÁ/SP

Este edital será fornecido a qualquer interessado pela Leiloeira Oficial, através do site

www.conceitoleilões.com.br, e no endereço eletrônico contato@conceitoleilões.com.br.

Miriam Aparecida Trindade Gir - Leiloeira Oficial - JUCESP 617

PRAIA DE GUARUJÁ/SP

Visitação apenas após agendamento pelo telefone  (11) 5512 2226
RL - RAICHER LEILÕES, através do Leiloeiro responsável Sr. SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCESP.930, com endereço co-
mercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária E.Z.L.I. EMPREEN-
DIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., empresa devidamente inscrita no CNPJ nº 10.429.192/0001-00, com sede na Avenida República do Líbano, 
nº 1921, Ibirapuera, São Paulo/SP, CEP 04501-002, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento 
Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, firmado em 09/12/2019, devidamente registrado na matrícula nº 152.807, 
perante o 2º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, no qual figura como fiduciante GUSTAVO IVES NEPOMUCENA MACHADO, 
brasileiro, solteiro, autônomo, portador da Cédula de Identidade RG nº 52.967.024-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 465.823.348-75, resi-
dente e domiciliado na Avenida Bartholomeu de Carlos, n° 747, Bairro do Picanço, Guarulhos-SP, CEP 07097-42, levará à PÚBLICO LEILÃO, 
de modo on-line no site www.raicherleiloes.com.br, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO iniciando dia 
18/11/2021 ás 10:00 e finalizando  dia 29/11/2021 ás 10:00, com lance mínimo igual ou superior à R$ 632.165,69 (seiscentos e trinta e dois 
mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada pela 
credora fiduciária, constituído por IMÓVEL: Apartamento nº 1402, localizado no 14º pavimento da Torre Íris – Torre B, integrante do empreen-
dimento denominado “CIDADE MAIA RESIDENCIAL – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOTÂNICA CIDADE MAIA (Subcondomínio 3)”, situado 
nos fundos do terreno de quem da Avenida Bartolomeu de Carlos olhar para o imóvel, com fundos para a área verde, com a área privativa 
de 68,440m2, comum de 57,562m2, (43,047m2 coberta e 14,515m2 descoberta), perfazendo a área total de 126,002m2, correspondendo-lhe a 
fração ideal de 0,000414% no terreno e nas demais partes e coisas comuns do condomínio, com direito ao uso de 01 (uma) vaga de garagem, 
indeterminada, independentemente de tamanho, localizada indistintamente no 1º, 2º, 3º e 4º subsolo, sujeita a utilização de manobrista. OB-
SERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso 
não haja arrematação em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO, no mesmo site (www.raicherleiloes.com.br),  iniciando 
dia 29/11/2021 ás 10:00  e finalizando dia 30/11/2021 ás 10:00  , com lance mínimo, igual ou superior a R$ 579.876,25 (quinhentos e setenta 
e nove mil oitocentos e setenta e seis reais e vinte cinco centavos)e neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou 
superior à somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescido das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das 
despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despe-
sas com edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, 
a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual ao estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, 
liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação 
que se encontra. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.raicherleiloes.com.br e se habilitar 
acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (um) dia antes de finalizar as praças, não sendo 
aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.raicherleiloes.com.br, respeitado o 
lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, na disputa pelo lote do leilão. O proponente vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 
24 horas depois de comunicado expressamente, para efetuar o pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. 
No caso de não cumprimento da obrigação assumida, no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções e a responsabilização por 
perdas e danos. Em caso de acordo ou arrematação com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado á pagar a comissão do leiloeiro no 
importe de 5% do valor ofertado/acordado. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade 
do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao 
que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, 
que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br - As informações 
aqui disponibilizadas foram obtidas em bases públicas, para a finalidade específica de dar ciência ao potencial comprador sobre a real situação 
jurídica do imóvel, não devendo ser utilizadas, em hipótese alguma, para outras finalidades.

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

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

www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 60 VEÍCULOS
VEÍCULOS DE FROTA E RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO
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LEILÃO C/ 04 IMÓVEIS EM SP
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LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP o Pregão Eletrônico PE DGA 859/2021, 
Processo nº. 01-P-30685/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592021OC00345 do tipo menor preço unitário 
por item, destinado a REGISTRO DE PREÇOS DE PESCADOS. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será 
até o dia 02/12/2021 às 09h30, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP 
(http://www.bec.sp.gov.br). 
O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

A7gazetasp.com.br
QUINTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2021 

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro ofi cial inscrito na JUCESP sob o nº 1086, com escritório à Praça dos Omaguás, 98, Pinheiros, em São Paulo/
SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, 
com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular fi rmado em 
27/06/2013, no qual fi guram como fi duciantes Suzanne de Castro Belo, brasileira, solteira, bancária, CI nº MG-12.431.609, PCIID/MG e CPF nº 101.732.706-
89, residente de São João Del Rei-MG e Tiago Almeida Borba, brasileiro, solteiro, bancário, CI nº 020.790.959-9, DETRAN/RJ e CPF nº 106.834.197-14, 
residente em Bom Jardim/RJ, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 29 
de novembro de 2021, às 11h00, no endereço do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 440.495,45 (quatrocentos e 
quarenta mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome 
do credor Fiduciário, em Juiz de Fora/MG, Centro, situado na Rua Halfeld, 1.097, apartamento 301, Bloco “E” do Ed. Belo Horizonte, dependências, etc. e a 
respectiva fração ideal de terreno de 0,017219 do todo, que mede 25,20 ms de frente e por 60,00 ms de fundos, dividindo por um lado com o Edifício Gaucho, 
por outro com Carlos Cirimarco e fundos com o Conjunto Redentor. Imóvel objeto da matrícula nº 390 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Juiz 
de Fora/MG. Obs.: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca 
desde já designado o dia 03 de dezembro de 2021, às 11h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 236.728,42 (duzentos e trinta e seis mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no 
site do leiloeiro www.leilaovip.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário ofi cial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) 
fi duciante(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 fi duciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se 
aplicável, podendo o(s) fi duciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º 
ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que outros interessados 
já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.leilaovip.com.br, respeitado 
o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na 
disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor fi duciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar 
do leilão de modo on-line deverão se cadastrar no site www.leilaovip.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, 
com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter 
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois 
de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor 
fi duciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor 
do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fi duciante, 
mantida em instituição fi nanceira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil.  As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 
de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

DATA 1º LEILÃO 29/11/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 03/12/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE Prestador de
Serviço Autorizado

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 14ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0036658-24.2017.8.26.0100. Executados: requerido(s) NEIDE MARIA GOSSO. LOTE 001 - DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO 
COMPRADOR - Apto nº 100, no 10º andar do Edifício Olga, à R. Maranhão, nº 500, 7º Subdistrito-Consolação/SP; área útil: 144,23m2, área ideal: 
176,83m2, área ideal: 37,31m2 no terreno. Rua Maranhão, nº500, São Paulo/SP -  Contribuinte nº 011.102.01788. Descrição completa na Matrícula nº 
38.654 do 05º CRI de São Paulo/SP. LOTE 002 - DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - Vaga na garagem coletiva do subsolo do Edifício 
Olga, à R. Maranhão, nº 500, 7º Subdistrito-Consolação/SP; área ideal construída: 19,12ms2, fração ideal: 4,05m2 no terreno. Rua Maranhão, nº500, 
São Paulo/SP -  Contribuinte nº 011.102.01788. Descrição completa na Matrícula nº 38.655 do 05º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça 
(lote 001 e 002): R$ 1.257.276,38 - Lance mínimo na 2ª praça (lote 001 e 002): R$ 628.638,19 (50%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 28/01/2022 às 11h30min, e termina em 02/02/2022 às 11h30min; 2ª Praça começa em 02/02/2022 às 
11h31min, e termina em 22/02/2022 às 11h30min.  Ficam os requerido(s) NEIDE MARIA GOSSO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem 
como os credores MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, compromissário(a) vendedor(a) ESTHER MAIEROVITCH e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 27/11/2019, 06/05/2021 
respectivamente. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 18.11.2021 

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

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016173-46.2010.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de 
Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Bittencourt Couto da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CESAR MARCELO BORGES, CPF 
077.752.288-81, com endereço à Alameda Maracatins, 84, residência 10, Alphaville, CEP 06540-105, Santana de Parnaiba - SP e PRISCILA 
RODOMILE BORGES, CPF 104.145.488-09, com endereço à Alameda Maracatins, 84, residência 10, Alphaville, CEP 06540-105, Santana de 
Parnaiba - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Wilson Possato, alegando em síntese: O exequente 
é credor da quantia de R$89.283,84, atualizada até a data do efetivo pagamento, referente a nota promissória nº 01/01, datada de 03/12/2008, com 
vencimento em 03/01/09, não resgatada, protestada pelo 9 Tabelião de Protesto de Letras e títulos da Comarca de São Paulo. Encontrando-se os réus 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, do(a,s) executado(a,s) CESAR MARCELO BORGES, CPF 077.752.288-
81, com endereço à Alameda Maracatins, 84, residência 10, Alphaville, CEP 06540-105, Santana de Parnaiba - SP e PRISCILA RODOMILE 
BORGES, CPF 104.145.488-09, com endereço à Alameda Maracatins, 84, residência 10, Alphaville, CEP 06540-105, Santana de Parnaiba - SP para, 
no prazo de 03 (três) dias, pagar(em) a dívida no valor de R$ 89.283,84, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos 
honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial, cuja cópia 
segue anexa e faz parte integrante deste. Caso o(a,s) executado(a,s) efetue(m) o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios 
serão reduzidos pela metade (art.827, § 1º, do Código de Processo Civil).2. Conforme o § 1º do artigo 830 do CPC, caso o devedor não seja localizado 
nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça o procurará 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 
realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. 3. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a) exequente e 
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o(a,s) executado(a,s) 
poderá(ão) requerer autorização do Juízo para pagar(em) o restante do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do 
Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os 
atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do Código de Processo Civil). O não pagamento de qualquer das 
parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos 
atos executivos (art. 916, § 5º, do Código de Processo Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, 
do Código de Processo Civil).4. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à 
PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, lavrando-se o competente auto, intimando-se o executado de 
tais atos na mesma oportunidade e efetivando-se o depósito na forma da lei. Ficam , ainda, intimados, do arresto do imóvel, matrícula 78246, Lote 
nº 01, Quadra nº 01, do Loteamento "Alphaville Residencial 10", Município de Santana de Parnaíba, SP, e do imóvel, matrícula 29050, um 
apartamento , nº 92, em construção, Bloco nº 07, 9º Pavimento, Edifício Residencial Vida Nova, sito na Avenida Edmundo Amaral, 3935, Jd. 
Piratininga, Osasco, SP. 5. PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 25 de fevereiro de 2021. 

ERRATAS: DATA: 07/02/2020. A PARTIR DAS: 14:00h. Leilão: 84458. LOTE: 44. LOC.: Suzano/SPDADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
(SINISTRADO) HONDA FIT LXL FLEX 1.4. CHASSI: 93HGE57608Z217418. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: EBO-6952. DATA: 27/10/2021. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 11141. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CAPTIVA SPORT AWD 
3.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 3GNDL63769S579948. ANO FAB/MODELO: 2008/2009. PLACA: FQN1J74. DATA: 27/10/2021. A 
PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 22422. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN POLO MCA 1.0 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAG5BZXMP030554. ANO FAB/MODELO: 2020/2021. PLACA: RKN2G23. DATA: 27/10/2021. A 
PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 1885. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA XRE 300 (SINISTRADO MÉDIA 
MONTA). CHASSI: 9C2ND1110FR022890. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: PXJ9G92. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 
100102. LOTE: 22403. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CELTA 2P LIFE 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). 
CHASSI: 9BGRZ08908G263868. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: EBI2A83. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. 
LOTE: 22413. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT STRADA WORKING 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BD578141F7925649. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FSV6D98. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 
22418. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX 10MT JOYE 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BGKL48U0JB222480. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: QNR5J34. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 
11147. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FUSION AWD GTDI 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
3FA6P0D90DR352215. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: KWD7F15. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 
22391. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BD15802AD6767892. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: LQN8C04. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 
22428. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN UP MOVE MA 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BWAG4126FT507229. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FSI7C99. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 
1883. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA ELITE 125 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C2JF8500LR117538. 
ANO FAB/MODELO: 2020/2020. PLACA: GKC4H85. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 22397. LOC.: Suzano/
SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN VOYAGE 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWDA05U7BT097327. ANO FAB/
MODELO: 2010/2011. PLACA: EQK9H24. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 1873. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA YBR150 FACTOR ED (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C6RG3150L0008925. ANO FAB/MODELO: 
2019/2020. PLACA: CRT6B36. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 1882. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: YAMAHA YBR150 FACTOR ED (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C6RG3160N0003647. ANO FAB/MODELO: 
2021/2022. PLACA: FGC8A04. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 22393. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: FORD RANGER XLT 12A 2.3 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 8AFDR12A4AJ321062. ANO FAB/MODELO: 2010/2010. 
PLACA: NTI9H16. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 22398. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: FORD FIESTA FLEX 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZF55PXD8349382. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: 
AVK7B61. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 11151. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
CHEVROLET CELTA 2P SPIRIT 1.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BGRX08906G131441. ANO FAB/MODELO: 2005/2006. PLACA: 
DRI5J75. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 22372. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
PEUGEOT 207PASSION XR 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9362NKFWXDB004224. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: 
EYE6H10. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 22324. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
HYUNDAI AZERA 3.3 V6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: KMHFC41DP8A325149. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: EDA3A31. 
DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 43251. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CAMINHÃO 
VOLVO VM 260 6X4R (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93KK0E0D29E117369. ANO FAB/MODELO: 2008/2009. PLACA: BZQ2E48. DATA: 
27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 22394. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX 
MT JOYE 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGKL48U0HB148855. ANO FAB/MODELO: 2016/2017. PLACA: PYO2I94. DATA: 
27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 1881. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CB 300R 
(SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C2NC4910FR001313. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FOB3C20. DATA: 27/10/2021. A 
PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 22360. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET PRISMA MT LT 1.4 
(SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BGKS69L0EG190495. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: LLZ4E50. DATA: 27/10/2021. A 
PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 22425. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CLASSIC LIFE 1.0 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGSA19908B235373. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: EAK5E05. DATA: 27/10/2021. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 22405. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA FLEX 1.6 (SINISTRADO MÉDIA 
MONTA). CHASSI: 9BFZF16P788141120. ANO FAB/MODELO: 2007/2008. PLACA: KUT6H03. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 
100102. LOTE: 1890. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA NXR160 BROS ESDD (SINISTRADO PEQUENA MONTA). 
CHASSI: 9C2KD0810KR110971. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: LUP7J54. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. 
LOTE: 11149. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX 1.4AT LT 1.4 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
9BGKS48V0HG219280. ANO FAB/MODELO: 2017/2017. PLACA: FWU2I17. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 
22404. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET PRISMA L LT 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BGRP69X0CG406642. ANO FAB/MODELO: 2012/2012. PLACA: FGC8A15. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 
1884. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA PCX 150 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C2KF3400KR001674. 
ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: ELA8I40. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 22328. LOC.: Suzano/SP.
DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA 1.6 FLEX 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZF55P7D8483153. ANO FAB/
MODELO: 2013/2013. PLACA: FHY7J52. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 22426. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: CITROEN C3 GLX 14 FLEX 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 935FCKFVYBB577900. ANO FAB/MODELO: 
2011/2011. PLACA: EUQ3I15. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 22396. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN SPACECROSS GII 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 8AWPB45Z8DA515988. ANO FAB/MODELO: 
2012/2013. PLACA: FHZ7I65. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 1887. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: HONDA ELITE 125 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2JF8500MR008774. ANO FAB/MODELO: 2021/2021. PLACA: 
GBT5J18. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 22420. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
VOLKSWAGEN JETTA 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 3VWDJ2161CM026358. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: EWN3E04. 
DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 22421. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT STRADA 
HD WK CC E 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD5781FFLY344066. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: QUC0C71. DATA: 
27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 1888. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA ELITE 125 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2JF8500KR101881. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: ECA6D29. DATA: 27/10/2021. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 22414. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET COBALT LTZ 1.8 (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGJC69Z0DB228380. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FHU3E48. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 
11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 22410. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT SANDERO EXPR 10 1.0 (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 93Y5SRD04FJ673253. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: LRQ9D95. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 100102. LOTE: 22411. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD KA TRAIL HA B 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). 
CHASSI: 9BFZH55L0J8056853. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. PLACA: FOG0F29. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. 
LOTE: 11146. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: NISSAN SENTRA 20SV CVT 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
3N1BB7AD1KY294274. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: EQU4A25. DATA: 27/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100102. LOTE: 
22390. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: LAND ROVER EVOQUE DYNAMIC 5D 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
SALVA2BGXDH829389. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: KWD9E10. DATA: 03/11/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100371. LOTE: 
11153. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CR-V EXL 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
3CZRE2870BG504709. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: EVP8D38. DATA: 03/11/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100371. LOTE: 
11157. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT LXL 1.4 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
93HGD18608Z103624. ANO FAB/MODELO: 2007/2008. PLACA: DZX0H87. DATA: 03/11/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100371. LOTE: 
1894. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA PCX 150 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2KF3400KR000239. 
ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: EMV8I19. DATA: 03/11/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100371. LOTE: 22423. LOC.: Suzano/
SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA HA 1.6L TI 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZD55P5EB694071. ANO FAB/
MODELO: 2013/2014. PLACA: FFT6I07. DATA: 03/11/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100371. LOTE: 22441. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: MITSUBISHI PAJERO TR4 FLEX HP 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93XFRH77WFCE89725. ANO FAB/
MODELO: 2014/2015. PLACA: LRG6E24. DATA: 03/11/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100371. LOTE: 22444. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX MT LTZ 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGKT48V0KG170512. ANO FAB/MODELO: 
2018/2019. PLACA: EOJ5I79. DATA: 03/11/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100371. LOTE: 22449. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN UP MOVE MA 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAG4122GT546305. ANO FAB/MODELO: 
2016/2016. PLACA: KRM9I21. DATA: 03/11/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100371. LOTE: 22453. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: HYUNDAI TUCSON GLSB 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 95PJN81EPEB060239. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. 
PLACA: FQR0C57. DATA: 03/11/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100371. LOTE: 22455. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: TOYOTA ETIOS HB XS 15 MT (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BRK29BT6H0106391. ANO FAB/MODELO: 2016/2017. PLACA: 
GDL3C83. DATA: 03/11/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100371. LOTE: 22457. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
CHEVROLET ONIX PLUS 10TAT LT1 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGEB69H0LG259086. ANO FAB/MODELO: 2020/2020. PLACA: 
RKN2D14. DATA: 03/11/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100371. LOTE: 22459. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
RENAULT OROCH DYN 16 SCE 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93Y9SR3H5NJ987494. ANO FAB/MODELO: 2021/2022. PLACA: 
FOP3E28. DATA: 03/11/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100371. LOTE: 22464. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: JEEP 
COMPASS LIMITED F 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 98867513WJKH64758. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. PLACA: GBO7E01. 
DATA: 03/11/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100371. LOTE: 22467. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT 
EX CVT 1.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HGK5860FZ251409. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: LRV7G53. DATA: 
03/11/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100371. LOTE: 22468. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CITY EX FLEX 
1.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 8C3GM2640D1410765. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: EWO0J46. DATA: 03/11/2021. A 
PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100371. LOTE: 43254. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CAMINHÃO HYUNDAI HR HDB 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 95PZBN7HP8B003479. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: EAG1G09. DATA: 03/11/2021. A 
PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100371. LOTE: 1897. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CG 160 START (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2KC2500MR010712. ANO FAB/MODELO: 2020/2021. PLACA: FSU7I07. DATA: 03/11/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 100371. LOTE: 1893. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CG 160 TITAN S (SINISTRADO MÉDIA MONTA). 
CHASSI: 9C2KC2250MR008271. ANO FAB/MODELO: 2021/2021. PLACA: EMD7C96. DATA: 03/11/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100371. 
LOTE: 1898. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CG 160 START (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9C2KC2500MR061712. ANO FAB/MODELO: 2021/2021. PLACA: CUF6J46. DATA: 03/11/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100371. LOTE: 
11136. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT DUSTER 20 D 4X2A 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
93YHSR2LAFJ680386. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FOV8D31. DATA: 03/11/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100371. LOTE: 
11156. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD ECOSPORT XLT FLEX 1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
9BFZE16P458690255. ANO FAB/MODELO: 2005/2005. PLACA: DIW6F68. DATA: 03/11/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100371. LOTE: 
22431. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN AMAROK CD 4X4 SE 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
WV1DB42H6DA029787. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FUI1A34. DATA: 03/11/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100371. LOTE: 
22436. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN NOVO GOL 1.0 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BWAA05U8DP194129. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: EPX3G09. DATA: 03/11/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 100371. LOTE: 
22448. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA FLEX 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZF55P9B8140194. 
ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: EVJ3C53.

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

ERRATA: DATA: 15/07/2021. A PARTIR DAS: 14:15h. Leilão: 96741. LOTE: 2050. LOC.: Eusébio/CEDADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: REVA 
LHD DLX. CHASSI: MB7EVPA1A8A102092. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: NRC2964.

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: 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.

GRANDE LEILÃO DE ARTE
Exposição de 13 a 21 de novembro de 2021 | Local: Rua Estados Unidos, 336 - Jd. 
América - SP. Leilão: 22, 23, 24, 25 e 26 de novembro Às 20:00 horas (Novo horário). 
Arte, contemporâneo, decoração, colecionismo, pinturas, esculturas, bronze, mobiliário, 
cristais, porcelanas, cerâmicas, pratas, luminárias e outros. 
Informações Lances prévios ou telefônicos: 11 2373-0768 | 9. 7285-5436. E-mail: contato@vonbrusky.com.br. Participe do leilão 
de arte sem sair de casa, online ou por telefone!! Leiloeiro oficial (Lia Camargo Von Brusky - Jucesp 925). Os bens serão vendidos 
no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.vonbrusky.com.br.

WWW.VONBRUSKY.COM.BR

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 29/11/2021 às 09h30/2º Público Leilão: 30/11/2021 às 13h50

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 da escritura de compra e venda, datado em 
30/01/2019 e ata retificativa, datado de 21/05/2019, o seguinte imóvel em lote único: Apartamento nº 
1509, localizado no 12º pavimento do Condomínio Edifício Helbor Trend Higienópolis, situado na Rua Santa 
Isabel, nº 272, no 7º Subdistrito - Consolação, com a área privativa de 39,810m², a área de uso comum de 
32,180m², aí já incluída o direito de 01 (uma) vaga de automóvel indeterminada de passei na garagem 
coletiva do edifício, sujeito a colocação por manobrista, perfazendo a área total construída de 71,990m², 
correspondendo-lhe a fração ideal de 0,38903%. Matrícula: 103.157 do 5º Cartório de Oficio de Registro de 
Imóveis de São Paulo/SP. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob n°: 007.048.0466-2. 1º PÚBLICO LEILÃO 
- VALOR: R$ R$ 710.921,47 (setecentos e dez mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta e sete 
centavos). 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 757.799,92 (setecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e 
noventa e nove reais e noventa e dois 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 os Fiduciantes Ademir Machado Dos Santos, 
RG nº 3.869.618-3-SSP/SP e CPF nº 014.811.545-40 e Maria De Fátima Dos Santos, RG nº 18.966.390-SSP/
SP e CPF nº 082.369.148-95, intimados 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

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007545-58.2020.8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CRISTINA RIBEIRO BONCHRISTIANO, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) MARIA IZABEL PINA PEIXOTO - EPP, CNPJ 15.825.869/0001-42, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de Cooperativa de Crédito Mutuo dos Profissional Área Saúde Grande São Paulo - Sicredi Grande-sp, alegando em síntese 
que é credora de cessão de crédito em desfavor da ré, no valor de R$ 11.323,73 (onze mil, trezentos e vinte e três reais e setenta 
e três centavos), valor que deve ser liquidado em 15 dias. 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.                       [17,18] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0008318-44.2005.8.26.0568 O (A) 
MM. Juiz (a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, 
Dr. (a). GUILHERME MARTINS DAMINI, na forma da Lei etc. FAZ SABER a (o) LUIZ ANTONIO 
BATISTA, Brasileiro, Casado, Agricultor, RG 4890919, CPF 080.670.316-49, com endereço à Rua 
Joaquim Nunes Filho, 290, Jardim Nova São Joao, CEP 13874-132, São João da Boa Vista - 
SP e MARCIA CRISTIANA DIAS BATISTA, Brasileira, Solteira, Professora, RG 22672417, CPF 
285.149.468-62, com endereço à Rua Joaquim Nunes Filho, 290, Jardim Nova São Joao, CEP 
13874-132, São João da Boa Vista - SP, que na ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de Cooperativa de Credito Rural da Região da Mogiana Sicoob Credisan, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, efetuem o recolhimento das custas finais 
do processo acima mencionado no importe total de R$ 138,05 (Cento e trinta e oito reais e cinco 
centavos) (Valor mínimo referente a 05 UFESP’s), em guia GARE (cód. 230-6) (portaldecustas.
tjsp.jus.br/portaltjsp/pages/custas/inicial), sob pena de ser inscrito (a) na Dívida Ativa Executiva 
Estadual. (VALOR ESTE QUE DEVERÁ SER PAGO UMA ÚNICA VEZ, NÃO IMPORTANDO O Nº 
DE EXECUTADOS) Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São João da Boa Vista, aos 18 de maio de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 0000683-38.2019.8.26.0045. A MMª Juíza de Direito da 1ª Vara do 
Foro de Arujá/SP, Dra. Naira Blanco Machado, na forma da Lei, etc. Faz Saber aVALMEQUIP COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ 
12.327.439/0001-02, representada pela sócia Vanessa Lopes Valadares (Qualificação Ignorada), que lhe foi proposta ação de 
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de Plasvit do Brasil Indústria e Comércio de Embalagens 
Ltda, alegando que o Credor PLASVIT DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ. 
08.456.119/0001- 85, 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 ver satisfeito o 
crédito de R$ 10.297,72 (Agosto/2012), objeto de cobrança judicial por meio desta execução. Estando o réu em lugar ignorado, 
foi determinada a Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta, inclusive com indicação de provas. 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. Cidade de Arujá, aos 25/10/2021.  

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0029715-08.2019.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DOUGLAS GUERRA DELFINO, Brasileiro, RG 415629329, CPF 011.032.813-21, com 
endereço à Rua Fausto Lustosa, 159, Centro, CEP 64930-000, Gilbues – PI que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por Aly Youssef Khalil. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO dos valores bloqueados no presente autos as fls.124, 150/151 e 154 (R$ 
17.714,85, R$ 300,98 e R$ 150,00), em nome da executada junto ao sistema SISBAJUD, para que em 05 dias se 
manifeste quanto ao disposto no § 3º do art. 854 do Código de Processo Civil, a contar após o prazo deste edital. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 25 de outubro de 2021.                           P-17e18/11

FORO REGIONAL IX - VILA PRUDENTE 1ª Vara Cível - 
1º Ofício Cível Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 
0007323-15.2012.8.26.0009. A Dra. Fabiana Pereira 
Ragazzi, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível Regional da 
Vila Prudente, FAZ  SABER  a  Leonardo  Vinicius  da  
Silva,  CPF/MF  267.466.698-66,  que  Associação  de 
Beneficência  e  Filantropia  São  Cristovão  lhe  
ajuizou  ação  de  Execução  para  cobrança  de  R$ 
1.097,30, representada pelo cheque nº AS-000042 anexo 
aos autos, devolvido por falta de fundos. Estando o 
executado em local ignorado, foi determinada a citação 
por edital, para que em 03 dias úteis,  após  os  20  dias  
supra,  pague  o  débito  atualizado  (caso  em  que  a  
verba  honorária  será reduzida pela metade), sob pena 
de penhora, ou ofereça Embargos em 15 dias úteis, 
facultado ao executado  neste  prazo,  reconhecendo  o  
crédito  do  exequente  e  depositando  30%  do  valor  em 
execução mais custas e honorários advocatícios, 
requerer o pagamento do restante em 06 parcelas 
mensais,  acrescidas  de  correção  monetária  e  juros  
de  1%  ao  mês.  Em  caso  de  revelia,  será nomeado 
curador especial. São Paulo, 06 de outubro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006820-79.2014.8.26.0114 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). MAURICIO 
SIMOES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a todos que o presente 
edital virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do processo1006820-79.2014.8.26.0114 que 
neste juízo corre seus trâmites, processo de Ação de Cobrança movida por Banco do Brasil em face de 
J. & R. DOS SANTOSS REPRESENTACOES LTDA, JOSE APARECIDO DOS SANTOS e RAFAEL 
GOMES DOS SANTOS que após diversas tentativas de citação pessoal e através de carta, se encon-
tram em local não sabido em incerto, o que determina o deferimento de citação dos réus por citação. 
Assim ficam os mesmos citados, para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do montante de R$ 
60.844,34 (sessenta mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) ou oferecer 
bens à penhora. . NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 31 de maio de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO 
Nº 1008029-98.2019.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do 
Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões 
Colombini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CLEIDE 
AUGUSTA DE ARAÚJO RIBEIRO, Brasileira, Viúva, 
Empresária, CPF 153.371.588-21, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de FUNDAÇÃO INSTITUTO 
DE MOLÉSTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA 
NUTRIÇÃO, para cobrança da quantia de R$ 2.644,46, 
representada pela Nota Fiscal n° 02324356, emitida 
em28/07/2017. Estando a ré em lugar ignorado, foi 
determinada a citação por edital, para que em 15 dias úteis, 
após os 30 dias supra, pague o débito acrescido de 5% a 
título de honorários advocatícios, hipótese em que ficará 
isenta de custas processuais, ou ofereça embargos, sob 
pena de não o fazendo constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos 
alegados. Em caso de revelia, será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 25 de outubro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1031567-10.2021.8.26.0224 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 todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que, perante este juízo e 
Secretaria da Vara acima mencionada se processa a ação de USUCAPIÃO Nº 1031567-10.2021.8.26.0224 em que são partes 
CONCEIÇÃO APARECIDA CABOATAN MALLIA, CPF nº 013.609.668-97, DANIELA CABOATAN MALLIA, CPF nº 
326.328.248-42 e DENIS CABOATAN MALLIA, CPF nº 312.157.968-11, como autores e como réus LEONY OSTLER, CPF nº 
036.052.138-04 e WALTER LUONGO, CPF nº 039.812.318-72, objetivando o reconhecimento do domínio do imóvel residencial 
urbano localizado na Rua Três Fronteiras, nº 175, antigo nº 10, Bairro/Loteamento Jardim Betel, na cidade de Guarulhos-SP, 
com área de 104,13 m², construído em alvenaria um terreno medindo 7,00 (sete) metros nas linhas de frente e fundos e 22 
metros de cumprimento nas linhas laterais, perfazendo uma área total de 154,00 m². Contribuinte nº 081.51.40.164.01.001. E 
assim,para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,foi expedido o presente edital, com prazo 
de 20 (vinte) dias, que será publicado na forma da lei, ficando citados os eventuais réus em lugar incerto e desconhecido, bem 
como aqueles que por ventura possam alegar qualquer interesse ou direito sobre o imóvel usucapiendo, para se fazerem repre-
sentar nos autos por advogado, bem como advertidos de que não sendo contestada a ação no prazo de 15 dias úteis, conta-
dos após o prazo do edital,será nomeado curador especial.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de Guarulhos          [18,19] 




               
              



                 






 




            

              


         

      






 

 


                    

                  
                
              


                  

               
    
                  




     







 

 

www.gazetasp.com.br

DocuSign Envelope ID: 50C93CF4-EEF5-4FC6-9DC5-34B04B7C2A90



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

A8gazetasp.com.br
Quinta-feira, 18 De novembro De 2021 

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1008808-02.2016.8.26.0362. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível 
Obrigações Requerente: A Rossi & Filhos Ltda (J. V. Rossi & Filhos Ltda) Requerido: Gisele Trevisan Teixeira -ME. 
Edital de Citação. Prazo de 30 dias. Processo nº 1008808-02.2016.8.26.0362. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cí 
vel, do Foro de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, Dr. Roginer Garcia Carniel, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) 
Gisele Trevisan Teixeira-ME, CNPJ 07.768.949/0001-85, com endereço à Rua Vereador Avelino de Moraes, 271, 
Jardim Novo I, CEP13847-240, Mogi Guacu-SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por 
parte de A Rossi & Filhos Ltda (J. V. Rossi & Filhos Ltda), alegando em síntese que entre a data de 16/02/2015 à 
23/02/2015 vendeu a ré diversas mercadorias, representadas por variadas notas fiscais, totalizando o valor de R$ 
726,00(setecentos e vinte e seis reais)que atualizado até agosto/2016 representa o montante de R$ 987,18 (nove 
centos e oitenta e sete reais e dezoito centavos),e que não foram quitadas até a pre sente data. Encontrando-se a ré 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação pro  posta e 
para que, no prazo de 15dias,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação o, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial, nos termos do art. 
257, IV do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Adv; Paulo Henrique 
Vasconcelos (OAB120065)  

MOTONAGA PROJETOS E INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ n.° 17.422.364/0001-62 -  NIRE n.° 35.227.218.328

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS QUOTISTAS REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2021 
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada no dia 17 (dezessete) de novembro de 2021, às 10hs00min, 
na sede social da empresa, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.° 2013, 11º Andar, Conj. 11D, sala 02, 
Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP: 01.452-001. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas 
as formalidades de convocação tendo em vista a presença do sócio único da empresa. MESA: Foi 
indicado para compor a mesa o Sr. Alexandre Akio Motonaga, como presidente e como secretário. 
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a redução do capital social. DELIBERAÇÕES: O sócio único 
da empresa, decide e delibera: (i) Com fundamento no artigo 1.082, II, do Código Civil, decide pela 
redução do valor do capital social de R$ 775.500,00 (setecentos e setenta e cinco mil e quinhentos 
reais) para R$ 661.500,00 (seiscentos e sessenta e um mil e quinhentos reais); ENCERRAMENTO 
E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente declarou encerrados os 
trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a ses-
são, foi lida, aprovada pelo presente, assinada, enviada para publicação e arquivamento na JUCESP.  
São Paulo, 17 de Novembro de 2021. ALEXANDRE AKIO MOTONAGA – Presidente. ALEXANDRE 
AKIO MOTONAGA – Secretário. “Visto do Advogado” Alexandre Akio Motonaga - OAB/SP n.°: 
128.207

Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.
CNPJ/MF n° 58.069.360/0001-20 - NIRE 35300336976

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18/10/2021 
Data, Hora e Local: Dia 18/10/2021, em Jaguariúna/SP. Presença: Totalidade do capital votante. Convocação: Dispen-
sadas nos termos da Lei. Mesa: Presidente, Sr. Marco Antônio Silva Stefanini, e Secretário (a) Maria das Graças Vuolo 
Sajovic Stefanini. Ordem do Dia/Deliberações unânimes: Inclusão de nova atividade de Análise de Organizações e 
Métodos, passando o artigo 4º do Estatuto a ter a seguinte redação: “Artigo 4º - A sociedade tem por objeto a prestação 
de serviços na área de computação, manutenção, aulas, conferências, palestras, consultoria e assessoria, assistência 
técnica, desenvolvimento e programação de software e de sistemas aplicativos, locação e fornecimento de mão de obra, 
pesquisas e inovação tecnológicas, telecomunicações, serviços de assessoria imprensa, manutenção e conservação 
edifícios, preparação de documentos, serviços especializados de apoio administrativo, biblioteconomia, serviços de enge-
nharia, serviços de desenhos técnicos, análise de organizações e métodos e participar em outras sociedades como sócia, 
acionista ou quotista, bem como participar em consórcios de sociedades.” Permanecem inalterados os demais artigos do 
Estatuto. Encerramento: Nada mais a tratar, encerrou-se a sessão. A ata e o estatuto consolidado em seu inteiro teor foi 
arquivada na JUCESP nº 514.703/21-0 em 29/10/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

GRAZIELLE DOS SANTOS RAMOS SILVA-TRANSPORTES | CNPJ/MF 23.632.846/0001-40 | NIRE 35.130.484.252 | ATO Nº 
02 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021: O Procurador - MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS torna público o edital de termo de 
responsabilidade nº 108/2021 em ANEXO. MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS | EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE 
Nº 108/2021: A Junta Comercial do Estado de São Paulo torna público que a fiel depositária dos gêneros e mercadorias 
recebidos pela matriz da empresa “GRAZIELLE DOS SANTOS RAMOS SILVA – TRANSPORTES”, NIRE 35130484252, CNPJ/MF 
23.632.846/0001-40, localizada na Rua Francisco Vilela, nº 385, Jardim Ponte Grande, Mogi das Cruzes/SP, CEP 08770-450, 
Sra. Grazielle dos Santos Ramos Silva, portadora da cédula de identidade RG nº 44.566.508-7 – SSP/SP, inscrita no CPF/MF 
sob nº 357.187.128-67, por meio do procurador (nº de registro JUCESP 475.721/21-4), Sr. Marcos Alexandre Pinto Varelas, 
inscrito na OAB/SP sob nº 229.837, assinou em 09/11/2021 o Termo de Responsabilidade nº 108/2021, com fulcro nos arts. 1º, 
§ 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e do art. 3º, parágrafo único, da IN nº 72/2019, do Departamento de Registro Empresarial 
e Integração, devendo ser publicado e arquivado na JUCESP o presente edital, nos termos do art. 8º da supracitada Instrução 
Normativa. Walter Iihoshi. Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

STARTLOGSERVICE E TRANSPORTE LTDA | CNPJ/MF 23.907.420/0001-51 | NIRE 35.230.031.012 | ATO Nº 02 DE 12 DE NOVEMBRO 
DE 2021: O Procurador - MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS torna público o edital de termo de responsabilidade nº 109/2021 
em ANEXO. MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS | EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 109/2021: A Junta Comercial 
do Estado de São Paulo torna público que o fiel depositário dos gêneros e mercadorias recebidos pela matriz da sociedade 
empresária “STARTLOGSERVICE E TRANSPORTE LTDA”, NIRE 35230031012, CNPJ/MF 23.907.420/0001-51, localizada na 
Avenida Maria Jose Bechelli Batalha, nº 259, Prédio 2, Núcleo Industrial Vereador Alcides Celestino Filho, Mogi das Cruzes/
SP, CEP: 08820-515, Sr. Matheus Moraes de Oliveira, portador da cédula de identidade RG nº 40.109.252-5 – SSP/SP, inscrito 
no CPF/MF sob nº 312.161.958-62, por meio do procurador (nº de registro JUCESP 475.240/21-2), Sr. Marcos Alexandre Pinto 
Varelas, inscrito na OAB/SP sob nº 229.837, assinou em 09/11/2021 o Termo de Responsabilidade nº 109/2021, com fulcro nos 
arts. 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e do art. 3º, parágrafo único, da IN nº 72/2019, do Departamento de Registro 
Empresarial e Integração, devendo ser publicado e arquivado na JUCESP o presente edital, nos termos do art. 8º da supracitada 
Instrução Normativa. Walter Iihoshi. Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Sindicato das Empresas Distribuidoras, Editoras, Publicadoras, Vendedoras, Entre-
gas Rápidas de Jornais, Revistas, Outras Publicações Impressas ou em Versão Digital no Estado de 
São Paulo – Sedijore, com sede provisória à Rua Ururaí 18-A sala 03, Tatuapé, São Paulo, SP, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, convoca todas as Empresas distribuidoras, edi-
toras, publicadoras, vendedoras e entregas rápidas de jornais, revistas, livros, catálogos, panfletos, e 
outras publicações impressas ou em versão digital no Estado de São Paulo, para a Assembléia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 29/11/2021, às 15:00h em formato de vídeo conferência, para 
participação é necessário enviar e-mail para sedijore@sedijore.com.br informando nome da Empresa, 
CNPJ, nome do participante, até 25/11/2021 impreterivelmente, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia. 1. Alteração da representatividade para fazer incluir “entrega de encomendas”. 2 defi-
nição de atos de eleição da diretoria: data para apresentação e registros das chapas; data de eleição 
e posse e definição do modo operacional do processo eletivo. 3 alteração do endereço. 4 definição 
de meios para atualização do estatuto. 5 aprovação de contas e autorização de meio excepcional de 
aprovação e Outros assuntos pertinentes.

São Paulo, 16 de novembro de 2021.
Maria A dos Santos Abranches - Presidente

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais

Instituto Social Saúde Resgate a Vida
Contrato Gestão Nº 075/2018 - Prefeitura Municipal de Sinop - CNPJ 34.809.411/0001-44

Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e Relatório dos Auditores Independentes

ATIVO Nota 2020 2019
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa - com restrição 04 64.769 64.769
Aplicação financeiras - com restrição 04 99.076 227.327
Empréstimos a terceiros  3.180.242 275.507
Outros créditos  73.038 66.397
Estoque com restrição 05 527.360 164.926
Subvenções a receber 06 104.955.577 134.478.462
Total do ativo circulante  108.900.062 135.277.388
TOTAL DO ATIVO  108.900.062 135.277.388

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

PASSIVO Nota 2020 2019
CIRCULANTE
Fornecedores 08 2.780.608 1.589.049
Empréstimo de terceiros  415.521 1.293
Obrigações sociais e fiscais 09 3.543.550 1.223.260
Provisão de férias e encargos 10 545.387 410.918
Receitas diferidas com estoque 11 527.360 164.926
Subvenções a realizar 12 101.055.017 131.855.322
Total do passivo circulante  108.867.443 135.244.768
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 13
Patrimônio líquido  32.620 32.620
Total do Patrimônio Líquido  32.620 32.620
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO  108.867.443 135.277.388

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

RECEITAS Nota 2020 2019
Receita de gestão pública 17 30.800.305 28.306.898
Aplicação e rendimentos financeiros  834 6.998
Repasse / estoque  (362.434) (164.926)
Total de receitas  30.438.705 28.148.970
DESPESAS
Com pessoal e encargos  (6.678.005) (5.392.420)
Medicamentos e materiais  (3.069.066) (2.492.505)
Serviços de Terceiros 18 (16.890.765) (16.162.878)
Administrativas e gerais  (3.701.773) (3.963.109)
Financeiras  (99.096) (138.058)
Total das despesas  (30.438.705) (28.148.970)
Superávit/ (déficit) do exercício  - -

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais

Ricardo Emiliano Rodrigues Sanches
Presidente - CPF: 052.223.806-88

Vanessa da Silva Laurindo Mota
Contadora - CT CRC: 1SP238505/O-0

9. Obrigações Sociais e Fiscais: As obrigações sociais e fiscais são compostas pelas 
seguintes contas, no exercício de 2020:
 2020 2019
INSS Terceiros a Recolher 304.622 74.735
ISS Terceiros a Recolher 167.076 67.855
IRRF Terceiros a Recolher 233.324 96.513
PIS-COFINS-CSLL a Recolher 760.128 327.013
PIS a recolher 60.985 19.809
IRRF s/ folha a recolher 16.829 11.449
Salários a pagar 306.223 243.461
INSS a recolher 1.655.373 245.707
FGTS a recolher 38.990 136.718
Total 3.543.550 1.223.260
10. Provisões de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adqui-
ridos pelos empregados proporcionalmente aos períodos aquisitivos até a data do balan-
ço, respeitando o princípio da competência. 11. Receitas Diferidas: As subvenções go-
vernamentais destinadas à aquisição de investimentos deverão ter o seu reconhecimento 
em contas de resultado, conforme ocorre à realização dos estoques. As aquisições do 
estoque com recursos públicos são registradas na conta redutora da receita, denomi-
nada “(-) Repasse destinado à aquisição de estoque”, e o valores correspondentes às 
aquisições transferidos para o passivo não circulante, na conta de “Receitas Diferidas”, 
desta forma a entidade reconhece mensalmente como receita de subvenções para inves-
timento em conta de resultado. 12. Subvenções a Realizar: Conforme com os itens 08 e 
15A da Resolução 1.305/10 da NBC TG 07 R1 e item 12 da Resolução 1.409/12 da ITG 
2002 (R1), adotou-se a contabilização dos valores mantidos no contrato de Gestão com 
a Prefeitura Municipal, de forma a demonstrar os valores previstos no contrato a serem 
realizados durante o prazo da vigência e execução do contrato de gestão. O saldo a reali-
zar em 31/12/2020 representa R$ 101.055.017, montante a ser realizado a partir de 2021. 
13. Patrimônio Líquido: Representa o patrimônio inicial da entidade, acrescido ou redu-
zido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição. 14. 
Ajustes de Exercícios Anteriores: O ajuste de exercícios anteriores é composto pela 
reversão de férias e encargos (provisões derivadas de apropriações por competência). O 
valor correspondente a retificação será lançada, conforme o caso, a débito ou a crédito da 
conta de “Superávit/Déficit Acumulados”, os ajustes são aqueles resultantes de efeitos na 
retificação a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos sub-
sequentes. 15. Apuração do Resultado: Em conformidade com o item 12 da Resolução 
1.305/10 NBC TG 07 R1, o resultado do exercício é apurado seguindo regime de compe-
tência. Ao final do exercício as receitas e despesas são confrontadas de maneira que o 
resultado apurado seja sempre “zero”, a fim de que o resultado não interfira no Patrimônio 
da Instituição. 16. Origem e Aplicação dos Recursos: As receitas da entidade, bem 
como as despesas são apuradas mensalmente ao regime de Competência. As receitas 
são apuradas através dos comprovantes de recebimento, bem como suas despesas atra-
vés de Notas Fiscais e recibos, conforme as exigências da Lei. Tanto as receitas como as 
despesas, para efeito de prestação de contas estão demonstradas através do “Demons-
trativo Integral das Receitas e Despesas Contrato de Gestão - Anexo RP 08”. 17. Receita 
de Gestão Pública: Os recursos públicos obtidos através do contrato de gestão são de 
uso restrito para custeio e/ou investimento das atividades operacionais. As receitas opera-
cionais da instituição são aplicadas na atividade operacional e reconhecidas pelo regime 
de competência, em conformidade com o item 12 da NBC TG 07 R1, onde a subvenção 
governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada 
com as despesas que pretende compensar. 18. Serviços de Terceiros: Os Serviços de 
Terceiros foram compostos da seguinte forma, no exercício de 2020:
 2020 2019
Serviços Médicos - 1.524.457
Serviços de Coleta de Lixo 50.566 -
Serviços de Higienização e Limpeza 1.440.015 934.012
Serviços de Assessorias e Consultorias 282.550 1.808.311
Serviços de Laboratório 1.894.725 1.203.753
Serviços de Controle de Acesso 588.000 455.969
Serviços de Imagem 1.007.791 888.458
Serviços de PJ 11.627.118 9.347.918
Total 16.890.765 16.162.878

BANCO CONTA MOVIMENTO
 2020 2019
Banco Brasil S/A 64.769 64.769
Total 64.769 64.769

APLICAÇÕES FINANCEIRAS
 2020 2019
Banco Brasil S/A 99.076 227.327
Total 99.076 227.327
5. Estoques: Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição. Os valores 
de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado e referem-se aos 
produtos e materiais médicos hospitalares e medicamentos até a data do balanço. O 
valor total escriturado em estoques no exercício de 2020 é de R$ 527.360. A provisão 
para desvalorização dos estoques será constituída, quando necessário, com base na 
análise dos estoques e seu tempo de permanência. 6. Subvenções a Receber: A prá-
tica contábil adotada é pelo regime de competência. Conforme a resolução 1.409/12 
que aprovou a ITG 2002 (R1) a Instituição constituiu provisão dos valores a receber re-
ferente à execução do seu contrato de gestão para que quando do reconhecimento no 
resultado, não traga desequilíbrio entre as receitas e despesas provisionadas. O valor 
provisionado é referente à vigência de 60 meses do Contrato de Gestão, o montante 
de R$ 27.528.969 é a quantia a receber em 2021, divididas em:
 2020 2019
Vencido - 1.909.000
A vencer 104.955.577 132.569.462
Total 104.955.577 134.478.462
A Administração da Entidade não constituiu Provisão Estimativa para Créditos de Liqui-
dação Duvidosa, pois entende que os valores serão realizados. 7. Passivo Circulante 
e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos 
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos, variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial. Uma 
provisão é reconhecida em decorrência a um evento passado que originou um passi-
vo, sendo provável que os recursos econômicos possam ser requeridos para saldar 
a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas 
do risco envolvido. 8. Fornecedores: As obrigações com fornecedores nacionais são 
reconhecidas pelo seu custo de aquisição, de acordo com os valores praticados no 
mercado interno. São registrados de acordo com o valor das notas fiscais, faturas ou 
recibos. Composição dos fornecedores em aberto em 31/12/2020
 2020 2019
White Martins Gases Ind. Do Norte Ltda. 7.950 7.549
Vera Cruz Hospitalar Ltda Me 204.202 95.277
Gois Multi Service Ltda Me - 3.560
OI S/A 1.979 1.736
Port Serviços Especializados Eireli 416.894 416.894
Instituto Social Saúde Resgate a Vida 273.578 237.578
Bioclinico Laboratório de Análises Clínicas - 166.215
Cirúrgica Alstyn Eireli Me 121.519 131.596
Adilvan Com. E Distribuidora Ltda 188.567 69.534
MB Associados Ltda - 67.894
E Savina Neto manutenções e Com. De Equipto.. 175.500 58.500
RSM Serviços de Limpeza e Portaria Eireli 368.898 53.147
Energisa Mato Grosso - Dist. De Energia 37.505 45.375
Saionara Rodriguez da Luz - 38.239
Luiz Felipe Debiasi de Mello Eireli 56.967 34.896
São Roque Distribuidora de Med. E Mat. 604.519 28.523
Dis Diagnósticos por Imagem de Sorriso 20.489 25.489
SC Soluções em Tecnologia Ltda 21.000 21.000
Oxigênio Sinop Ltda 33.830 19.443
Focus Desenvolvimento de Sistemas 30.000 15.000
MJ Dos Santos Comercio 5.001 9.460
Outros Fornecedores 212.210 42.144
Total 2.780.608 1.589.049

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais

1. Contexto Operacional: A Entidade - O Instituto Social Saúde Resgate a Vida 
é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica 
constituída juridicamente em 15/01/2006, com o estatuto devidamente registrado 
no Registro das Pessoas Jurídicas Comarca de Cotia - SP sob o nº 60. 558.Sua 
administração é dirigida pela Assembleia Geral, Conselho de Administração, Supe-
rintendência Geral e Conselho Fiscal, eleito pela Assembleia de Associados e cola-
boradores. Dentre seus objetivos, o ISSRV prevê em seu Estatuto Social (Capitulo 
II, artigo 4º) promover e prestar atividades assistenciais, no âmbito da saúde, de 
natureza médico-hospitalar, diagnóstica e/ou ambulatorial, a toda população, sem 
distinção de nacionalidade, cor, sexo ou religião. Promover e incentivar o desen-
volvimento, a pesquisa e a capacitação de recursos humanos na área da saúde em 
diversos níveis. Apoiar a investigação cientifica na área das ciências da saúde, bem 
como contribuir para a excelência dos profissionais da referida área. Firmar convê-
nios e ajustes congêneres com outras instituições, de natureza pública ou privada, 
de ensino, pesquisa ou assistência à saúde, prestar serviços e consultorias. Produzir 
e disponibilizar material didático, entre outros. Unidade Gerenciada - Em 27 de 
novembro de 2018 foi celebrado o contrato de gestão nº 075/2018 entre a Prefeitura 
Municipal de Sinop e o Instituto Social Saúde Resgate a Vida, para a prestação de 
serviços de fomento à execução de atividades na área da saúde no município, es-
pecificamente da gestão e execução das ações e serviços de saúde, para qual será 
constituído uma filial, em conformidade com o Edital de Chamamento público, bem 
como seus anexos, que integram o Contrato de Gestão. O contrato de Gestão possui 
o prazo de 60 meses de vigência, com valor global estimado de R$23.757.816. 2. 
Apresentação e Elaboração das Demonstrações Financeiras: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práti-
cas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração 
a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 2002 (R1), específica para Entidades sem 
Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de 
suas demonstrações financeiras. A entidade mantém um sistema de escrituração 
uniforme dos seus atos e fatos administrativos. Os registros contábeis contem nú-
meros de identificação dos lançamentos. As demonstrações contábeis, incluindo as 
notas explicativas, são transcritas no Livro Diário Geral, e posteriormente registrado 
no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. Algumas alterações foram inseridas a 
partir da publicação da portaria 1.420 de 19 de dezembro de 2013 pela Receita Fede-
ral do Brasil, com relação ao livro diário que passou a ser exigido em formato digital. 
3. Principais Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas 
com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, que são abrangidas pela legis-
lação societária, pronunciamentos, emitidos pelo CPC - comitê de Pronunciamentos 
Contábeis e as normas emitidas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade. 
a) Moeda funcional e de Apresentação: Essas demonstrações financeiras estão 
apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informa-
ções financeiras apresentadas em Real mantidas em números inteiros. 4. Caixa e 
Equivalente de Caixa - Com Restrição: Composto das contas correntes bancaria e 
aplicação financeira de liquidez imediata até a data do balanço. As aplicações estão 
demonstradas pelo valor da aplicação acrescido dos rendimentos, apropriados até a 
data do balanço, de acordo com o regime de competência.

Aos administradores da INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA - Contrato 
Gestão Nº 075/2018 - Prefeitura Municipal de Sinop - CNPJ 34.809.411/0001-44 
- Sinop - SP. Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações financeiras do 
INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA - Contrato Gestão Nº 075/2018 - 
Prefeitura Municipal de Sinop CNPJ 34.809.411/0001-44, que compreendem o ba-
lanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações do 
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o re-
sumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do 
assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as 
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do INSTITUTO SOCIAL 
SAÚDE RESGATE A VIDA - Contrato Gestão Nº 075/2018 - Prefeitura Municipal 
de Sinop CNPJ 34.809.411/0001-44, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva: a) A 
Entidade não constituiu Provisão Estimativa para Créditos de Liquidação Duvidosa 
para os valores decorrentes de subvenções a receber vencidos a mais de 12 meses 
e não foi apresentado nenhuma premissa demonstrando a recuperabilidade desses 
créditos. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela audi-
toria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião com ressalva. Ênfase: Conforme nota explicativa nº 
01, em 27 de novembro de 2018 foi celebrado o contrato de gestão nº 075/2018 entre a 
Prefeitura Municipal de Sinop e o Instituto Social Saúde Resgate a Vida, para a presta-
ção de serviços de fomento à execução de atividades na área da saúde no município, 

especificamente da gestão e execução das ações e serviços de saúde, para qual será 
constituído uma filial, em conformidade com o Edital de Chamamento público, bem 
como seus anexos, que integram o Contrato de Gestão. O contrato de Gestão possui 
o prazo de 60 meses de vigência, com valor global estimado de R$23.757.816. Res-
ponsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras: A administração 
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financei-
ras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quan-
do aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os respon-
sáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervi-
são do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades 
dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 
um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, 

planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obte-
mos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avalia-
mos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incer-
teza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as res-
pectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamenta-
das nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade opera-
cional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significati-
vas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 10 de maio de 2021.

SGS Auditores Associados S/S Ltda Presley José Godoy
CRC 2 SP 024.456/O-4 CRC 1 SP 185.052/O-5

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

 Ajustes de Superávit
 Exercícios (Déficit)
 Anteriores Acumulado Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - - -
Superávit (Déficit) do exercício - - -
Ajustes de exercícios anteriores (Nota 14) 32.620 - 32.620
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 32.620 - 32.620
Superávit (Déficit) do exercício - - -
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 32.620 - 32.620

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais

EDITAL
 Irani Salgado de Souza Villen, Titular do 7º Registro de Imóveis da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná.
 INTIMA o representante legal de EDARMA EXPRESS TRANSPORTES LTDA., CNPJ 19.099.085/0001-35,
que encontra-se em local incerto e não sabido, para que no prazo de quinze (15) dias  contados da última publicação
do presente edital, compareça na sede da Serventia Extrajudicial do 7º Registro Imobiliário desta Comarca, com
endereço na Av. Marechal Floriano Peixoto nº 366, conjunto nº 51, Edifício Monte Carlo, nesta Capital, de segunda
a sexta, das 8:30 às 17:00 Hs,  para efetuar o pagamento das parcelas em atraso, referente a Escritura Pública de
Compra e Venda com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, Lavrada pelo 8º Tabelionato de Notas de Curitiba, às
fls 086/090 VF do Livro 1.334-N, aos 31/05/2017, e que foi registrada no R-01 e 02, da matrícula nº. 28.465 deste
ofício, e que importam no valor de R$ 67.252,92 (sessenta e sete mil, duzentos e cinqüenta e dois reais e noventa
e dois centavos) com base até 25/04/2021, após esse prazo o valor será acrescido dos encargos contratuais bem
como as parcelas que vencerão até o efetivo pagamento do débito. As parcelas são  referentes ao empréstimo
adquirido com o credor fiduciário RAPHAEL POCAI INCORPORAÇÕES LTDA., que teve como objeto de garantia
o seguinte imóvel: O Apartamento nº 53-A, integrante do Residencial New City, situado na rua Lourenço
Pinto nº 240, Centro, nesta cidade. objeto da matrícula nº 28.6465 deste Ofício. O presente edital é publicado em
atendimento ao contido no § 4º do art. 26 da Lei Federal 9.514 de 20.11.1997, e será publicado três vezes consecutivas;
após a última publicação e transcorrido o prazo acima, e não tendo o intimado efetuado o pagamento do saldo
devedor do financiamento, a requerimento do credor será promovido o registro da consolidação da propriedade e
a conseqüente transferência do domínio em nome da mencionada credora.

Curitiba, 28 de Outubro de 2.021.
Irani Salgado de Souza Villen - Registradora

GENERALE ARMAZÉNS GERAIS LTDA | CNPJ/ME nº 21.648.137/0001-27 | NIRE 35228899841 | ATO Nº 01 DE 02 DE FEVEREIRO 
DE 2021: O Administrador - DANIEL PINHEIRO DE ANDRADE torna público o memorial descritivo em ANEXO. DANIEL PINHEIRO 
DE ANDRADE | MEMORIAL DESCRITIVO: GENERALE ARMAZÉNS GERAIS LTDA., com endereço na Av. Américo Simões, nº 477, 
Parte, bairro São Roque da Chave, na cidade de Itupeva, Estado de São Paulo, CEP: 13295-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
21.648.137/0001-27, com seu ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP 
sob o NIRE 35228899841, com o seu capital social totalmente integralizado em moeda corrente nacional, no valor de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), neste ato representada por seus administradores infra assinados, vem apresentar o seu 
memorial descritivo: ÁREA DO ARMAZÉM: 28.000 m², com 13,50 m de pé direito. CAPACIDADE DA ÁREA DE ARMAZENAGEM: 
34.680 posições pallet, total da área de 22.000 mᶾ. COMODIDADE: A unidade armazenadora apresenta condições satisfatórias 
no que se refere à estabilidade estrutural e funcional, com condições de uso imediato. EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS 
DE MOVIMENTAÇÃO: 96 Prateleiras porta-pallets, com capacidade para cada prateleira de 1000 kg; 53 paleteiras, com 
capacidade de carga até 2200 kg; 3 empilhadeiras CROW RD 5795s modelo pantográfica com capacidade de carga até 1450 
kg e capacidade residual de 750 kg, elevação de 10,160 mm; 2 empilhadeiras CROW RD 5700s modelo pantográfica com 
capacidade de carga de até 1450 kg e capacidade residual de 600 kg, elevação de 10,160 mm; 2 empilhadeiras CROW RD 
5285 modelo pantográfica com capacidade de carga de 1450 kg e capacidade residual de 600 kg, elevação de 10,160 mm; 
1 empilhadeira STEEL FMX 17 modelo retrátil com capacidade de carga de até 1700 kg e capacidade residual de 800 kg, 
elevação de 10,160 mm; 1 empilhadeira STEEL FMK 17 EG 1157825 TR modelo retrátil com capacidade de carga de 2200 kg 
e capacidade residual de 600 kg, elevação de 10,60 mm; e 1 empilhadeira STEEL FMK 17 EG 1151525 TR modelo retrátil com 
capacidade de carga de 2200 kg e capacidade residual de 600 kg, elevação de 8,690 mm. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
E CONTROLE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO: 01 servidor LG. NATUREZA E DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS QUE SE 
PROPÕE A ARMAZENAR: Mercadorias nacionais, sendo elas objetos de decoração, utilidades domésticas, eletroportáteis, 
equipamentos para saúde e bem estar e artigos para iluminação. OPERAÇÕES E SERVIÇOS A QUE SE PROPÕE: Armazenagem, 
guarda e conservação de mercadorias, conforme legislação de Armazéns Gerais vigente, serviços de picking, empacotamento, 
embalagem, expedição, carga e descarga de caminhões e contêineres. SEGURANÇA: De acordo com as normas técnicas do 
armazém, consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem como com os serviços propostos no regulamento interno 
e aprovados pelo profissional no laudo técnico. SISTEMA DE SEGURANÇA: Sistema de prevenção e combate a incêndios, com 
27 hidrantes, 172 extintores e sprinklers, sistema de alarme monitorado, CFTV e serviço de vigilância 24 horas. JUCESP: 
214.935/21-8, Secretária Geral Gisela Simiema Ceschin, em 12/05/2021.

 
 

Processo 1049377-84.2018.8.26.0100 - Monitória - Cheque - Prime Indústria e Comércio de 
Estofados Ltda Me - 18ª Vara Cível - Foro Central Cível. 18º Ofício. Citação - Prazo 20 dias - 
Processo 1049377-84.2018.8.26.0100. O Dr. Caramuru Afonso Francisco, Juiz de Direito da 18ª 
Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber ao Ibrahim Said El Orra, CPF: 701.328.744-07, que 
Prime Indústria e Comércio de Estofados Ltda Me, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o 
recebimento de R$ 6.403,58 (março/2020), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao 
Título Executivo Extrajudicial, no valor de R$ 56.522,88, em face do credor Prime Indústria e 
Comércio de Estofados Ltda Me, o qual restou inadimplido desde 20/08/2013, bem como ao 
pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando o requerido em lugar ignorado, foi 
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra 
devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do CPC), 
que a tornará isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos. Será o presente edital, afixado e publicado. 
São Paulo, 14.09.2021. - ADV: AMAURY MAYLLER COSTA LEITE DE OLIVEIRA (OAB 280880/SP) 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1017291-34.2016.8.26.0002 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RUBIMAURO 
DOS SANTOS MATOS, CPF 125.229.638-05, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S.a., para cobrança da quantia de R$ 
50.511,80 (em junho/2019), dívida esta oriunda da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – 
Capital de Giro, sob nº 351/9.405.549, de 28/07/2015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, em 03 dias úteis, após os 20 dias supra, pague o débito atualizado. Em 
caso de pagamento dentro do tríduo, a verba honorária será reduzida pela metade. Ou, em 15 
(quinze) dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento 
restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 
por cento) ao mês. Não sendo oferecidos embargos à execução, o executado será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de outubro de 2021.

3ª VARA CÍVEL DE MOGI DAS CRUZES - Av. Candido Xavier de Almeida e
Souza, 159 - sala 159 - Vila Paternio - CEP 08780-912 - fone: (11) 2823.8238 -
E-mail: mogicruzes3cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo de 20 dias.
Processo nº 0010500-42.2005.8.26.0361. O MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível
do foro de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, Dr. FABRICIO HENRIQUE
CANELAS, na forma da lei, etc. FAZ SABER a PAULA FERRAZ RAMOS, RG
276994528, CPF 251.859.368-35, e MARCELO FERRAZ RAMOS, RG 211109423,
CPF 095.301.688-96, HERDEIROS de REINALDO RAMOS - ESPÓLIO, que lhe
foi proposta uma ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de
CONTRATIL EMBALAGENS LTDA., oriunda da uma duplicata nº 010327, emitida
em 10.01.2005 e vencida em 14.02.2005, para que pague o valor de R$13.160,43
- setembro/2015, devidamente atualizado, no prazo legal, sob pena de prosse-
guimento da execução com a imedianta penhora e avaliação de bens. Encon-
trando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada as
suas CITAÇÕES por EDITAL, para os atos e termos da EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL e para que, no prazo de 3 (três) dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, paguem o valor devido, caso em que os
honorários serão reduzidos pela metade ou apresentem EMBARGOS À EXECU-
ÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias ou ainda, neste mesmo prazo, poderão os
executados requerer lhes seja analisado o favor legal previsto no artigo 916 do
CPC, reconhecendo a dívida e comprovando o depósito de 30 % (trinta por cento)
do valor do total exequendo, inclusive custas e honorários advocatícios e que lhe
seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Não havendo manifesta-
ção dos executados prosseguirá e execuação em ulteriores efeitos. Será o presen-
te edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade de Mogi das Cruzes, aos 28 de outubro de 2021.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.308.898 em 
02 de julho de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE 
USUCAPIÃO (Usucapião Ordinária – 1242 do Código Civil Arts. 216-A da Lei Federal 6.015/73), Ata Notarial e 
demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por ADEMAR PATINI, brasileiro, apo-
sentado, e sua esposa, MARIA ANTONIETA DE RESENDE PATINI, brasileira, do Lar, residentes e domiciliados 
nesta Capital, na Rua Frei Francisco de Sampaio, n°318, Jardim Alzira, CEP 04655-050, desde 1994, tendo 
sido adquirido através do compromisso de venda e compra datado de 21 de fevereiro de 1994, celebrado com 
WILMA LOMBARDI; NUNCIA LOMBARDI AMATUZZI casada com WALDEMAR AMATUZZI; LIZETE LOMBARDI 
AWAZU; ELIANA AWAZU SGARBI, casada com CARLOS HUGO SGARBI, o IMÓVEL com a área construída de 
476,00m², situado na Avenida Adolfo Pinheiro, n° 1.337, antigo n° 1487, no bairro de Santo Amaro, 29º Subdistri-
to – Santo Amaro, com área de superfície de 291,45m², tributado sob o n° 087.094.0018-4;  imóvel esse que se 
acha registrado conforme matricula de n° 235.736, deste Cartório. Esta publicação é feita para dar publicidade 
de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam 
eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, WILMA LOMBARDI; NUNCIA LOMBARDI AMATUZZI; WAL-
DEMAR AMATUZZI; LIZETE LOMBARDI AWAZU; ELIANA AWAZU SGARBI; CARLOS HUGO SGARBI; PAULA 
AMATUZZI TOSI; ELIZABETH AMATUZZI; ELIANA AWAZU SGARBI; VALTER HAMACHI; COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO PAULO; GLB ADOLFO PINHEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem as-
sim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso 
previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº 65, do Conselho Nacional de Justiça. 
Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se 
julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado e passado 
no 11º Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 12 de novembro de 2021. O Oficial.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006820-79.2014.8.26.0114 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). MAURICIO 
SIMOES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a todos que o presente 
edital virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do processo1006820-79.2014.8.26.0114 que 
neste juízo corre seus trâmites, processo de Ação de Cobrança movida por Banco do Brasil em face de 
J. & R. DOS SANTOSS REPRESENTACOES LTDA, JOSE APARECIDO DOS SANTOS e RAFAEL 
GOMES DOS SANTOS que após diversas tentativas de citação pessoal e através de carta, se encon-
tram em local não sabido em incerto, o que determina o deferimento de citação dos réus por citação. 
Assim ficam os mesmos citados, para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do montante de R$ 
60.844,34 (sessenta mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) ou oferecer 
bens à penhora. . NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 31 de maio de 2021. 

3ª Vara Cível, do Foro de Birigui – SP. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1008358-41.2016.8.26.0077 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Birigui, Estado de São Paulo, Dr(a). Cassia de Abreu, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Rosalina de Lourdes da Silva Barbosa e aos Terceiros Interessaods 
Incertos e Eventuais Interessados, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Armando Rebequi e outra ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando um lote, localizado na Rua Noroeste, nº 45, Quadra 31, Lote 03 e 04, uma 
área de 256,25 m2, na cidade de Coroados-SP, 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 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, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Birigui-SP. 

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
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circulação.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0017495-22.2012.8.26.0007 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Jurandir de Abreu Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FRANCISCO DE ASSIS 
VIEIRA DA SILVA, Brasileiro, RG 7883536, CPF 861.446.348-00, com endereço à Rua Prefeito 
José Antonio Gois, 13, Centro, CEP 58970-000, Conceição - PB e ANA MARIA DE OLIVEIRA, 
Brasileira, RG 17461783, CPF 184.149.388-09, com endereço à Rua Prefeito José Antonio Gois, 
13, Centro, CEP 58970-000, Conceição - PB, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB, 
alegando em síntese que relativo ao Contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel 
situado à Rua Eduardo Sanchez, 1371, apto. 21-A, o qual integra o Conjunto Habitacional 
Santa Etelvina VII São Paulo - SP; porque os réus, violando o contrato, abandonaram o imóvel, 
frustrando a finalidade social estritamente social e assistencial que objetivou o financiamento 
habitacional, dando-lhe outra destinação que não seja a de sua residência própria e de seus 
familiares, bem como deixaram de pagar as prestações mensais combinadas, acumulando 
um débito de R$ 127.999,73, referente ao período de abril/93 a março/07. Foi requerida a 
confirmação da tutela antecipada para a resolução do mencionado compromisso de compra 
e venda em virtude do abandono, possibilitando, assim, a recomercialização do imóvel com 
a ocupante Lidiane Alves de Lima, e consequentemente condenando os réus na perda das 
prestação pagas, como compensação pelo tempo que usaram, gozaram e usufruíram o imóvel 
em questão, bem como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações de direito. 
Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 13 de julho de 2021.

4ª Vara Cível do Foro Regional VII - Itaquera

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 0035672-05.2010.8.26.0007 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Sueli Juarez Alonso. na forma da Lei. etc. FAZ SABER a(o) HENRIQUE NELSON NORBEATO, 
Brasileiro, RG 14.920.782, CPF 032.150.128-47, com endereço à Rua Ancião Sebastiao 
Antonini, 61, Bl. 19 apto 43 e/ou bl. 02 apto 14, Vela Verde, CEP 06622-180, Jandira - SP. que 
por parte de Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB SP. lhe foi ajuizada 
uma Ação de Resolução Contratual Cumulada Com Reintegração de Posse e Indenização por 
Perdas e Danos com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Pretendida, pelo procedimento 
Comum, tendo como corré e Jacqueline Pereira Norberto, brasileira, casada, do lar, portadora 
do RG n° 14.379.972 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 032.150.128-47, relativo ao Contrato 
de Compromisso de Compra e Venda do imóvel situado à Rua Igarapé da Bela Aurora, n° 395, 
apartamento 13-C, o qual integra o Conjunto Habitacional Inácio Monteiro I. São Paulo/SP”; eis 
que os suplicados em flagrante desrespeito às cláusulas contratuais, abandonaram o imóvel em 
questão e deixaram de pagar as prestações combinadas. Nestas condições, ajuizada a presente 
ação, foi requerida a confirmação da tutela antecipatória para a rescisão do contrato e a imediata 
reintegração da posse, condenando-se os réus em perdas e danos, consubstanciados na perda das 
prestações pagas até o momento; ao pagamento de indenização pelo tempo que usaram, gozaram 
e usufruíram do imóvel, custas e demais cominações de direito. Estando o requerido em lugar 
ignorado, foi determinada a citação por edital, para que o mesmo, no prazo de 15 dias, a fluir após 
o prazo de 20 dias supra, conteste a presente ação, sendo nomeado curador especial em caso de 
revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas 
pela autora (Alt. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de setembro de 2021.

2ª Vara Cível do Foro Regional VII - Itaquera
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Edital de Citação. Processo Digital nº: 1008808-02.2016.8.26.0362. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível 
Obrigações Requerente: A Rossi & Filhos Ltda (J. V. Rossi & Filhos Ltda) Requerido: Gisele Trevisan Teixeira -ME. 
Edital de Citação. Prazo de 30 dias. Processo nº 1008808-02.2016.8.26.0362. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cí 
vel, do Foro de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, Dr. Roginer Garcia Carniel, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) 
Gisele Trevisan Teixeira-ME, CNPJ 07.768.949/0001-85, com endereço à Rua Vereador Avelino de Moraes, 271, 
Jardim Novo I, CEP13847-240, Mogi Guacu-SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por 
parte de A Rossi & Filhos Ltda (J. V. Rossi & Filhos Ltda), alegando em síntese que entre a data de 16/02/2015 à 
23/02/2015 vendeu a ré diversas mercadorias, representadas por variadas notas fiscais, totalizando o valor de R$ 
726,00(setecentos e vinte e seis reais)que atualizado até agosto/2016 representa o montante de R$ 987,18 (nove 
centos e oitenta e sete reais e dezoito centavos),e que não foram quitadas até a pre sente data. Encontrando-se a ré 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação pro  posta e 
para que, no prazo de 15dias,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação o, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial, nos termos do art. 
257, IV do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Adv; Paulo Henrique 
Vasconcelos (OAB120065)  

MOTONAGA PROJETOS E INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ n.° 17.422.364/0001-62 -  NIRE n.° 35.227.218.328

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS QUOTISTAS REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2021 
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada no dia 17 (dezessete) de novembro de 2021, às 10hs00min, 
na sede social da empresa, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.° 2013, 11º Andar, Conj. 11D, sala 02, 
Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP: 01.452-001. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas 
as formalidades de convocação tendo em vista a presença do sócio único da empresa. MESA: Foi 
indicado para compor a mesa o Sr. Alexandre Akio Motonaga, como presidente e como secretário. 
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a redução do capital social. DELIBERAÇÕES: O sócio único 
da empresa, decide e delibera: (i) Com fundamento no artigo 1.082, II, do Código Civil, decide pela 
redução do valor do capital social de R$ 775.500,00 (setecentos e setenta e cinco mil e quinhentos 
reais) para R$ 661.500,00 (seiscentos e sessenta e um mil e quinhentos reais); ENCERRAMENTO 
E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente declarou encerrados os 
trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a ses-
são, foi lida, aprovada pelo presente, assinada, enviada para publicação e arquivamento na JUCESP.  
São Paulo, 17 de Novembro de 2021. ALEXANDRE AKIO MOTONAGA – Presidente. ALEXANDRE 
AKIO MOTONAGA – Secretário. “Visto do Advogado” Alexandre Akio Motonaga - OAB/SP n.°: 
128.207

Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.
CNPJ/MF n° 58.069.360/0001-20 - NIRE 35300336976

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18/10/2021 
Data, Hora e Local: Dia 18/10/2021, em Jaguariúna/SP. Presença: Totalidade do capital votante. Convocação: Dispen-
sadas nos termos da Lei. Mesa: Presidente, Sr. Marco Antônio Silva Stefanini, e Secretário (a) Maria das Graças Vuolo 
Sajovic Stefanini. Ordem do Dia/Deliberações unânimes: Inclusão de nova atividade de Análise de Organizações e 
Métodos, passando o artigo 4º do Estatuto a ter a seguinte redação: “Artigo 4º - A sociedade tem por objeto a prestação 
de serviços na área de computação, manutenção, aulas, conferências, palestras, consultoria e assessoria, assistência 
técnica, desenvolvimento e programação de software e de sistemas aplicativos, locação e fornecimento de mão de obra, 
pesquisas e inovação tecnológicas, telecomunicações, serviços de assessoria imprensa, manutenção e conservação 
edifícios, preparação de documentos, serviços especializados de apoio administrativo, biblioteconomia, serviços de enge-
nharia, serviços de desenhos técnicos, análise de organizações e métodos e participar em outras sociedades como sócia, 
acionista ou quotista, bem como participar em consórcios de sociedades.” Permanecem inalterados os demais artigos do 
Estatuto. Encerramento: Nada mais a tratar, encerrou-se a sessão. A ata e o estatuto consolidado em seu inteiro teor foi 
arquivada na JUCESP nº 514.703/21-0 em 29/10/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

GRAZIELLE DOS SANTOS RAMOS SILVA-TRANSPORTES | CNPJ/MF 23.632.846/0001-40 | NIRE 35.130.484.252 | ATO Nº 
02 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021: O Procurador - MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS torna público o edital de termo de 
responsabilidade nº 108/2021 em ANEXO. MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS | EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE 
Nº 108/2021: A Junta Comercial do Estado de São Paulo torna público que a fiel depositária dos gêneros e mercadorias 
recebidos pela matriz da empresa “GRAZIELLE DOS SANTOS RAMOS SILVA – TRANSPORTES”, NIRE 35130484252, CNPJ/MF 
23.632.846/0001-40, localizada na Rua Francisco Vilela, nº 385, Jardim Ponte Grande, Mogi das Cruzes/SP, CEP 08770-450, 
Sra. Grazielle dos Santos Ramos Silva, portadora da cédula de identidade RG nº 44.566.508-7 – SSP/SP, inscrita no CPF/MF 
sob nº 357.187.128-67, por meio do procurador (nº de registro JUCESP 475.721/21-4), Sr. Marcos Alexandre Pinto Varelas, 
inscrito na OAB/SP sob nº 229.837, assinou em 09/11/2021 o Termo de Responsabilidade nº 108/2021, com fulcro nos arts. 1º, 
§ 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e do art. 3º, parágrafo único, da IN nº 72/2019, do Departamento de Registro Empresarial 
e Integração, devendo ser publicado e arquivado na JUCESP o presente edital, nos termos do art. 8º da supracitada Instrução 
Normativa. Walter Iihoshi. Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

STARTLOGSERVICE E TRANSPORTE LTDA | CNPJ/MF 23.907.420/0001-51 | NIRE 35.230.031.012 | ATO Nº 02 DE 12 DE NOVEMBRO 
DE 2021: O Procurador - MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS torna público o edital de termo de responsabilidade nº 109/2021 
em ANEXO. MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS | EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 109/2021: A Junta Comercial 
do Estado de São Paulo torna público que o fiel depositário dos gêneros e mercadorias recebidos pela matriz da sociedade 
empresária “STARTLOGSERVICE E TRANSPORTE LTDA”, NIRE 35230031012, CNPJ/MF 23.907.420/0001-51, localizada na 
Avenida Maria Jose Bechelli Batalha, nº 259, Prédio 2, Núcleo Industrial Vereador Alcides Celestino Filho, Mogi das Cruzes/
SP, CEP: 08820-515, Sr. Matheus Moraes de Oliveira, portador da cédula de identidade RG nº 40.109.252-5 – SSP/SP, inscrito 
no CPF/MF sob nº 312.161.958-62, por meio do procurador (nº de registro JUCESP 475.240/21-2), Sr. Marcos Alexandre Pinto 
Varelas, inscrito na OAB/SP sob nº 229.837, assinou em 09/11/2021 o Termo de Responsabilidade nº 109/2021, com fulcro nos 
arts. 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e do art. 3º, parágrafo único, da IN nº 72/2019, do Departamento de Registro 
Empresarial e Integração, devendo ser publicado e arquivado na JUCESP o presente edital, nos termos do art. 8º da supracitada 
Instrução Normativa. Walter Iihoshi. Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Sindicato das Empresas Distribuidoras, Editoras, Publicadoras, Vendedoras, Entre-
gas Rápidas de Jornais, Revistas, Outras Publicações Impressas ou em Versão Digital no Estado de 
São Paulo – Sedijore, com sede provisória à Rua Ururaí 18-A sala 03, Tatuapé, São Paulo, SP, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, convoca todas as Empresas distribuidoras, edi-
toras, publicadoras, vendedoras e entregas rápidas de jornais, revistas, livros, catálogos, panfletos, e 
outras publicações impressas ou em versão digital no Estado de São Paulo, para a Assembléia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 29/11/2021, às 15:00h em formato de vídeo conferência, para 
participação é necessário enviar e-mail para sedijore@sedijore.com.br informando nome da Empresa, 
CNPJ, nome do participante, até 25/11/2021 impreterivelmente, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia. 1. Alteração da representatividade para fazer incluir “entrega de encomendas”. 2 defi-
nição de atos de eleição da diretoria: data para apresentação e registros das chapas; data de eleição 
e posse e definição do modo operacional do processo eletivo. 3 alteração do endereço. 4 definição 
de meios para atualização do estatuto. 5 aprovação de contas e autorização de meio excepcional de 
aprovação e Outros assuntos pertinentes.

São Paulo, 16 de novembro de 2021.
Maria A dos Santos Abranches - Presidente

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais

Instituto Social Saúde Resgate a Vida
Contrato Gestão Nº 075/2018 - Prefeitura Municipal de Sinop - CNPJ 34.809.411/0001-44

Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e Relatório dos Auditores Independentes

ATIVO Nota 2020 2019
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa - com restrição 04 64.769 64.769
Aplicação financeiras - com restrição 04 99.076 227.327
Empréstimos a terceiros  3.180.242 275.507
Outros créditos  73.038 66.397
Estoque com restrição 05 527.360 164.926
Subvenções a receber 06 104.955.577 134.478.462
Total do ativo circulante  108.900.062 135.277.388
TOTAL DO ATIVO  108.900.062 135.277.388

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

PASSIVO Nota 2020 2019
CIRCULANTE
Fornecedores 08 2.780.608 1.589.049
Empréstimo de terceiros  415.521 1.293
Obrigações sociais e fiscais 09 3.543.550 1.223.260
Provisão de férias e encargos 10 545.387 410.918
Receitas diferidas com estoque 11 527.360 164.926
Subvenções a realizar 12 101.055.017 131.855.322
Total do passivo circulante  108.867.443 135.244.768
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 13
Patrimônio líquido  32.620 32.620
Total do Patrimônio Líquido  32.620 32.620
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO  108.867.443 135.277.388

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

RECEITAS Nota 2020 2019
Receita de gestão pública 17 30.800.305 28.306.898
Aplicação e rendimentos financeiros  834 6.998
Repasse / estoque  (362.434) (164.926)
Total de receitas  30.438.705 28.148.970
DESPESAS
Com pessoal e encargos  (6.678.005) (5.392.420)
Medicamentos e materiais  (3.069.066) (2.492.505)
Serviços de Terceiros 18 (16.890.765) (16.162.878)
Administrativas e gerais  (3.701.773) (3.963.109)
Financeiras  (99.096) (138.058)
Total das despesas  (30.438.705) (28.148.970)
Superávit/ (déficit) do exercício  - -

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais

Ricardo Emiliano Rodrigues Sanches
Presidente - CPF: 052.223.806-88

Vanessa da Silva Laurindo Mota
Contadora - CT CRC: 1SP238505/O-0

9. Obrigações Sociais e Fiscais: As obrigações sociais e fiscais são compostas pelas 
seguintes contas, no exercício de 2020:
 2020 2019
INSS Terceiros a Recolher 304.622 74.735
ISS Terceiros a Recolher 167.076 67.855
IRRF Terceiros a Recolher 233.324 96.513
PIS-COFINS-CSLL a Recolher 760.128 327.013
PIS a recolher 60.985 19.809
IRRF s/ folha a recolher 16.829 11.449
Salários a pagar 306.223 243.461
INSS a recolher 1.655.373 245.707
FGTS a recolher 38.990 136.718
Total 3.543.550 1.223.260
10. Provisões de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adqui-
ridos pelos empregados proporcionalmente aos períodos aquisitivos até a data do balan-
ço, respeitando o princípio da competência. 11. Receitas Diferidas: As subvenções go-
vernamentais destinadas à aquisição de investimentos deverão ter o seu reconhecimento 
em contas de resultado, conforme ocorre à realização dos estoques. As aquisições do 
estoque com recursos públicos são registradas na conta redutora da receita, denomi-
nada “(-) Repasse destinado à aquisição de estoque”, e o valores correspondentes às 
aquisições transferidos para o passivo não circulante, na conta de “Receitas Diferidas”, 
desta forma a entidade reconhece mensalmente como receita de subvenções para inves-
timento em conta de resultado. 12. Subvenções a Realizar: Conforme com os itens 08 e 
15A da Resolução 1.305/10 da NBC TG 07 R1 e item 12 da Resolução 1.409/12 da ITG 
2002 (R1), adotou-se a contabilização dos valores mantidos no contrato de Gestão com 
a Prefeitura Municipal, de forma a demonstrar os valores previstos no contrato a serem 
realizados durante o prazo da vigência e execução do contrato de gestão. O saldo a reali-
zar em 31/12/2020 representa R$ 101.055.017, montante a ser realizado a partir de 2021. 
13. Patrimônio Líquido: Representa o patrimônio inicial da entidade, acrescido ou redu-
zido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição. 14. 
Ajustes de Exercícios Anteriores: O ajuste de exercícios anteriores é composto pela 
reversão de férias e encargos (provisões derivadas de apropriações por competência). O 
valor correspondente a retificação será lançada, conforme o caso, a débito ou a crédito da 
conta de “Superávit/Déficit Acumulados”, os ajustes são aqueles resultantes de efeitos na 
retificação a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos sub-
sequentes. 15. Apuração do Resultado: Em conformidade com o item 12 da Resolução 
1.305/10 NBC TG 07 R1, o resultado do exercício é apurado seguindo regime de compe-
tência. Ao final do exercício as receitas e despesas são confrontadas de maneira que o 
resultado apurado seja sempre “zero”, a fim de que o resultado não interfira no Patrimônio 
da Instituição. 16. Origem e Aplicação dos Recursos: As receitas da entidade, bem 
como as despesas são apuradas mensalmente ao regime de Competência. As receitas 
são apuradas através dos comprovantes de recebimento, bem como suas despesas atra-
vés de Notas Fiscais e recibos, conforme as exigências da Lei. Tanto as receitas como as 
despesas, para efeito de prestação de contas estão demonstradas através do “Demons-
trativo Integral das Receitas e Despesas Contrato de Gestão - Anexo RP 08”. 17. Receita 
de Gestão Pública: Os recursos públicos obtidos através do contrato de gestão são de 
uso restrito para custeio e/ou investimento das atividades operacionais. As receitas opera-
cionais da instituição são aplicadas na atividade operacional e reconhecidas pelo regime 
de competência, em conformidade com o item 12 da NBC TG 07 R1, onde a subvenção 
governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada 
com as despesas que pretende compensar. 18. Serviços de Terceiros: Os Serviços de 
Terceiros foram compostos da seguinte forma, no exercício de 2020:
 2020 2019
Serviços Médicos - 1.524.457
Serviços de Coleta de Lixo 50.566 -
Serviços de Higienização e Limpeza 1.440.015 934.012
Serviços de Assessorias e Consultorias 282.550 1.808.311
Serviços de Laboratório 1.894.725 1.203.753
Serviços de Controle de Acesso 588.000 455.969
Serviços de Imagem 1.007.791 888.458
Serviços de PJ 11.627.118 9.347.918
Total 16.890.765 16.162.878

BANCO CONTA MOVIMENTO
 2020 2019
Banco Brasil S/A 64.769 64.769
Total 64.769 64.769

APLICAÇÕES FINANCEIRAS
 2020 2019
Banco Brasil S/A 99.076 227.327
Total 99.076 227.327
5. Estoques: Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição. Os valores 
de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado e referem-se aos 
produtos e materiais médicos hospitalares e medicamentos até a data do balanço. O 
valor total escriturado em estoques no exercício de 2020 é de R$ 527.360. A provisão 
para desvalorização dos estoques será constituída, quando necessário, com base na 
análise dos estoques e seu tempo de permanência. 6. Subvenções a Receber: A prá-
tica contábil adotada é pelo regime de competência. Conforme a resolução 1.409/12 
que aprovou a ITG 2002 (R1) a Instituição constituiu provisão dos valores a receber re-
ferente à execução do seu contrato de gestão para que quando do reconhecimento no 
resultado, não traga desequilíbrio entre as receitas e despesas provisionadas. O valor 
provisionado é referente à vigência de 60 meses do Contrato de Gestão, o montante 
de R$ 27.528.969 é a quantia a receber em 2021, divididas em:
 2020 2019
Vencido - 1.909.000
A vencer 104.955.577 132.569.462
Total 104.955.577 134.478.462
A Administração da Entidade não constituiu Provisão Estimativa para Créditos de Liqui-
dação Duvidosa, pois entende que os valores serão realizados. 7. Passivo Circulante 
e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos 
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos, variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial. Uma 
provisão é reconhecida em decorrência a um evento passado que originou um passi-
vo, sendo provável que os recursos econômicos possam ser requeridos para saldar 
a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas 
do risco envolvido. 8. Fornecedores: As obrigações com fornecedores nacionais são 
reconhecidas pelo seu custo de aquisição, de acordo com os valores praticados no 
mercado interno. São registrados de acordo com o valor das notas fiscais, faturas ou 
recibos. Composição dos fornecedores em aberto em 31/12/2020
 2020 2019
White Martins Gases Ind. Do Norte Ltda. 7.950 7.549
Vera Cruz Hospitalar Ltda Me 204.202 95.277
Gois Multi Service Ltda Me - 3.560
OI S/A 1.979 1.736
Port Serviços Especializados Eireli 416.894 416.894
Instituto Social Saúde Resgate a Vida 273.578 237.578
Bioclinico Laboratório de Análises Clínicas - 166.215
Cirúrgica Alstyn Eireli Me 121.519 131.596
Adilvan Com. E Distribuidora Ltda 188.567 69.534
MB Associados Ltda - 67.894
E Savina Neto manutenções e Com. De Equipto.. 175.500 58.500
RSM Serviços de Limpeza e Portaria Eireli 368.898 53.147
Energisa Mato Grosso - Dist. De Energia 37.505 45.375
Saionara Rodriguez da Luz - 38.239
Luiz Felipe Debiasi de Mello Eireli 56.967 34.896
São Roque Distribuidora de Med. E Mat. 604.519 28.523
Dis Diagnósticos por Imagem de Sorriso 20.489 25.489
SC Soluções em Tecnologia Ltda 21.000 21.000
Oxigênio Sinop Ltda 33.830 19.443
Focus Desenvolvimento de Sistemas 30.000 15.000
MJ Dos Santos Comercio 5.001 9.460
Outros Fornecedores 212.210 42.144
Total 2.780.608 1.589.049

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais

1. Contexto Operacional: A Entidade - O Instituto Social Saúde Resgate a Vida 
é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica 
constituída juridicamente em 15/01/2006, com o estatuto devidamente registrado 
no Registro das Pessoas Jurídicas Comarca de Cotia - SP sob o nº 60. 558.Sua 
administração é dirigida pela Assembleia Geral, Conselho de Administração, Supe-
rintendência Geral e Conselho Fiscal, eleito pela Assembleia de Associados e cola-
boradores. Dentre seus objetivos, o ISSRV prevê em seu Estatuto Social (Capitulo 
II, artigo 4º) promover e prestar atividades assistenciais, no âmbito da saúde, de 
natureza médico-hospitalar, diagnóstica e/ou ambulatorial, a toda população, sem 
distinção de nacionalidade, cor, sexo ou religião. Promover e incentivar o desen-
volvimento, a pesquisa e a capacitação de recursos humanos na área da saúde em 
diversos níveis. Apoiar a investigação cientifica na área das ciências da saúde, bem 
como contribuir para a excelência dos profissionais da referida área. Firmar convê-
nios e ajustes congêneres com outras instituições, de natureza pública ou privada, 
de ensino, pesquisa ou assistência à saúde, prestar serviços e consultorias. Produzir 
e disponibilizar material didático, entre outros. Unidade Gerenciada - Em 27 de 
novembro de 2018 foi celebrado o contrato de gestão nº 075/2018 entre a Prefeitura 
Municipal de Sinop e o Instituto Social Saúde Resgate a Vida, para a prestação de 
serviços de fomento à execução de atividades na área da saúde no município, es-
pecificamente da gestão e execução das ações e serviços de saúde, para qual será 
constituído uma filial, em conformidade com o Edital de Chamamento público, bem 
como seus anexos, que integram o Contrato de Gestão. O contrato de Gestão possui 
o prazo de 60 meses de vigência, com valor global estimado de R$23.757.816. 2. 
Apresentação e Elaboração das Demonstrações Financeiras: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práti-
cas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração 
a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 2002 (R1), específica para Entidades sem 
Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de 
suas demonstrações financeiras. A entidade mantém um sistema de escrituração 
uniforme dos seus atos e fatos administrativos. Os registros contábeis contem nú-
meros de identificação dos lançamentos. As demonstrações contábeis, incluindo as 
notas explicativas, são transcritas no Livro Diário Geral, e posteriormente registrado 
no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. Algumas alterações foram inseridas a 
partir da publicação da portaria 1.420 de 19 de dezembro de 2013 pela Receita Fede-
ral do Brasil, com relação ao livro diário que passou a ser exigido em formato digital. 
3. Principais Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas 
com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, que são abrangidas pela legis-
lação societária, pronunciamentos, emitidos pelo CPC - comitê de Pronunciamentos 
Contábeis e as normas emitidas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade. 
a) Moeda funcional e de Apresentação: Essas demonstrações financeiras estão 
apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informa-
ções financeiras apresentadas em Real mantidas em números inteiros. 4. Caixa e 
Equivalente de Caixa - Com Restrição: Composto das contas correntes bancaria e 
aplicação financeira de liquidez imediata até a data do balanço. As aplicações estão 
demonstradas pelo valor da aplicação acrescido dos rendimentos, apropriados até a 
data do balanço, de acordo com o regime de competência.

Aos administradores da INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA - Contrato 
Gestão Nº 075/2018 - Prefeitura Municipal de Sinop - CNPJ 34.809.411/0001-44 
- Sinop - SP. Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações financeiras do 
INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA - Contrato Gestão Nº 075/2018 - 
Prefeitura Municipal de Sinop CNPJ 34.809.411/0001-44, que compreendem o ba-
lanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações do 
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o re-
sumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do 
assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as 
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do INSTITUTO SOCIAL 
SAÚDE RESGATE A VIDA - Contrato Gestão Nº 075/2018 - Prefeitura Municipal 
de Sinop CNPJ 34.809.411/0001-44, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva: a) A 
Entidade não constituiu Provisão Estimativa para Créditos de Liquidação Duvidosa 
para os valores decorrentes de subvenções a receber vencidos a mais de 12 meses 
e não foi apresentado nenhuma premissa demonstrando a recuperabilidade desses 
créditos. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela audi-
toria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião com ressalva. Ênfase: Conforme nota explicativa nº 
01, em 27 de novembro de 2018 foi celebrado o contrato de gestão nº 075/2018 entre a 
Prefeitura Municipal de Sinop e o Instituto Social Saúde Resgate a Vida, para a presta-
ção de serviços de fomento à execução de atividades na área da saúde no município, 

especificamente da gestão e execução das ações e serviços de saúde, para qual será 
constituído uma filial, em conformidade com o Edital de Chamamento público, bem 
como seus anexos, que integram o Contrato de Gestão. O contrato de Gestão possui 
o prazo de 60 meses de vigência, com valor global estimado de R$23.757.816. Res-
ponsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras: A administração 
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financei-
ras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quan-
do aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os respon-
sáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervi-
são do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades 
dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 
um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, 

planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obte-
mos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avalia-
mos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incer-
teza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as res-
pectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamenta-
das nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade opera-
cional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significati-
vas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 10 de maio de 2021.

SGS Auditores Associados S/S Ltda Presley José Godoy
CRC 2 SP 024.456/O-4 CRC 1 SP 185.052/O-5

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

 Ajustes de Superávit
 Exercícios (Déficit)
 Anteriores Acumulado Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - - -
Superávit (Déficit) do exercício - - -
Ajustes de exercícios anteriores (Nota 14) 32.620 - 32.620
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 32.620 - 32.620
Superávit (Déficit) do exercício - - -
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 32.620 - 32.620

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais

EDITAL
 Irani Salgado de Souza Villen, Titular do 7º Registro de Imóveis da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná.
 INTIMA o representante legal de EDARMA EXPRESS TRANSPORTES LTDA., CNPJ 19.099.085/0001-35,
que encontra-se em local incerto e não sabido, para que no prazo de quinze (15) dias  contados da última publicação
do presente edital, compareça na sede da Serventia Extrajudicial do 7º Registro Imobiliário desta Comarca, com
endereço na Av. Marechal Floriano Peixoto nº 366, conjunto nº 51, Edifício Monte Carlo, nesta Capital, de segunda
a sexta, das 8:30 às 17:00 Hs,  para efetuar o pagamento das parcelas em atraso, referente a Escritura Pública de
Compra e Venda com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, Lavrada pelo 8º Tabelionato de Notas de Curitiba, às
fls 086/090 VF do Livro 1.334-N, aos 31/05/2017, e que foi registrada no R-01 e 02, da matrícula nº. 28.465 deste
ofício, e que importam no valor de R$ 67.252,92 (sessenta e sete mil, duzentos e cinqüenta e dois reais e noventa
e dois centavos) com base até 25/04/2021, após esse prazo o valor será acrescido dos encargos contratuais bem
como as parcelas que vencerão até o efetivo pagamento do débito. As parcelas são  referentes ao empréstimo
adquirido com o credor fiduciário RAPHAEL POCAI INCORPORAÇÕES LTDA., que teve como objeto de garantia
o seguinte imóvel: O Apartamento nº 53-A, integrante do Residencial New City, situado na rua Lourenço
Pinto nº 240, Centro, nesta cidade. objeto da matrícula nº 28.6465 deste Ofício. O presente edital é publicado em
atendimento ao contido no § 4º do art. 26 da Lei Federal 9.514 de 20.11.1997, e será publicado três vezes consecutivas;
após a última publicação e transcorrido o prazo acima, e não tendo o intimado efetuado o pagamento do saldo
devedor do financiamento, a requerimento do credor será promovido o registro da consolidação da propriedade e
a conseqüente transferência do domínio em nome da mencionada credora.

Curitiba, 28 de Outubro de 2.021.
Irani Salgado de Souza Villen - Registradora

GENERALE ARMAZÉNS GERAIS LTDA | CNPJ/ME nº 21.648.137/0001-27 | NIRE 35228899841 | ATO Nº 01 DE 02 DE FEVEREIRO 
DE 2021: O Administrador - DANIEL PINHEIRO DE ANDRADE torna público o memorial descritivo em ANEXO. DANIEL PINHEIRO 
DE ANDRADE | MEMORIAL DESCRITIVO: GENERALE ARMAZÉNS GERAIS LTDA., com endereço na Av. Américo Simões, nº 477, 
Parte, bairro São Roque da Chave, na cidade de Itupeva, Estado de São Paulo, CEP: 13295-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
21.648.137/0001-27, com seu ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP 
sob o NIRE 35228899841, com o seu capital social totalmente integralizado em moeda corrente nacional, no valor de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), neste ato representada por seus administradores infra assinados, vem apresentar o seu 
memorial descritivo: ÁREA DO ARMAZÉM: 28.000 m², com 13,50 m de pé direito. CAPACIDADE DA ÁREA DE ARMAZENAGEM: 
34.680 posições pallet, total da área de 22.000 mᶾ. COMODIDADE: A unidade armazenadora apresenta condições satisfatórias 
no que se refere à estabilidade estrutural e funcional, com condições de uso imediato. EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS 
DE MOVIMENTAÇÃO: 96 Prateleiras porta-pallets, com capacidade para cada prateleira de 1000 kg; 53 paleteiras, com 
capacidade de carga até 2200 kg; 3 empilhadeiras CROW RD 5795s modelo pantográfica com capacidade de carga até 1450 
kg e capacidade residual de 750 kg, elevação de 10,160 mm; 2 empilhadeiras CROW RD 5700s modelo pantográfica com 
capacidade de carga de até 1450 kg e capacidade residual de 600 kg, elevação de 10,160 mm; 2 empilhadeiras CROW RD 
5285 modelo pantográfica com capacidade de carga de 1450 kg e capacidade residual de 600 kg, elevação de 10,160 mm; 
1 empilhadeira STEEL FMX 17 modelo retrátil com capacidade de carga de até 1700 kg e capacidade residual de 800 kg, 
elevação de 10,160 mm; 1 empilhadeira STEEL FMK 17 EG 1157825 TR modelo retrátil com capacidade de carga de 2200 kg 
e capacidade residual de 600 kg, elevação de 10,60 mm; e 1 empilhadeira STEEL FMK 17 EG 1151525 TR modelo retrátil com 
capacidade de carga de 2200 kg e capacidade residual de 600 kg, elevação de 8,690 mm. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
E CONTROLE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO: 01 servidor LG. NATUREZA E DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS QUE SE 
PROPÕE A ARMAZENAR: Mercadorias nacionais, sendo elas objetos de decoração, utilidades domésticas, eletroportáteis, 
equipamentos para saúde e bem estar e artigos para iluminação. OPERAÇÕES E SERVIÇOS A QUE SE PROPÕE: Armazenagem, 
guarda e conservação de mercadorias, conforme legislação de Armazéns Gerais vigente, serviços de picking, empacotamento, 
embalagem, expedição, carga e descarga de caminhões e contêineres. SEGURANÇA: De acordo com as normas técnicas do 
armazém, consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem como com os serviços propostos no regulamento interno 
e aprovados pelo profissional no laudo técnico. SISTEMA DE SEGURANÇA: Sistema de prevenção e combate a incêndios, com 
27 hidrantes, 172 extintores e sprinklers, sistema de alarme monitorado, CFTV e serviço de vigilância 24 horas. JUCESP: 
214.935/21-8, Secretária Geral Gisela Simiema Ceschin, em 12/05/2021.

 
 

Processo 1049377-84.2018.8.26.0100 - Monitória - Cheque - Prime Indústria e Comércio de 
Estofados Ltda Me - 18ª Vara Cível - Foro Central Cível. 18º Ofício. Citação - Prazo 20 dias - 
Processo 1049377-84.2018.8.26.0100. O Dr. Caramuru Afonso Francisco, Juiz de Direito da 18ª 
Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber ao Ibrahim Said El Orra, CPF: 701.328.744-07, que 
Prime Indústria e Comércio de Estofados Ltda Me, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o 
recebimento de R$ 6.403,58 (março/2020), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao 
Título Executivo Extrajudicial, no valor de R$ 56.522,88, em face do credor Prime Indústria e 
Comércio de Estofados Ltda Me, o qual restou inadimplido desde 20/08/2013, bem como ao 
pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando o requerido em lugar ignorado, foi 
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra 
devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do CPC), 
que a tornará isenta das custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos. Será o presente edital, afixado e publicado. 
São Paulo, 14.09.2021. - ADV: AMAURY MAYLLER COSTA LEITE DE OLIVEIRA (OAB 280880/SP) 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1017291-34.2016.8.26.0002 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RUBIMAURO 
DOS SANTOS MATOS, CPF 125.229.638-05, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S.a., para cobrança da quantia de R$ 
50.511,80 (em junho/2019), dívida esta oriunda da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – 
Capital de Giro, sob nº 351/9.405.549, de 28/07/2015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, em 03 dias úteis, após os 20 dias supra, pague o débito atualizado. Em 
caso de pagamento dentro do tríduo, a verba honorária será reduzida pela metade. Ou, em 15 
(quinze) dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento 
restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 
por cento) ao mês. Não sendo oferecidos embargos à execução, o executado será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de outubro de 2021.

3ª VARA CÍVEL DE MOGI DAS CRUZES - Av. Candido Xavier de Almeida e
Souza, 159 - sala 159 - Vila Paternio - CEP 08780-912 - fone: (11) 2823.8238 -
E-mail: mogicruzes3cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo de 20 dias.
Processo nº 0010500-42.2005.8.26.0361. O MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível
do foro de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, Dr. FABRICIO HENRIQUE
CANELAS, na forma da lei, etc. FAZ SABER a PAULA FERRAZ RAMOS, RG
276994528, CPF 251.859.368-35, e MARCELO FERRAZ RAMOS, RG 211109423,
CPF 095.301.688-96, HERDEIROS de REINALDO RAMOS - ESPÓLIO, que lhe
foi proposta uma ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de
CONTRATIL EMBALAGENS LTDA., oriunda da uma duplicata nº 010327, emitida
em 10.01.2005 e vencida em 14.02.2005, para que pague o valor de R$13.160,43
- setembro/2015, devidamente atualizado, no prazo legal, sob pena de prosse-
guimento da execução com a imedianta penhora e avaliação de bens. Encon-
trando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinada as
suas CITAÇÕES por EDITAL, para os atos e termos da EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL e para que, no prazo de 3 (três) dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, paguem o valor devido, caso em que os
honorários serão reduzidos pela metade ou apresentem EMBARGOS À EXECU-
ÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias ou ainda, neste mesmo prazo, poderão os
executados requerer lhes seja analisado o favor legal previsto no artigo 916 do
CPC, reconhecendo a dívida e comprovando o depósito de 30 % (trinta por cento)
do valor do total exequendo, inclusive custas e honorários advocatícios e que lhe
seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Não havendo manifesta-
ção dos executados prosseguirá e execuação em ulteriores efeitos. Será o presen-
te edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade de Mogi das Cruzes, aos 28 de outubro de 2021.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.308.898 em 
02 de julho de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE 
USUCAPIÃO (Usucapião Ordinária – 1242 do Código Civil Arts. 216-A da Lei Federal 6.015/73), Ata Notarial e 
demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por ADEMAR PATINI, brasileiro, apo-
sentado, e sua esposa, MARIA ANTONIETA DE RESENDE PATINI, brasileira, do Lar, residentes e domiciliados 
nesta Capital, na Rua Frei Francisco de Sampaio, n°318, Jardim Alzira, CEP 04655-050, desde 1994, tendo 
sido adquirido através do compromisso de venda e compra datado de 21 de fevereiro de 1994, celebrado com 
WILMA LOMBARDI; NUNCIA LOMBARDI AMATUZZI casada com WALDEMAR AMATUZZI; LIZETE LOMBARDI 
AWAZU; ELIANA AWAZU SGARBI, casada com CARLOS HUGO SGARBI, o IMÓVEL com a área construída de 
476,00m², situado na Avenida Adolfo Pinheiro, n° 1.337, antigo n° 1487, no bairro de Santo Amaro, 29º Subdistri-
to – Santo Amaro, com área de superfície de 291,45m², tributado sob o n° 087.094.0018-4;  imóvel esse que se 
acha registrado conforme matricula de n° 235.736, deste Cartório. Esta publicação é feita para dar publicidade 
de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam 
eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, WILMA LOMBARDI; NUNCIA LOMBARDI AMATUZZI; WAL-
DEMAR AMATUZZI; LIZETE LOMBARDI AWAZU; ELIANA AWAZU SGARBI; CARLOS HUGO SGARBI; PAULA 
AMATUZZI TOSI; ELIZABETH AMATUZZI; ELIANA AWAZU SGARBI; VALTER HAMACHI; COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO PAULO; GLB ADOLFO PINHEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem as-
sim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso 
previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº 65, do Conselho Nacional de Justiça. 
Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se 
julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado e passado 
no 11º Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 12 de novembro de 2021. O Oficial.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006820-79.2014.8.26.0114 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). MAURICIO 
SIMOES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a todos que o presente 
edital virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do processo1006820-79.2014.8.26.0114 que 
neste juízo corre seus trâmites, processo de Ação de Cobrança movida por Banco do Brasil em face de 
J. & R. DOS SANTOSS REPRESENTACOES LTDA, JOSE APARECIDO DOS SANTOS e RAFAEL 
GOMES DOS SANTOS que após diversas tentativas de citação pessoal e através de carta, se encon-
tram em local não sabido em incerto, o que determina o deferimento de citação dos réus por citação. 
Assim ficam os mesmos citados, para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do montante de R$ 
60.844,34 (sessenta mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) ou oferecer 
bens à penhora. . NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 31 de maio de 2021. 

3ª Vara Cível, do Foro de Birigui – SP. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1008358-41.2016.8.26.0077 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Birigui, Estado de São Paulo, Dr(a). Cassia de Abreu, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Rosalina de Lourdes da Silva Barbosa e aos Terceiros Interessaods 
Incertos e Eventuais Interessados, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Armando Rebequi e outra ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando um lote, localizado na Rua Noroeste, nº 45, Quadra 31, Lote 03 e 04, uma 
área de 256,25 m2, na cidade de Coroados-SP, 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 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, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Birigui-SP. 

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0017495-22.2012.8.26.0007 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Jurandir de Abreu Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FRANCISCO DE ASSIS 
VIEIRA DA SILVA, Brasileiro, RG 7883536, CPF 861.446.348-00, com endereço à Rua Prefeito 
José Antonio Gois, 13, Centro, CEP 58970-000, Conceição - PB e ANA MARIA DE OLIVEIRA, 
Brasileira, RG 17461783, CPF 184.149.388-09, com endereço à Rua Prefeito José Antonio Gois, 
13, Centro, CEP 58970-000, Conceição - PB, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB, 
alegando em síntese que relativo ao Contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel 
situado à Rua Eduardo Sanchez, 1371, apto. 21-A, o qual integra o Conjunto Habitacional 
Santa Etelvina VII São Paulo - SP; porque os réus, violando o contrato, abandonaram o imóvel, 
frustrando a finalidade social estritamente social e assistencial que objetivou o financiamento 
habitacional, dando-lhe outra destinação que não seja a de sua residência própria e de seus 
familiares, bem como deixaram de pagar as prestações mensais combinadas, acumulando 
um débito de R$ 127.999,73, referente ao período de abril/93 a março/07. Foi requerida a 
confirmação da tutela antecipada para a resolução do mencionado compromisso de compra 
e venda em virtude do abandono, possibilitando, assim, a recomercialização do imóvel com 
a ocupante Lidiane Alves de Lima, e consequentemente condenando os réus na perda das 
prestação pagas, como compensação pelo tempo que usaram, gozaram e usufruíram o imóvel 
em questão, bem como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações de direito. 
Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 13 de julho de 2021.

4ª Vara Cível do Foro Regional VII - Itaquera

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 0035672-05.2010.8.26.0007 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Sueli Juarez Alonso. na forma da Lei. etc. FAZ SABER a(o) HENRIQUE NELSON NORBEATO, 
Brasileiro, RG 14.920.782, CPF 032.150.128-47, com endereço à Rua Ancião Sebastiao 
Antonini, 61, Bl. 19 apto 43 e/ou bl. 02 apto 14, Vela Verde, CEP 06622-180, Jandira - SP. que 
por parte de Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB SP. lhe foi ajuizada 
uma Ação de Resolução Contratual Cumulada Com Reintegração de Posse e Indenização por 
Perdas e Danos com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Pretendida, pelo procedimento 
Comum, tendo como corré e Jacqueline Pereira Norberto, brasileira, casada, do lar, portadora 
do RG n° 14.379.972 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 032.150.128-47, relativo ao Contrato 
de Compromisso de Compra e Venda do imóvel situado à Rua Igarapé da Bela Aurora, n° 395, 
apartamento 13-C, o qual integra o Conjunto Habitacional Inácio Monteiro I. São Paulo/SP”; eis 
que os suplicados em flagrante desrespeito às cláusulas contratuais, abandonaram o imóvel em 
questão e deixaram de pagar as prestações combinadas. Nestas condições, ajuizada a presente 
ação, foi requerida a confirmação da tutela antecipatória para a rescisão do contrato e a imediata 
reintegração da posse, condenando-se os réus em perdas e danos, consubstanciados na perda das 
prestações pagas até o momento; ao pagamento de indenização pelo tempo que usaram, gozaram 
e usufruíram do imóvel, custas e demais cominações de direito. Estando o requerido em lugar 
ignorado, foi determinada a citação por edital, para que o mesmo, no prazo de 15 dias, a fluir após 
o prazo de 20 dias supra, conteste a presente ação, sendo nomeado curador especial em caso de 
revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas 
pela autora (Alt. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de setembro de 2021.

2ª Vara Cível do Foro Regional VII - Itaquera

A9gazetasp.com.br
QUINTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2021 

A 
hiperlipidemia é 
o aumento do ní-
vel de colesterol, 
triglicerídeos ou 
ambos no sangue 

e tem a ocorrência relativa-
mente comum nos peque-
nos animais, mais comum 
nos cães do que nos gatos. 
Pode ser classificada como 
primária ou secundária. 

Na primária tem como 
base a causa genética, e al-
gumas raças são mais sus-
ceptíveis do que outras, se-
gundo estudps;

Na secundária ligada a 
alterações no metabolis-
mo de lipídeos. Pode estar 
relacionado com doenças 
como Hipotireoidismo, 
Hiperadrenocorticismo, 
como também por inges-
tão de dietas com alto teor 

Hiperlipidemia
dieta com porcentagem de 
gordura menor que 10% da 
matéria seca. 

Recomenda-se o au-
mento no consumo de fi-
bras para auxiliar na re-
dução destes marcadores 
bioquímicos.

 Normalmente apenas 
a correção dietética não 
reduz os índices altos de 
triglicérides e colesterol 
nesses animais afetados. 
Endocrinologistas prova-
ram que o uso de fibratos é 
a melhor forma de se tratar 
a hiperlipidemia, pois em 
pouco espaço de tempo os 
níveis bioquímicos voltam 
ao normal. 

Aumentar exercícios 
diários também ajuda a re-
duzir os níveis altos de tri-
glicérides e colesterol.
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HORÓSCOPO

MALHAÇÃO SONHOS 
17h45, na Rede Globo

Luiz entra na Khan, mas Pedro, 
Rominho e Luka conseguem 
disfarçar e esconder Zé Ernes-
to. Roberta sofre pelos sonhos 
frustrados. Pedro não consegue 
fazer com que Zé Ernesto con-
fesse sua armação com Lobão. 
Heideguer e Henrique confe-
rem as apostas no Warriors e 
descobrem que Duca é o menos 
cotado para vencer. Bianca che-
ga para torcer por Duca. Delma 
sugere que Marcelo se afaste dos 
problemas por um tempo. Lu-
crécia se arruma para Heideguer 
e Edgard sente ciúmes. Dalva 
pede para assistir ao Warriors 
pela televisão. Pedro conta para 
Karina que Zé Ernesto anunciou 
que contará a todos o trato que 
fez com Lobão. Heideguer acre-
dita que Lobão fechou o acordo 
para que Yuri perdesse a luta e 
aposta alto em Duca. Yuri parte 
para cima de Duca.

NOS TEMPOS DO 
IMPERADOR
18h20, na Rede Globo

Zayla confessa que chantageou 
Pilar. Samuel e Pilar reatam o 
noivado. Nicolau alerta Celesti-
na sobre o risco de ter mentido 
para Teresa. Isabel faz com que 
Gastão se desculpe com Guebo. 

RESUMO DAS NOVELAS

Quinzinho abandona Vitória e as 
crianças. Borges se interessa ao 
saber que Justina foi alforriada 
por Luísa. Pedro e Teresa partici-
pam da marcha pela abolição.

TE DOU A VIDA
18h30, no SBT

Domingo está com sérios pro-
blemas de saúde e deve contar 
à família. Ernesto continua 
com planos de tirar a empresa 
de Horácio. Helena e Pedro se 
encontram no novo aparta-
mento e fazem amor. Por outro 
lado, Domingo decide falar com 
sua família e contar o que está 
acontecendo. Irene tenta colocar 
Ernesto contra Helena e lhe con-
ta que sua irmã teve intimidades 
com Pedro em um lugar que ele 
alugou para ela. cap 45 original.

GÊNESIS 
21h, na RecordTV

Jacó está pronto para um encon-
tro inesquecível.

UM LUGAR AO SOL
21h30, na Rede Globo

O pastor salva a vida de Lara e 
Mateus, que acaba perdendo 
o carro para o bandido. Noca 
repreende a neta e a faz se livrar 
de todas as coisas de Christian. 
Renato/Christian se recusa a dar 

dinheiro para Ravi para susten-
tar Joy, afirmando que a moça 
está aplicando um golpe no ra-
paz. Bárbara vasculha as coisas 
do marido e encontra o bilhete 
com o endereço de Lara. Lara e 
Mateus ficam juntos. Rebeca e 
Cecília visitam Eva na casa de 
repouso. Noca ajuda Camila a 
aceitar Dalva na sala de aula.No 
caminho da viagem para Pouso 
Feliz, Nicole nota um sangra-
mento em Bárbara e leva a irmã 
para o hospital. Camila ganha o 
concurso de redação, escrevendo 
a história de Dalva. A obstetra 
avisa a Bárbara que o bebê está 
bem. Bárbara confronta Renato/
Christian e liga para Lara na 
frente do marido.

VERDADES SECRETAS
00h05, na Rede Globo

Giovanna pensa em fazer com 
que Alex se separe de Carolina. 
Angel adia sua volta para casa 
e Guilherme percebe. Carolina 
se incomoda com a distância 
de Alex. Lourdeca se declara 
para Leo e depois se consola 
com Visky. Giovanna pede que 
Nina convença Eziel a revelar o 
segredo de Angel para Guilher-
me. Igor esnoba Pia. Anthony 
manipula Maurice e mente para 
Fanny. Eziel revela a Guilherme 
que Angel saiu com homens por 
dinheiro.

ÁRIES. 
As estrelas prometem 
energias positivas para 

cuidar de tarefas que podem ser 
potencialmente lucrativas. Se 
resolver correr riscos ou investir 
em um novo negócio, analise 
bem os prós e contras.

TOURO. 
Você começa o dia a 
todo vapor e pode se 
sair melhor do que 

esperava ao cuidar de alguns 
interesses pessoais. Mas será 
preciso determinação, paciência 
e responsabilidade.

GÊMEOS. 
A melhor pedida é ter 
cautela na hora de cuidar 
dos assuntos de rotina, 

pois o excesso de confi ança pode 
fazer com que você cometa erros 
básicos. Em compensação, tende a 
se destacar em assuntos secretos. 

CÂNCER. 
As estrelas garantem 
que não terá medo de 
correr alguns riscos, des-

de que seja algo razoável. Mas nem 
tudo será aquela maravilha. Há sinal 
de tensão para alguns relaciona-
mentos que andam desgastados.

LEÃO. 
A vida profi ssional 
segue em destaque e 

sua ambição vai bater no teto. 
Aproveite para elaborar e colocar 
em prática novas ideias. Dedicar 
um esforço extra para causar 
uma boa impressão.

VIRGEM. 
A colaboração dos co-
legas será importante 
no trabalho se quiser 

melhorar sua produtividade. 
Mas como nada é perfeito, pode 
se preparar pra ralar dobrado 
mesmo assim.

LIBRA. 
Há sinal de boas novas 
com dinheiro, mas vai de-
pender do seu esforço. O 

dia promete ser movimentado, cheio 
de reviravoltas e surpresas. Algumas 
serão positivas, mas também ajuda 
se você praticar o desapego 

ESCORPIÃO. 
Hoje, juntar forças com 
os colegas e agir em 
equipe será o caminho 

para dar conta de tudo o que precisa 
fazer. Talvez precise deixar algumas 
implicâncias de lado, mas a união 
continua sendo uma boa pedida. 

SAGITÁRIO. 
Seu foco estará no 
trabalho e pode ter su-

cesso ao lidar com tarefas mais 
complicadas logo cedo. E como 
o céu fi ca tenso no fi nal da tarde, 
vale a pena redobrar a atenção 
com o serviço.

CAPRICÓRNIO. 
Logo cedo, você vai 
contar com uma dose 
extra de sorte pra 

encarar os desafi os e brilhar 
em tudo o que fi zer! Prepare-se 
para fazer o maior sucesso na 
conquista! 

AQUÁRIO. 
 Comece a quinta focando 
em tarefas que exigem 
praticidade e responsabili-

dade. Ainda que possa pintar alguma 
treta com um familiar, no geral, o 
saldo tende a ser positivo e é a família 
que vai te ajudar a encher o bolso .

PEIXES. 
No trabalho, seu jeito 
falante favorece a troca 
de ideias com os colegas 

e você pode até se interessar em 
ouvir novos pontos de vista. Sair da 
rotina aumenta a chance de fazer 
uns contatinhos interessantes.

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

de gordura e sedentarismo 
entre outros. 

O animal com hiperli-
pidemia pode apresentar 
dores abdominais, diarreia, 
vômito, manchas de gordu-
ras nos olhos e sob a pele, 
convulsões especialmente 
em gatos. Está relacionada 
a doenças como pancreati-
te, Diabetes Melitus, entre 
outras. 

Os sintomas nem sem-
pre estão presentes, por-
tanto o melhor método 
para identificação do pro-
blema é fazer exame bio-
químico do sangue a fim 
de medir os níveis de trigli-
cérides e colesterol. 

A restrição de gordura 
dos alimentos é a primei-
ro passo do tratamento, 
por meio da utilização da 

CRUZADAS
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Curtas

CRÍTICA. Tais Araú-
jo (42) lembrou nesta 
segunda (14), no Roda 
Viva (Cultura), que foi 
criticada por Walcyr 
Carrasco por ter se re-
cusado a fazer uma 
cena de sexo anal na 
novela “Xica da Silva”, 
de 1996, exibida na ex-
tinta TV Manchete. Na 
ocasião, Walter Avanci-
ni e o Walcyr Carrasco 
(diretores) foram publi-
camente dizer que eu 
estava transformando a 
Xica da Silva numa Ma-
ria Chiquinha”.

INSANO. Sophia Urista 
(36), vocalista da ban-
da Brass Against, sur-
preendeu a todos ao 
urinar no rosto de um 
fã no palco, durante 
show no Welcome to 
Rockville, em Daytona, 
na Flórida, na noite da 
última quinta-feira (11). 
Após o incidente, a ban-
da pediu desculpas no 
Twitter. O ato pode ren-
der até 1 ano de prisão 
ou multa de US$ 1.000.

REENCONTRO. Daniel 
Radcliffe, Emma Watson 
e Rupert Grint se reú-
nem a outros membros 
do elenco e o diretor 
de “Harry Porter” para 
um especial de TV em 
comemoração aos 20 
anos do primeiro filme 
da franquia. A autora 
J.K. Rowling não partici-
pará do programa após 
ser criticada pelo elenco 
por comentários consi-
derados transfóbicos.

‘Ele é 
maravilhoso, 
sempre fui fã’
Vitão  ao negar briga com 
Whindersson. 

S 
ão Paulo vai pro-
mover shows, in-
tervenções artísti-
cas e 32 estandes de 
empreendedores 

culturais durante a 1ª Expo 
Internacional da Consciência 
Negra. O evento será realiza-
do entre amanhã (19) e se-
gunda (22) no Pavilhão 10 do 
Anhembi com shows de Xan-
de de Pilares, Leci Brandão, 
Rael, Rashid, Drik Barbosa e 
Bixarte, no sábado (20), e San-
dra de Sá e Dexter, no domin-
go (21). O evento será realiza-
do pela Secretaria Municipal 
de Cultura  em parceria com 
a Secretaria Municipal de Re-
lações Internacionais. O local 
deverá seguir todos os proto-
colos de segurança contra a 
Covid. Veja mais informações 
em nosso site.

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA  
Veja eventos em São Paulo
Expo Internacional 
da Consciência Negra: 
Prefeitura promove 
intervenções artísticas 
entre 19 e 22 de 
novembro

Produtos de beleza
O cantor britânico Harry Styles (27) lançou oficialmente sua 
própria marca de produtos de beleza chamada ‘Pleasing’. O 
anúncio foi feito através de sua conta oficial no Instagram 
nesta segunda-feira (15). Em entrevista à revista, o ex-inte-
grante da banda One direction revelou: “Está começando 
com esmalte de unha, porque foi assim que nasceu. Eu vendo 
uma cor em uma flor ou papel de parede ou algo assim e pen-
sando, ‘Oh, eu quero colocar isso nas minhas unhas’”.

Veneno
 O ex-lutador de boxe Mike 
Tyson, 55, revelou em entre-
vista ao New York Post que 
tem fumado veneno de sapo 
contra ansiedade e depres-
são. Segundo ele, a gosma 
produzida pelo bicho o aju-
dou muito a melhorar de 
saúde e a se tornar “diferen-
te”. Embora nada sólido, es-
tudos apontam que já foi ca-
paz de reduzir depressão.

Solteira
A Influenciadora Bruna Bian-
cardi negou os rumores de 
um relacionamento aberto 
com o jogador Neymar jr. (29) 
e se disse solteira, ao ser ques-
tionada nas redes sociais nes-
ta última segunda-feira (15).  
Neymar e Bruna já foram vis-
tos juntos algumas vezes. Ela 
já viajou para Paris, na França, 
onde o jogador mora e acom-
panhou uma partida do PSG.

‘30’: Adele lança seu novo disco 
Adele está aprendendo a ser feliz sozinha. Em seu quarto disco, “30”, o que mais a faz sofrer 
não são os amores impossíveis de concretizar ou de esquecer, como em “19”, “21” e “25”, mas 
a relação mais importante de sua vida –a que ela tem consigo mesma. O fio condutor do 
álbum, que será lançado nesta sexta-feira, é a crise dos 30, idade que Adele completou em 
2018, um ano antes de romper com seu então marido, Simon Konecki, com quem vivia des-
de 2011, e pai de seu único filho, Angelo.
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 A A greve dos trabalhado-
res e trabalhadoras da Igreja 
Mundial do Poder de Deus, do 
pastor evangélico Valdemiro 
Santiago, que começou há 
duas semanas continua pelo 
menos até a próxima sexta-
-feira (19), data que a empresa 
deve pagar o salário atrasado 
desde o dia 5 de outubro.

Em audiência de concilia-
ção realizada no Tribunal Re-
gional do Trabalho da 2ª Re-
gião (TRT-2), na sexta-feira (12) 
, representantes das três ca-
tegorias em greve – jornalis-
tas, cinegrafistas e trabalha-
does em igrejas – fecharam 
um bom acordo com gesto-
res da igreja, de acordo com 
Sérgio Ipoldo, do Sindicato 
dos Radialistas do Estado de 
São Paulo.

Segundo o dirigente, o 

acordo prevê que a Igreja 
Mundial vai pagar o salário 
de outubro até o dia, não vai 
descontar os dias parados e os 
trabalhadores terão 90 dias 
de estabilidade. Se a empresa 
cumprir o acordo, os traba-
lhadores encerram a parali-
sação no mesmo dia.

Com relação aos paga-
mentos de férias, também 
atrasadas e aos depósitos das 
contas do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) 
que não vêm sendo feitos, a 
empresa também se compro-
meteu a buscar uma solução.

Segundo o Sindicato dos 
Radialistas do Estado de São 
Paulo, a greve tem a adesão de 
75% dos trabalhadores: cerca 
de 100 radialistas, 5 jornalis-
tas e outros 300 trabalhado-
res em Igrejas. (CUT)

Profissionais da Igreja
Mundial fazem greve

 A Quem recebe benefício do 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) por estar afasta-
do do trabalho por incapacida-
de temporária – o antigo auxí-
lio-doença – deve ficar atento 
para o agendamento de nova 
perícia médica, sob o risco de 
ter o benefício suspenso.

Até 95 mil beneficiários 
por afastamento temporário 
foram convocados por edital 
no fim de setembro e têm até 
a próxima sexta-feira (19) para 
agendar nova perícia médica, 
em que será avaliado se o be-
neficiário permanece incapaz 
para o trabalho. O prazo inicial, 
que ia até 11 de novembro, foi 
prorrogado para o dia 19.

O agendamento pode ser 
feito por meio do aplicativo 
Meu INSS ou da central de 
atendimento 135 (ver abaixo). 
Se o segurado não agendar a 
perícia, o benefício será sus-
penso e só será reativado após 

novo agendamento. “Caso não 
ocorra a manifestação do cida-
dão, o auxílio será cessado de-
finitivamente”, alerta o INSS.

A lista com o nome e o nú-
mero de benefício de todos 
os convocados foi publicada 
e deve ser conferida no Diário 
Oficial da União (DOU).

Esse modo de convocação 
é usado para casos em que as 
cartas com o chamamento 
para nova perícia foram devol-
vidas pelos Correios, sem que 
o beneficiário fosse localizado. 
Isso ocorre devido a mudança 
de endereço sem a respectiva 
atualização cadastral.

Foi convocado quem rece-
be o benefício por afastamen-
to temporário há mais de seis 
meses e que não tem data de 
cessação já estipulada ou in-
dicação de reabilitação profis-
sional através do Programa de 
Revisão dos Benefícios por In-
capacidade. (AB)

Perícia médica pode
ser agendada até 6ª

SINDICAL

 A O Rio Grande do Sul 
abriu 2,5 mil vagas de traba-
lho intermitente nos nove 
primeiros meses deste ano, 
o que representa um cresci-
mento de 184,43% em com-
paração ao mesmo perío-
do de 2020, segundo dados 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Novo Caged), do Ministério 
do Trabalho e Previdência.

Apesar da expansão 
preocupante, essas vagas 
precárias de trabalho têm 
ainda participação peque-
na no total de postos com 
carteira assinada no Esta-
do, ocupando uma fatia de 

1,88% dentro dos 132,6 mil 
empregos criados no acu-
mulado deste ano.

“O trabalho intermiten-
te é o bico legalizado e traz 
muita insegurança para o 
trabalhador, pois o salário 
é calculado de acordo com 
as horas trabalhadas e não 
garante sequer o mínimo 
nacional”, critica o presi-
dente da CUT-RS, Amarildo 
Cenci. “Se a empresa não 
chamar o trabalhador ao 
longo do mês, ele fica sem 
renda. Como é que vai com-
prar comida e pagar as suas 
contas?”, questiona o presi-
dente. (CUT)

Trabalho intermitente 
cresce 184% no RS

 D O trabalho intermitente tem crescido no Brasil nos últimos 
cinco anos após vagas formais terem desacelerado

AGÊNCIA BRASIL

 D Na edição de 2020, foi 
registrado um valor nominal 

de vendas de R$ 3,78 bilhões, 
que superaria os R$ 4 bilhões 
se o montante fosse corrigido 

pela inflação.
AGÊNCIA BRASIL

 A As vendas da promoção Black Friday devem 
apresentar neste ano a primeira queda, desde 
2016, se for descontada a inflação acumulada 

em 12 meses. De acordo com 
a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), o dia de pro-
moções, marcado para 26 de 
novembro, deve ter um recuo 
de 6,5% em relação ao ano 
passado.

A CNC espera que as ven-
das cheguem a R$ 3,93 bilhões 
no país. É o maior valor no-
minal desde que a data foi in-
corporada ao calendário do 
varejo nacional. Mas como a 
inflação em 12 meses acumula 

variação de 10,67%, em termos reais a Black Friday 
deverá ter uma queda em relação ao ano anterior.

Na edição de 2020, foi registrado um valor no-
minal de vendas de R$ 3,78 bilhões, que supera-
ria os R$ 4 bilhões se o montante fosse corrigido 
pela inflação.

A expectativa é que mais da metade das recei-
tas venha dos setores de móveis e eletrodomés-
ticos (R$ 1,10 bilhão) e de eletroeletrônicos e uti-
lidades domésticas (R$ 906,57 milhões).

Outros segmentos com expectativa de receita 
relevante são hiper e supermercados (R$ 779,09 
milhões) e de vestuário, calçados e acessórios (R$ 
693,12 milhões).

A CNC coletou diariamente mais de 2 mil pre-
ços de itens agrupados em 34 linhas de produtos 
ao longo dos últimos 40 dias, encerrados em 16 
de novembro. Desses, 26% revelaram tendên-
cias de redução de preços no período – percen-
tual abaixo dos 46% observados às vésperas da 
Black Friday de 2020, quando a taxa de inflação 
era de 3,9%. (AB)

Black Friday: vendas 
devem cair pela 1ª  
vez em cinco anos

A CNC espera 
que as vendas 
cheguem a R$ 
3,93 bilhões no 
país. É o maior 
valor nominal 
desde que a data 
foi incorporada 
ao calendário do 
varejo nacional.

Fique 
ligado  

 D Agências da Caixa localizadas no Estado de São Paulo 
registraram filas durante todo este primeiro dia de Auxílio Brasil

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Dia 1 do
Auxílio
Brasil tem
muita fila
COMPLICADO. Pessoas passaram até 
duas horas esperando por atendimento 
em agências da Caixa de São Paulo

O primeiro dia do paga-
mento do Auxílio Bra-
sil, que substitui o Bolsa 
Família, tem filas de até 
duas horas de espera em 

agências da Caixa na zona leste da 
capital. A maioria em busca de mais 
informações, na esperança de ter au-
mento na renda. Há ainda beneficiá-
rios do auxílio emergencial sacando a 
última parcela.

Nas agências visitadas pela repor-
tagem, ninguém passou a noite na 
fila. As pessoas começaram a chegar 
depois das 7h30 desta quarta (17), meia 
hora antes de as agências abrirem, e 
as filas aumentaram perto da hora do 
almoço.

Quem recebia o Bolsa Família pas-
sa a ter o novo benefício automatica-
mente. É o caso de Maria Silvia da Sil-
va Oliveira, 32 anos. Desempregada, a 
faxineira estava recebendo o auxílio 
emergencial no lugar do Bolsa Família 
e foi à agência da avenida Sapopemba, 
13.446, em São Mateus, sacar o novo 
benefício social,

“Vi no aplicativo do Bolsa Famí-
lia que vou receber R$ 149, mas estou 

achando muito pouco. Recebia R$ 130 
de Bolsa Família”, afirmou Maria.

Roberto Domingos Nogueira, 42 
anos, está desempregado desde 2019 
e recebeu as sete parcelas do auxílio 
emergencial no lugar do Bolsa Família. 
Sem celular, foi à agência descobrir se 
irá receber o Auxílio Brasil e qual será 
o valor.

“Antes da pandemia, eu pegava re-
ciclagem. Hoje, faço bicos e sobrevivo 
com os R$ 250 do auxílio. Quero saber 
se vou receber apenas os R$ 91 de an-
tes”, disse.

Quem recebia o Bolsa Família pas-
sa a ter o Auxílio Brasil automatica-
mente, segundo o Ministério da Cida-
dania. Além da renda básica, é possível 
que cada família receba benefícios 
complementares, que variam entre R$ 
100 e R$ 200. O Auxílio Brasil pagará 
até seis benefícios complementares.

De acordo com a Caixa, os cartões 
e as senhas utilizados para saque do 
Bolsa Família continuarão válidos e 
poderão ser utilizados para o recebi-
mento do Auxílio Brasil. Os beneficiá-
rios com conta-poupança digital irão 
receber diretamente pelo Caixa Tem.

A beneficiária Nelci Dias do Nas-
cimento, 60 anos, aguardou quase 2 
horas na fila em Itaquera, com atendi-
mento preferencial. Ela conta que não 
conseguiu gerar o código de saque no 
aplicativo Caixa Tem.

“Deu código inválido no aplicati-
vo, isso nunca tinha acontecido. Ago-
ra, vou ter que vir todo mês na Caixa e 
pegar uma fila enorme para gerar esse 
código e receber R$ 100? O atenden-
te me disse que não sou a primeira a 
enfrentar esse problema. Antes eu ge-
rava o código e pegava o dinheiro na 
lotérica, sem filas”, diz Nelci.

O ajudante-geral Jakson Ferreira de 
Matos, 27 anos, também enfrenta pro-
blemas com sua conta no Caixa Tem 
e foi até a agência de São Mateus para 
tentar resolver. “Não consigo fazer 
nada no aplicativo. Vim tentar pegar 
a última parcela do auxílio emergen-
cial”, contou.

A Caixa afirma que, além do apli-
cativo Caixa Tem, é possível consultar 
informações nos terminais de autoa-
tendimento, nas lotéricas, nos corres-
pondentes Caixa Aqui, nas agências 
da Caixa e pelo telefone 111. (FP)
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Balanço Patrimonial Levantado em 31 de dezembro de 2020 - Em Reais

Instituto Social Saúde Resgate a Vida
Contrato Gestão Nº 030/2020 - Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro - CNPJ 07.900.613/0001-24

Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e Relatório dos Auditores Independentes

ATIVO Nota 2020
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa - com restrição 3 744.486
Outros ativos circulantes  209.000
Estoque - com restrição 4 165.906
Subvenções a receber 5 2.645.140
Total do ativo circulante  3.764.532
TOTAL DO ATIVO  3.764.532

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

PASSIVO Nota 2020
CIRCULANTE
Fornecedores 7 250.904
Obrigações sociais e fiscais 8 106.510
Provisão de férias e encargos 9 60.988
Receitas diferidas com estoque 10 165.906
Subvenções a realizar 11 3.180.224
Total do passivo circulante  3.764.532
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  3.764.532

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

RECEITAS Nota 2020
Receita de gestão pública 14 3.408.113
Receita s/ aplicações financeiras  239
Repasse destinado à aquisição estoque  (165.906)
Total de receitas  3.242.446
DESPESAS
Com pessoal e encargos  (752.126)
Serviços de terceiros 15 (1.239.243)
Medicamentos e materiais  (873.996)
Administrativas e gerais  (369.931)
Financeiras  (7.150)
Total das despesas  (3.242.446)
Superávit/ (déficit) do exercício  -

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

balanço. As aplicações estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescido dos ren-
dimentos, apropriados até a data do balanço, de acordo com o regime de competência.
 2020
Bancos Conta Movimento 744.486
Total 744.486
4. Estoques - Com Restrição: 2020
Estoques com restrição 165.906
Total 165.906
5. Subvenções a Receber: 2020
Subvenções a receber - 2021 2.645.140
Total 2.645.140
6. Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes 
são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando apli-
cável, dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data do 
balanço patrimonial. Uma provisão é reconhecida em decorrência a um evento passa-
do que originou um passivo, sendo provável que os recursos econômicos possam ser 
requeridos para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido.
7. Fornecedores: 2020
São Roque Distribuidora de Medicamentos e Mat. 202.474
Energisa S/A 14.166
Super Mendes Dist. Prod.p/ Hig. Prof 10.226
Adilvan Com. E Distr. Ltda 9.428
Comercial de Alimentos Diamante Azul 9.702
Outros fornecedores 4.908
Total 250.904
8. Obrigações Sociais e Fiscais: 2020
IRRF terceiros a recolher 208
PIS/COFINS/CSLL terceiros a recolher 643
PIS a recolher 1.118
IRRF s/ folha a recolher 92
Salários a pagar 70.277
INSS a recolher 26.634
FGTS a recolher 7.538
Total 106.510

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 - Em Reais

1. Contexto Operacional: A Entidade - O Instituto Social Saúde Resgate a Vida é 
uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica consti-
tuída juridicamente em 15/01/2006, com o estatuto devidamente registrado no Registro 
das Pessoas Jurídicas Comarca de Cotia - SP sob o nº 60. 558.Sua administração é 
dirigida pela Assembleia Geral, Conselho de Administração, Superintendência Geral e 
Conselho Fiscal, eleito pela Assembleia de Associados e colaboradores. Dentre seus 
objetivos, o ISSRV prevê em seu Estatuto Social (Capitulo II, artigo 4º) promover e 
prestar atividades assistenciais, no âmbito da saúde, de natureza médico-hospitalar, 
diagnóstica e/ou ambulatorial, a toda população, sem distinção de nacionalidade, cor, 
sexo ou religião. Promover e incentivar o desenvolvimento, a pesquisa e a capacitação 
de recursos humanos na área da saúde em diversos níveis. Apoiar a investigação 
cientifica na área das ciências da saúde, bem como contribuir para a excelência dos 
profissionais da referida área. Firmar convênios e ajustes congêneres com outras ins-
tituições, de natureza pública ou privada, de ensino, pesquisa ou assistência à saúde, 
prestar serviços e consultorias. Produzir e disponibilizar material didático, entre outros. 
Unidade Gerenciada - Em 01 de Junho de 2020 foi celebrado o contrato de gestão 
nº 030/2020 entre a Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro e o Instituto Social 
Saúde Resgate a Vida, para o gerenciamento, operacionalização e execução de ser-
viços médico-hospitalares, o presente contrato tem por objetivo o gerenciamento, ope-
racionalização do atendimento integral dos serviços ambulatoriais de Consultas e Exa-
mes Especializados, atendimento e assistência médico hospitalar, e, setores de apoio 
constantes do Termo de referência e plano operativo anual, em conformidade com o 
edital do processo seletivo e seus anexos Técnicos que integram o Contrato de Ges-
tão. O contrato de Gestão possui o prazo de 12 meses de vigência, com valor global 
estimado de R$ 6.348.337. 2. Apresentação e Elaboração das Demonstrações Fi-
nanceiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira 
e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 2002 (R1), especi-
fica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 - Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para 
preparação de suas demonstrações financeiras. a) Moeda funcional e de Apresen-
tação: As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda 
funcional da Entidade. 3. Caixa e Equivalente de Caixa - Com Restrição: Composto 
das contas correntes bancaria e aplicação financeira de liquidez imediata até a data do 

9. Provisões de Férias e Encargos: 2020
Provisão de Férias 60.988
Total 60.988
10. Receitas Diferidas: 2020
Receitas Diferidas c/ Estoque 165.906
Total 165.906
11. Subvenções a Realizar: Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está con-
tabilizando os valores decorrentes de Subvenção e Assistência Governamentais, con-
forme abaixo:
 2020
Subvenções a Realizar 3.180.224
Total 3.180.224
12. Apuração do Resultado: Em conformidade com o item 12 da Resolução 1.305/10 
NBC TG 07 R1, o resultado do exercício é apurado seguindo regime de competência. 
Ao final do exercício as receitas e despesas são confrontadas de maneira que o resul-
tado apurado seja sempre “zero”, a fim de que o resultado não interfira no Patrimônio 
da Instituição. 13. Origem e Aplicação dos Recursos: As receitas da entidade, bem 
como as despesas são apuradas mensalmente ao regime de Competência. As receitas 
são apuradas através dos comprovantes de recebimento, bem como suas despesas 
através de Notas Fiscais e recibos, conforme as exigências da Lei. Tanto as receitas 
como as despesas, para efeito de prestação de contas estão demonstradas através do 
“Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas Contrato de Gestão - Anexo RP 08”.
14. Receita de Gestão Pública: 2020
Receita de Gestão pública 3.408.113
Total 3.408.113
15. Serviços de Terceiros: 2020
Serviços Médicos 917.614
Serviços Terceirizados 249.553
Assessoria Contábil 13.000
Serviços Gráficos 615
Serviços de TI 58.461
Total 1.239.243

Demonstração do Resultado
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 - Em Reais

Ricardo Emiliano Rodrigues Sanches
Presidente - CPF: 052.223.806-88

Vanessa da Silva Laurindo Mota
Contadora - CT CRC: 1SP238505/O-0

Aos administradores do INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA - Contra-
to Gestão Nº 030/2020 - Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro - CNPJ 
07.900.613/0001-24 - São José do Rio Claro - MT. Opinião: Examinamos as demonstra-
ções financeiras do INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA Contrato Gestão 
Nº 030/2020 - Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro CNPJ 07.900.613/0001-
24, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respec-
tivas demonstrações do resultado para o exercício findo nessa data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do INSTI-
TUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA Contrato Gestão Nº 030/2020 - Prefeitura 
Municipal de São José do Rio Claro CNPJ 07.900.613/0001-24 em 31 de dezembro 
de 2020, o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a se-
guir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financei-
ras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profis-
sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Con-
forme nota explicativa nº 01, em 01 de Junho de 2020 foi celebrado o contrato de gestão 
nº 030/2020 entre a Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro e o Instituto Social 
Saúde Resgate a Vida, para o gerenciamento, operacionalização e execução de servi-
ços médico-hospitalares, o presente contrato tem por objetivo o gerenciamento, opera-
cionalização do atendimento integral dos serviços ambulatoriais de Consultas e Exames 
Especializados, atendimento e assistência médico hospitalar, e, setores de apoio cons-
tantes do Termo de referência e plano operativo anual, em conformidade com o edital do 
processo seletivo e seus anexos Técnicos que integram o Contrato de Gestão. O contra-
to de Gestão possui o prazo de 12 meses de vigência, com valor global estimado de R$ 

6.348.337. Outros assuntos: As demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro 
de 2019 não estão apresentadas para fins de comparação, conforme mencionado nota 
explicativa Nº 01, o Contrato de gestão nº 030/2020 iniciou-se sua movimentação em 
01 de junho de 2020, consequentemente não estamos emitindo opinião em relação 
ao exercício anterior. Responsabilidades da Administração pelas demonstrações 
financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, 
a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabili-
dades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos obje-
tivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-

mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não de-
tecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas con-
tábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações finan-
ceiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos.

São Paulo, 10 de maio de 2021.

SGS Auditores Associados S/S Ltda Presley José Godoy
CRC 2 SP 024.456/O-4 CRC 1 SP 185.052/O-5

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

EDITAL Nº 106/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 01/12/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de Empresa Especializada em prestação/execução 
de serviços de ressolagem/recauchutagem de pneus agrícolas e de máquinas pesadas pertencentes 
à Frota Municipal.

EDITAL Nº 107/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 02/12/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Buffet para forne-
cimento de cardápio em capacitações dos profissionais multidisciplinares da rede de saúde, para re-
uniões do grupo de adesão dos portadores de HIV/AIDS em acompanhamento no SAE - Bebedouro/
SP e para reuniões da Secretaria Municipal de Saúde.

EDITAL Nº 108/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 03/12/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência social 
para intervenção e acompanhamento social com adolescentes egressos de acolhimento institucional 
de Bebedouro em situação específica e excepcional de situação de inexistência familiar de origem e 
extensa garantindo o desenvolvimento pessoal, geração de renda deste público.

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

Bebedouro/SP., 17 de novembro de 2021.
Paulo Sérgio Garcia Sanchez

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

EDITAL Nº 109/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021
OBJETO: Aquisição de 01 (uma) unidade de Aparelho de Raio-X Fixo Analógico do Hospital Municipal 
de Bebedouro.
01/12/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
06/12/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
06/12/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

EDITAL Nº 110/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Equipamentos de Informática, destinados ao 
atendimento de Unidades Escolares do Sistema Municipal de Ensino e à Secretaria Municipal de 
Educação.
01/12/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
07/12/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
07/12/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

EDITAL Nº 111/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2021
OBJETO: Aquisição de 02 (dois) Veículos 0km, tipo Caminhão 4X2 equipado com Coletor Compac-
tador de 15 m³ novo, 04 (quatro) Veículos 0km, tipo Caminhão 4X2 equipado com Caçamba Bascu-
lante de 6 m³ nova, 01 (um) Veículo 0km, tipo Caminhão 4X2 equipado com Tanque Pipa Bombeiro 
8.000 litros novo, para uso do Departamento de Transportes e Aquisição de 01 (um) Veículo 0km, 
tipo Caminhão 4X2 equipado com Caçamba Basculante de 6 m³ nova, 01 (um) Veículo 0km, tipo 
Caminhão 4X2 equipado com Tanque Pipa Bombeiro 8.000 litros novo, 01 (um) Tanque Espargidor 
de Asfalto com capacidade mínima de 2.500 litros de emulsão, novo, 02 (dois) Rolos Compactadores 
em Tandem, de pequeno porte com no mínimo 1.600 quilos, novos, para uso do Departamento de 
Engenharia e Obras.
01/12/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
08/12/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
08/12/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

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

Bebedouro/SP., 17 de novembro de 2021.
PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ

PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: COMUNICADO
Comunicamos que a sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico de Registro de Preços Nº 
36/00344/21/05 - Objeto: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUI-
SIÇÃO DE KIT DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DE ENSINO INFANTIL 
DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DIRETORIAS DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS 
PARTICIPANTES, NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pelo prazo de 12 (doze) meses, con-
forme as especificações e demais condições constantes no Termo de Referência., será reativada na data de 
23/11/2021, às 10 horas e 30 minutos no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br, através da Oferta de 
Compra nº 081101080462021OC00306.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – 
FDE, o Pregão Eletrônico nº 36/00403/21/05, objetivando a Constituição de Sistema de Registro de Pre-
ços para Aquisição de Mesa de Uso Múltiplo com rodízios nas cores azul claro – ME-29, Verde 
claro - ME-30 e Laranja - ME-31, além de Mesa de Uso Múltiplo Acessível com rodízios na 
cor Verde Claro - ME-42, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra o Edital.
A sessão pública dar-se-á no dia 01/12/2021, às 09:00 horas no endereço eletrônico: www.bec.
sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 
081101080462021OC00321, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção licitações) ou ainda 
na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo - SP, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas.
A data do início do prazo para envio da proposta eletrônica será de 18/11/2021, até o momento anterior ao 
início da sessão pública. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4123, Gerência 
de Licitações.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – 
FDE, o Pregão Eletrônico nº 36/01194/20/05, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE CONTENTOR MÓVEL PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS DE 120 LITROS - CM-01 E 240 LI-TROS 
- CM-03 E DE CONTENTOR MÓVEL PARA RESÍDUOS NÃO RECICLÁVEIS DE 120 LITROS - CM-02 
E 240 LITROS - CM-04, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra o Edital.
A sessão pública dar-se-á no dia 01/12/2021, às 10:00 horas no endereço eletrônico: www.bec.
sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 
081101080462021OC00292, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção licitações) ou ainda 
na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo - SP, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas.
A data do início do prazo para envio da proposta eletrônica será de 18/11/2021, até o momento anterior ao 
início da sessão pública. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4123. Gerência 
de Licitações.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas inte-
ressadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00267/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Ver Lea Apare-
cida de Oliveira – Rua Honduras, 325 – Prq das Américas - Mauá, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 09/12/2021, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00302/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Cid Au-
gusto Guelli – Rua Braga, 312 – Vila Any - Guarulhos, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 09/12/2021, às 16:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00192/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Jose 
Augusto Lopes Borges – Rua Cristinao Olsen, 3525 – Vila Nova - Araçatuba, EE Prof Jorge Correa - Rua 
São Paulo, s/n – Jd Sumare - Araçatuba, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 10/12/2021, 
às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00230/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof. Antonio 
Serralvo Sobrinho - Rua José Miguel quadra, Q – 19 – Vila Ipiranga - Bauru, em SP - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 10/12/2021, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00238/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa. Maria 
de Lourdes Barreiros Carvalho – Av. Wenceslau Braz, s/nº - Vila Popular - Itapetininga, em SP - ABER-
TURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 10/12/2021, às 14:00 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. 
A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN (arquivo de 
retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual deverá ser ins-
talado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLICATIVO DIGI-
TA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/
PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/
Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.pdf) através 
do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. 
A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço 
eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. 
Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, juntamen-
te com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração de enquadramento 
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como cooperativa que 
preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão ser entregues no ato 
de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP.
Esta(s) Licitação(ões) será(ão) processada(s) em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei 
Estadual nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o 
disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o esta-
belecido no(s) edital(is). - GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 1163/21, PROCESSO Nº 21/02576, Oferta de Compra 092301090572021OC01391 
para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de  
kit  para determinação de endotoxinas bacterianas, cuja sessão será realizada no dia 
03/12/2021 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites
www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos” no primeiro 
dia útil após esta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: MARIA DA CONCEICAO 
FERREIRA DE ALMEIDA SILVA e suplentes.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2021 – Processo Licitatório: 188/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA 12 (DOZE) MESES, conforme especificações constantes no 
Anexo I do edital.
Data da Abertura: 17/11/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 01/12/2021 às 08:30horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2021 – Processo Licitatório: 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: 17/11/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 01/12/2021 às 13:30horas.
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, 17 de Novembro de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2021 – Processo Licitatório: 189/2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme 
especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 17/11/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 02/12/2021 às 08:30horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2021 – Processo Licitatório: 190/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE CONCRETO USINADO A SER ENTREGUE DE FORMA PARCELADA E DE ACOR-
DO COM A NECESSIDADE, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 17/11/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 02/12/2021 às 13:30horas.
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, 17 de novembro de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE LICITAÇÃO

LEILÃO PÚBLICO Nº 003/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 187/2021
Data da Abertura: 17/11/2021
Data do Encerramento: 13/12/2021 às 09:00 horas.
OBJETO: Alienação de Bens a saber:

ITEM QTD. DESCRIÇÃO VALOR MÍNIMO DE LANCE
1 1 Cavalo Mecânico M. Benz/Axor 3344S6X4- Placa OOL9A67 R$ 240.000,00 
2 1 Picador Triturador de Galhos PDG 230 TR R$ 30.000,00 

O Edital completo poderá ser obtido á Rua Cincinato Braga, 360, Centro, Itajobi/SP, no Setor de Licitação das 09:00 as 
17:00 horas, e também no site www.itajobi.sp.gov.br
Legislação Lei Federal nº 14.133/2021.

Itajobi, 17 de novembro de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

PROCESSO nº 3864–PG/2021 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FORMA DE 
GOTAS, LÍQUIDOS E CREMES PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PELO PERÍODO 
DE 12 (DOZE) MESES
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 01 de dezembro de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 18 de novembro 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, 17 de novembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSO nº 3000–PG/2021 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FORMA DE 
COMPRIMIDOS PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 02 de dezembro de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 18 de novembro 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, 17 de novembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 076/2021
Licitação nº 096/2021
Objeto: Contratação de empresa  especializada para fornecimento, instalação e 
configuração e suporte de 148(cento e quarenta e oito) pontos de Internet Banda 
Larga.
Regime de Execução: Execução  Parcelada/ Preço unitário.
Tipo: Menor Preço por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 01/12/2021 às 09:00 horas. 
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante 
solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 17 DE NOVEMBRO DE 2021
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIO - SMARH

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 086/2021
Licitação nº 110/2021
Objeto: Contratação de empresa  especializada para prestação de serviços de 
recarga e manutenção de extintores de incêndio para a Secretaria Municipal de 
Educação de Sumaré.
Regime de Execução: Execução  Parcelada/ Preço unitário.
Tipo: Menor valor por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 02/12/2021 às 09:00 horas. 
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante 
solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 17 DE NOVEMBRO DE 2021
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIO - SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico nº 38/21 - P.A. nº 46756/21 - Obj.:Aqui-
sição de curativo para atender mandado judial - Disputa dia 
01/12/21 às 15:00 horas

Concorrência nº 12/21 - P.A. nº 48830/21 - Objeto: Contra-
tação de empresa para registro de preços para serviço de 
limpeza e desobstrução de boca de lobo.Recebimento e 
abertura dos envelopes dia 22/12/21 às 09:30 horas.

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

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - UGE 180341 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CHAMADA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº EEF/CO-341/0001/21. PROCESSO Nº EEF-2021341126
O Dirigente da UGE 180341 comunica:

RETIFICAÇÃO DO EDITAL
A CONCORRÊNCIA Nº EEF/CO-341/0001/21, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a contratação de empresa especializada para adap-
tações na pista de atletismo e campo de futebol da Escola de Educação Física, com fornecimento total de materiais e mão 
de obra, sob o regime de empreitada por preço global, conforme especificações do Projeto Executivo que integra o Edital como Anexo I.
Os itens 5.1.3. referente a Qualificação econômico-financeira e item 11. referente a Garantia de Execução do Contrato, 
foram retificados na busca infatigável pela proposta de máxima vantajosidade ao interesse público.
A sessão pública de abertura dos envelopes será dia 10 de DEZEMBRO de 2021, às 09:00 horas, no auditório da Escola de Educação 
Física da Polícia Militar.
O edital na íntegra e seus anexos estão disponiveis no site www.e-negociospublicos.com.br.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente na Escola de Educação Física da Polícia Militar, localizado na Avenida Cruzeiro 
do Sul, 548 - Canindé - São Paulo - SP, pelo e-mail eeflogistica@policiamilitar.sp.gov.br e eefuge@policiamilitar.sp.gov.br ou pelos tele-
fones (11) 3229-2143, 3229-3662 e 3229-3622. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1079329-45.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) L C MARQUES DROGARIA, CNPJ 24.621.945/0001-99, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de Medicamental Distribuidora Ltda, para recebimento de R$ 4.363,66 (Ago/17) decorrente das 
faturas, vencidas e não pagas, cujas mercadorias oriundas de compra de medicamentos foram devidamente 
entregues e recebidas pela requerida. 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 em 15 dias nos termos do art. 701 do CPC. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 10 de novembro de 2021.                                            P-18e19/11

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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Balanço Patrimonial Levantado em 31 de dezembro de 2020 - Em Reais

Instituto Social Saúde Resgate a Vida
Contrato Gestão Nº 030/2020 - Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro - CNPJ 07.900.613/0001-24

Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e Relatório dos Auditores Independentes

ATIVO Nota 2020
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa - com restrição 3 744.486
Outros ativos circulantes  209.000
Estoque - com restrição 4 165.906
Subvenções a receber 5 2.645.140
Total do ativo circulante  3.764.532
TOTAL DO ATIVO  3.764.532

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

PASSIVO Nota 2020
CIRCULANTE
Fornecedores 7 250.904
Obrigações sociais e fiscais 8 106.510
Provisão de férias e encargos 9 60.988
Receitas diferidas com estoque 10 165.906
Subvenções a realizar 11 3.180.224
Total do passivo circulante  3.764.532
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  3.764.532

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

RECEITAS Nota 2020
Receita de gestão pública 14 3.408.113
Receita s/ aplicações financeiras  239
Repasse destinado à aquisição estoque  (165.906)
Total de receitas  3.242.446
DESPESAS
Com pessoal e encargos  (752.126)
Serviços de terceiros 15 (1.239.243)
Medicamentos e materiais  (873.996)
Administrativas e gerais  (369.931)
Financeiras  (7.150)
Total das despesas  (3.242.446)
Superávit/ (déficit) do exercício  -

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

balanço. As aplicações estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescido dos ren-
dimentos, apropriados até a data do balanço, de acordo com o regime de competência.
 2020
Bancos Conta Movimento 744.486
Total 744.486
4. Estoques - Com Restrição: 2020
Estoques com restrição 165.906
Total 165.906
5. Subvenções a Receber: 2020
Subvenções a receber - 2021 2.645.140
Total 2.645.140
6. Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes 
são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando apli-
cável, dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data do 
balanço patrimonial. Uma provisão é reconhecida em decorrência a um evento passa-
do que originou um passivo, sendo provável que os recursos econômicos possam ser 
requeridos para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido.
7. Fornecedores: 2020
São Roque Distribuidora de Medicamentos e Mat. 202.474
Energisa S/A 14.166
Super Mendes Dist. Prod.p/ Hig. Prof 10.226
Adilvan Com. E Distr. Ltda 9.428
Comercial de Alimentos Diamante Azul 9.702
Outros fornecedores 4.908
Total 250.904
8. Obrigações Sociais e Fiscais: 2020
IRRF terceiros a recolher 208
PIS/COFINS/CSLL terceiros a recolher 643
PIS a recolher 1.118
IRRF s/ folha a recolher 92
Salários a pagar 70.277
INSS a recolher 26.634
FGTS a recolher 7.538
Total 106.510

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 - Em Reais

1. Contexto Operacional: A Entidade - O Instituto Social Saúde Resgate a Vida é 
uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica consti-
tuída juridicamente em 15/01/2006, com o estatuto devidamente registrado no Registro 
das Pessoas Jurídicas Comarca de Cotia - SP sob o nº 60. 558.Sua administração é 
dirigida pela Assembleia Geral, Conselho de Administração, Superintendência Geral e 
Conselho Fiscal, eleito pela Assembleia de Associados e colaboradores. Dentre seus 
objetivos, o ISSRV prevê em seu Estatuto Social (Capitulo II, artigo 4º) promover e 
prestar atividades assistenciais, no âmbito da saúde, de natureza médico-hospitalar, 
diagnóstica e/ou ambulatorial, a toda população, sem distinção de nacionalidade, cor, 
sexo ou religião. Promover e incentivar o desenvolvimento, a pesquisa e a capacitação 
de recursos humanos na área da saúde em diversos níveis. Apoiar a investigação 
cientifica na área das ciências da saúde, bem como contribuir para a excelência dos 
profissionais da referida área. Firmar convênios e ajustes congêneres com outras ins-
tituições, de natureza pública ou privada, de ensino, pesquisa ou assistência à saúde, 
prestar serviços e consultorias. Produzir e disponibilizar material didático, entre outros. 
Unidade Gerenciada - Em 01 de Junho de 2020 foi celebrado o contrato de gestão 
nº 030/2020 entre a Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro e o Instituto Social 
Saúde Resgate a Vida, para o gerenciamento, operacionalização e execução de ser-
viços médico-hospitalares, o presente contrato tem por objetivo o gerenciamento, ope-
racionalização do atendimento integral dos serviços ambulatoriais de Consultas e Exa-
mes Especializados, atendimento e assistência médico hospitalar, e, setores de apoio 
constantes do Termo de referência e plano operativo anual, em conformidade com o 
edital do processo seletivo e seus anexos Técnicos que integram o Contrato de Ges-
tão. O contrato de Gestão possui o prazo de 12 meses de vigência, com valor global 
estimado de R$ 6.348.337. 2. Apresentação e Elaboração das Demonstrações Fi-
nanceiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira 
e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 2002 (R1), especi-
fica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 - Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para 
preparação de suas demonstrações financeiras. a) Moeda funcional e de Apresen-
tação: As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda 
funcional da Entidade. 3. Caixa e Equivalente de Caixa - Com Restrição: Composto 
das contas correntes bancaria e aplicação financeira de liquidez imediata até a data do 

9. Provisões de Férias e Encargos: 2020
Provisão de Férias 60.988
Total 60.988
10. Receitas Diferidas: 2020
Receitas Diferidas c/ Estoque 165.906
Total 165.906
11. Subvenções a Realizar: Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está con-
tabilizando os valores decorrentes de Subvenção e Assistência Governamentais, con-
forme abaixo:
 2020
Subvenções a Realizar 3.180.224
Total 3.180.224
12. Apuração do Resultado: Em conformidade com o item 12 da Resolução 1.305/10 
NBC TG 07 R1, o resultado do exercício é apurado seguindo regime de competência. 
Ao final do exercício as receitas e despesas são confrontadas de maneira que o resul-
tado apurado seja sempre “zero”, a fim de que o resultado não interfira no Patrimônio 
da Instituição. 13. Origem e Aplicação dos Recursos: As receitas da entidade, bem 
como as despesas são apuradas mensalmente ao regime de Competência. As receitas 
são apuradas através dos comprovantes de recebimento, bem como suas despesas 
através de Notas Fiscais e recibos, conforme as exigências da Lei. Tanto as receitas 
como as despesas, para efeito de prestação de contas estão demonstradas através do 
“Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas Contrato de Gestão - Anexo RP 08”.
14. Receita de Gestão Pública: 2020
Receita de Gestão pública 3.408.113
Total 3.408.113
15. Serviços de Terceiros: 2020
Serviços Médicos 917.614
Serviços Terceirizados 249.553
Assessoria Contábil 13.000
Serviços Gráficos 615
Serviços de TI 58.461
Total 1.239.243

Demonstração do Resultado
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 - Em Reais

Ricardo Emiliano Rodrigues Sanches
Presidente - CPF: 052.223.806-88

Vanessa da Silva Laurindo Mota
Contadora - CT CRC: 1SP238505/O-0

Aos administradores do INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA - Contra-
to Gestão Nº 030/2020 - Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro - CNPJ 
07.900.613/0001-24 - São José do Rio Claro - MT. Opinião: Examinamos as demonstra-
ções financeiras do INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA Contrato Gestão 
Nº 030/2020 - Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro CNPJ 07.900.613/0001-
24, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respec-
tivas demonstrações do resultado para o exercício findo nessa data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do INSTI-
TUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA Contrato Gestão Nº 030/2020 - Prefeitura 
Municipal de São José do Rio Claro CNPJ 07.900.613/0001-24 em 31 de dezembro 
de 2020, o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a se-
guir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financei-
ras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profis-
sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Con-
forme nota explicativa nº 01, em 01 de Junho de 2020 foi celebrado o contrato de gestão 
nº 030/2020 entre a Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro e o Instituto Social 
Saúde Resgate a Vida, para o gerenciamento, operacionalização e execução de servi-
ços médico-hospitalares, o presente contrato tem por objetivo o gerenciamento, opera-
cionalização do atendimento integral dos serviços ambulatoriais de Consultas e Exames 
Especializados, atendimento e assistência médico hospitalar, e, setores de apoio cons-
tantes do Termo de referência e plano operativo anual, em conformidade com o edital do 
processo seletivo e seus anexos Técnicos que integram o Contrato de Gestão. O contra-
to de Gestão possui o prazo de 12 meses de vigência, com valor global estimado de R$ 

6.348.337. Outros assuntos: As demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro 
de 2019 não estão apresentadas para fins de comparação, conforme mencionado nota 
explicativa Nº 01, o Contrato de gestão nº 030/2020 iniciou-se sua movimentação em 
01 de junho de 2020, consequentemente não estamos emitindo opinião em relação 
ao exercício anterior. Responsabilidades da Administração pelas demonstrações 
financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, 
a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabili-
dades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos obje-
tivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-

mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não de-
tecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas con-
tábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações finan-
ceiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos.

São Paulo, 10 de maio de 2021.

SGS Auditores Associados S/S Ltda Presley José Godoy
CRC 2 SP 024.456/O-4 CRC 1 SP 185.052/O-5

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

EDITAL Nº 106/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 01/12/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de Empresa Especializada em prestação/execução 
de serviços de ressolagem/recauchutagem de pneus agrícolas e de máquinas pesadas pertencentes 
à Frota Municipal.

EDITAL Nº 107/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 02/12/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Buffet para forne-
cimento de cardápio em capacitações dos profissionais multidisciplinares da rede de saúde, para re-
uniões do grupo de adesão dos portadores de HIV/AIDS em acompanhamento no SAE - Bebedouro/
SP e para reuniões da Secretaria Municipal de Saúde.

EDITAL Nº 108/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 03/12/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência social 
para intervenção e acompanhamento social com adolescentes egressos de acolhimento institucional 
de Bebedouro em situação específica e excepcional de situação de inexistência familiar de origem e 
extensa garantindo o desenvolvimento pessoal, geração de renda deste público.

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

Bebedouro/SP., 17 de novembro de 2021.
Paulo Sérgio Garcia Sanchez

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

EDITAL Nº 109/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021
OBJETO: Aquisição de 01 (uma) unidade de Aparelho de Raio-X Fixo Analógico do Hospital Municipal 
de Bebedouro.
01/12/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
06/12/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
06/12/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

EDITAL Nº 110/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Equipamentos de Informática, destinados ao 
atendimento de Unidades Escolares do Sistema Municipal de Ensino e à Secretaria Municipal de 
Educação.
01/12/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
07/12/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
07/12/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

EDITAL Nº 111/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2021
OBJETO: Aquisição de 02 (dois) Veículos 0km, tipo Caminhão 4X2 equipado com Coletor Compac-
tador de 15 m³ novo, 04 (quatro) Veículos 0km, tipo Caminhão 4X2 equipado com Caçamba Bascu-
lante de 6 m³ nova, 01 (um) Veículo 0km, tipo Caminhão 4X2 equipado com Tanque Pipa Bombeiro 
8.000 litros novo, para uso do Departamento de Transportes e Aquisição de 01 (um) Veículo 0km, 
tipo Caminhão 4X2 equipado com Caçamba Basculante de 6 m³ nova, 01 (um) Veículo 0km, tipo 
Caminhão 4X2 equipado com Tanque Pipa Bombeiro 8.000 litros novo, 01 (um) Tanque Espargidor 
de Asfalto com capacidade mínima de 2.500 litros de emulsão, novo, 02 (dois) Rolos Compactadores 
em Tandem, de pequeno porte com no mínimo 1.600 quilos, novos, para uso do Departamento de 
Engenharia e Obras.
01/12/2021 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
08/12/2021 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
08/12/2021 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

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

Bebedouro/SP., 17 de novembro de 2021.
PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ

PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: COMUNICADO
Comunicamos que a sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico de Registro de Preços Nº 
36/00344/21/05 - Objeto: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUI-
SIÇÃO DE KIT DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DE ENSINO INFANTIL 
DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DIRETORIAS DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS 
PARTICIPANTES, NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pelo prazo de 12 (doze) meses, con-
forme as especificações e demais condições constantes no Termo de Referência., será reativada na data de 
23/11/2021, às 10 horas e 30 minutos no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br, através da Oferta de 
Compra nº 081101080462021OC00306.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – 
FDE, o Pregão Eletrônico nº 36/00403/21/05, objetivando a Constituição de Sistema de Registro de Pre-
ços para Aquisição de Mesa de Uso Múltiplo com rodízios nas cores azul claro – ME-29, Verde 
claro - ME-30 e Laranja - ME-31, além de Mesa de Uso Múltiplo Acessível com rodízios na 
cor Verde Claro - ME-42, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra o Edital.
A sessão pública dar-se-á no dia 01/12/2021, às 09:00 horas no endereço eletrônico: www.bec.
sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 
081101080462021OC00321, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção licitações) ou ainda 
na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo - SP, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas.
A data do início do prazo para envio da proposta eletrônica será de 18/11/2021, até o momento anterior ao 
início da sessão pública. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4123, Gerência 
de Licitações.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – 
FDE, o Pregão Eletrônico nº 36/01194/20/05, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE CONTENTOR MÓVEL PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS DE 120 LITROS - CM-01 E 240 LI-TROS 
- CM-03 E DE CONTENTOR MÓVEL PARA RESÍDUOS NÃO RECICLÁVEIS DE 120 LITROS - CM-02 
E 240 LITROS - CM-04, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra o Edital.
A sessão pública dar-se-á no dia 01/12/2021, às 10:00 horas no endereço eletrônico: www.bec.
sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 
081101080462021OC00292, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção licitações) ou ainda 
na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo - SP, de 
segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas.
A data do início do prazo para envio da proposta eletrônica será de 18/11/2021, até o momento anterior ao 
início da sessão pública. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4123. Gerência 
de Licitações.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas inte-
ressadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00267/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Ver Lea Apare-
cida de Oliveira – Rua Honduras, 325 – Prq das Américas - Mauá, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 09/12/2021, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00302/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Cid Au-
gusto Guelli – Rua Braga, 312 – Vila Any - Guarulhos, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 09/12/2021, às 16:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00192/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Jose 
Augusto Lopes Borges – Rua Cristinao Olsen, 3525 – Vila Nova - Araçatuba, EE Prof Jorge Correa - Rua 
São Paulo, s/n – Jd Sumare - Araçatuba, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 10/12/2021, 
às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00230/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof. Antonio 
Serralvo Sobrinho - Rua José Miguel quadra, Q – 19 – Vila Ipiranga - Bauru, em SP - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 10/12/2021, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00238/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa. Maria 
de Lourdes Barreiros Carvalho – Av. Wenceslau Braz, s/nº - Vila Popular - Itapetininga, em SP - ABER-
TURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 10/12/2021, às 14:00 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. 
A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN (arquivo de 
retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual deverá ser ins-
talado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLICATIVO DIGI-
TA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/
PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/
Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.pdf) através 
do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. 
A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço 
eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. 
Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, juntamen-
te com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração de enquadramento 
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como cooperativa que 
preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão ser entregues no ato 
de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP.
Esta(s) Licitação(ões) será(ão) processada(s) em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei 
Estadual nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o 
disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o esta-
belecido no(s) edital(is). - GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 1163/21, PROCESSO Nº 21/02576, Oferta de Compra 092301090572021OC01391 
para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de  
kit  para determinação de endotoxinas bacterianas, cuja sessão será realizada no dia 
03/12/2021 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites
www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos” no primeiro 
dia útil após esta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: MARIA DA CONCEICAO 
FERREIRA DE ALMEIDA SILVA e suplentes.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2021 – Processo Licitatório: 188/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA 12 (DOZE) MESES, conforme especificações constantes no 
Anexo I do edital.
Data da Abertura: 17/11/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 01/12/2021 às 08:30horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2021 – Processo Licitatório: 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: 17/11/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 01/12/2021 às 13:30horas.
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, 17 de Novembro de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2021 – Processo Licitatório: 189/2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme 
especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 17/11/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 02/12/2021 às 08:30horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2021 – Processo Licitatório: 190/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE CONCRETO USINADO A SER ENTREGUE DE FORMA PARCELADA E DE ACOR-
DO COM A NECESSIDADE, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 17/11/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 02/12/2021 às 13:30horas.
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, 17 de novembro de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE LICITAÇÃO

LEILÃO PÚBLICO Nº 003/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 187/2021
Data da Abertura: 17/11/2021
Data do Encerramento: 13/12/2021 às 09:00 horas.
OBJETO: Alienação de Bens a saber:

ITEM QTD. DESCRIÇÃO VALOR MÍNIMO DE LANCE
1 1 Cavalo Mecânico M. Benz/Axor 3344S6X4- Placa OOL9A67 R$ 240.000,00 
2 1 Picador Triturador de Galhos PDG 230 TR R$ 30.000,00 

O Edital completo poderá ser obtido á Rua Cincinato Braga, 360, Centro, Itajobi/SP, no Setor de Licitação das 09:00 as 
17:00 horas, e também no site www.itajobi.sp.gov.br
Legislação Lei Federal nº 14.133/2021.

Itajobi, 17 de novembro de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

PROCESSO nº 3864–PG/2021 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FORMA DE 
GOTAS, LÍQUIDOS E CREMES PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PELO PERÍODO 
DE 12 (DOZE) MESES
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 01 de dezembro de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 18 de novembro 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, 17 de novembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSO nº 3000–PG/2021 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FORMA DE 
COMPRIMIDOS PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 02 de dezembro de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 18 de novembro 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, 17 de novembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 076/2021
Licitação nº 096/2021
Objeto: Contratação de empresa  especializada para fornecimento, instalação e 
configuração e suporte de 148(cento e quarenta e oito) pontos de Internet Banda 
Larga.
Regime de Execução: Execução  Parcelada/ Preço unitário.
Tipo: Menor Preço por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 01/12/2021 às 09:00 horas. 
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante 
solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 17 DE NOVEMBRO DE 2021
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIO - SMARH

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 086/2021
Licitação nº 110/2021
Objeto: Contratação de empresa  especializada para prestação de serviços de 
recarga e manutenção de extintores de incêndio para a Secretaria Municipal de 
Educação de Sumaré.
Regime de Execução: Execução  Parcelada/ Preço unitário.
Tipo: Menor valor por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 02/12/2021 às 09:00 horas. 
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante 
solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 17 DE NOVEMBRO DE 2021
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIO - SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico nº 38/21 - P.A. nº 46756/21 - Obj.:Aqui-
sição de curativo para atender mandado judial - Disputa dia 
01/12/21 às 15:00 horas

Concorrência nº 12/21 - P.A. nº 48830/21 - Objeto: Contra-
tação de empresa para registro de preços para serviço de 
limpeza e desobstrução de boca de lobo.Recebimento e 
abertura dos envelopes dia 22/12/21 às 09:30 horas.

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

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - UGE 180341 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CHAMADA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº EEF/CO-341/0001/21. PROCESSO Nº EEF-2021341126
O Dirigente da UGE 180341 comunica:

RETIFICAÇÃO DO EDITAL
A CONCORRÊNCIA Nº EEF/CO-341/0001/21, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a contratação de empresa especializada para adap-
tações na pista de atletismo e campo de futebol da Escola de Educação Física, com fornecimento total de materiais e mão 
de obra, sob o regime de empreitada por preço global, conforme especificações do Projeto Executivo que integra o Edital como Anexo I.
Os itens 5.1.3. referente a Qualificação econômico-financeira e item 11. referente a Garantia de Execução do Contrato, 
foram retificados na busca infatigável pela proposta de máxima vantajosidade ao interesse público.
A sessão pública de abertura dos envelopes será dia 10 de DEZEMBRO de 2021, às 09:00 horas, no auditório da Escola de Educação 
Física da Polícia Militar.
O edital na íntegra e seus anexos estão disponiveis no site www.e-negociospublicos.com.br.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente na Escola de Educação Física da Polícia Militar, localizado na Avenida Cruzeiro 
do Sul, 548 - Canindé - São Paulo - SP, pelo e-mail eeflogistica@policiamilitar.sp.gov.br e eefuge@policiamilitar.sp.gov.br ou pelos tele-
fones (11) 3229-2143, 3229-3662 e 3229-3622. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1079329-45.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) L C MARQUES DROGARIA, CNPJ 24.621.945/0001-99, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de Medicamental Distribuidora Ltda, para recebimento de R$ 4.363,66 (Ago/17) decorrente das 
faturas, vencidas e não pagas, cujas mercadorias oriundas de compra de medicamentos foram devidamente 
entregues e recebidas pela requerida. 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 em 15 dias nos termos do art. 701 do CPC. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 10 de novembro de 2021.                                            P-18e19/11
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11. 3729-6600

Publique 
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Quinta-feira, 18 De novembro De 2021 Economia
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Balanço Patrimonial Levantado em 31 de dezembro de 2020 - Em Reais

Instituto Social Saúde Resgate a Vida
Contrato Gestão Nº 070/2020 - Prefeitura Municipal de Sinop - CNPJ 07.900.613/0001-24

Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e Relatório dos Auditores Independentes

ATIVO Nota 2020
CIRCULANTE
Empréstimos a terceiros  664.227
Outros ativos circulantes  487
Subvenções a receber 4 109.312
Total do ativo circulante  774.026
TOTAL DO ATIVO  774.026

PASSIVO Nota 2020
CIRCULANTE
Fornecedores 5 193.404
Obrigações sociais e fiscais 6 17.768
Empréstimos de terceiros  562.854
Total do passivo circulante  774.026
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  774.026

RECEITAS Nota 2020
Receita de gestão pública 9 2.447.108
Total de receitas  2.447.108
DESPESAS
Com pessoal e encargos  (563.785)
Serviços de terceiros 10 (1.203.656)
Medicamentos e materiais  (487.113)
Administrativas e gerais  (187.814)
Financeiras  (4.740)
Total das despesas  (2.447.108)
Superávit/ (déficit) do exercício  -

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

6. Obrigações Sociais e Fiscais: 2020
INSS terceiros a recolher 2.200
IRRF terceiros a recolher 1.259
PIS/COFINS/CSLL terceiros a recolher 4.214
ISS terceiros a recolher 800
PIS a recolher 54
Salários a pagar 7.157
INSS a recolher 1.228
FGTS a recolher 856
Total 17.768
7. Apuração do Resultado: Em conformidade com o item 12 da Resolução 1.305/10 
NBC TG 07 R1, o resultado do exercício é apurado seguindo regime de competência. 
Ao final do exercício as receitas e despesas são confrontadas de maneira que o resul-
tado apurado seja sempre “zero”, a fim de que o resultado não interfira no Patrimônio 
da Instituição. 8. Origem e Aplicação dos Recursos: As receitas da entidade, bem 
como as despesas são apuradas mensalmente ao regime de Competência. As receitas 
são apuradas através dos comprovantes de recebimento, bem como suas despesas 
através de Notas Fiscais e recibos, conforme as exigências da Lei. Tanto as receitas 
como as despesas, para efeito de prestação de contas estão demonstradas através do 
“Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas Contrato de Gestão - Anexo RP 08”.
9. Receita de Gestão Pública: 2020
Receita de Gestão Pública 2.447.108
Total 2.447.108
10. Serviços de Terceiros: 2020
Serviços de Limpeza 115.000
Contratos PJ 1.080.826
Serviços de TI 7.830
Total 1.203.656

Demonstração do Resultado
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 - Em Reais

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - Em Reais

1. Contexto Operacional: A Entidade - O Instituto Social Saúde Resgate a 
Vida é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza fi-
lantrópica constituída juridicamente em 15/01/2006, com o estatuto devidamente 
registrado no Registro das Pessoas Jurídicas Comarca de Cotia - SP sob o nº 
60. 558.Sua administração é dirigida pela Assembleia Geral, Conselho de Admi-
nistração, Superintendência Geral e Conselho Fiscal, eleito pela Assembleia de 
Associados e colaboradores. Dentre seus objetivos, o ISSRV prevê em seu Esta-
tuto Social (Capitulo II, artigo 4º) promover e prestar atividades assistenciais, no 
âmbito da saúde, de natureza médico-hospitalar, diagnóstica e/ou ambulatorial, a 
toda população, sem distinção de nacionalidade, cor, sexo ou religião. Promover 
e incentivar o desenvolvimento, a pesquisa e a capacitação de recursos humanos 
na área da saúde em diversos níveis. Apoiar a investigação cientifica na área 
das ciências da saúde, bem como contribuir para a excelência dos profissionais 
da referida área. Firmar convênios e ajustes congêneres com outras instituições, 
de natureza pública ou privada, de ensino, pesquisa ou assistência à saúde, 
prestar serviços e consultorias. Produzir e disponibilizar material didático, entre 
outros. Unidade Gerenciada - Em 21 de Julho de 2020 foi celebrado o contrato 
de gestão nº 070/2020 entre a Prefeitura Municipal de Sinop e o Instituto Social 
Saúde Resgate a Vida, o presente contrato tem por objetivo o gerenciamento, 
operacionalização e a execução dos atendimentos dos casos de COVID-19 e/ou 
síndromes respiratórias agudas em regime 24 horas/dia, no “Hospital de Campa-
nha - COVID-19”. O contrato de Gestão possui o prazo de vigência de 90 dias 
prorrogável por períodos sucessivos, com valor global estimado de R$ 1.824.218. 
2. Apresentação e Elaboração das Demonstrações Financeiras: As demons-
trações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade 
com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam 
em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 2002 (R1), especifica 
para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 - Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 

para preparação de suas demonstrações financeiras. a) Moeda funcional e de 
Apresentação: As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que 
é a moeda funcional da Entidade.
3. Subvenções a Receber: 2020
Subvenções a receber - 2021 109.312
Total 109.312
4. Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes 
são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando apli-
cável, dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data do 
balanço patrimonial. Uma provisão é reconhecida em decorrência a um evento passa-
do que originou um passivo, sendo provável que os recursos econômicos possam ser 
requeridos para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido.
5. Fornecedores: 2020
RK Clinica Médicas LTDA 38.596
Tarciso Alvaro Bento B. Serviços Médicos 19.500
F Zerqueira Eleaga LTDA 15.000
Instituto Social Saúde Resgate a Vida 12.161
Rafael da Costa Ferreira 10.558
Schimidt Balbinot Serviços Médicos LTDA 10.500
M.R de Nitto ME 9.000
Camila Cristina Rodrigues de Carvalho 7.500
Medicina Camila Ltda 6.335
Denise Aparecida de Souza 6.000
LSP Med Serviços Médicos 5.875
Outros fornecedores 52.379
Total 193.404

Ricardo Emiliano Rodrigues Sanches
Presidente

CPF: 052.223.806-88

Vanessa da Silva Laurindo Mota
Contadora

CT CRC: 1SP238505/O-0

Aos administradores do INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA - Contrato 
Gestão Nº 070/2020 - Prefeitura Municipal de Sinop - CNPJ 07.900.613/0001-24 
- Sinop - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do INSTITUTO SO-
CIAL SAÚDE RESGATE A VIDA Contrato Gestão Nº 070/2020 - Prefeitura Munici-
pal de Sinop CNPJ 07.900.613/0001-24, que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira do INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA Contrato 
Gestão Nº 070/2020 - Prefeitura Municipal de Sinop CNPJ 07.900.613/0001-24 em 
31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações para o exercício findo nes-
sa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão des-
critas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Con-
tador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fun-
damentar nossa opinião. Ênfase: Conforme nota explicativa nº 01, em 21 de Julho de 
2020 foi celebrado o contrato de gestão nº 070/2020 entre a Prefeitura Municipal de 
Sinop e o Instituto Social Saúde Resgate a Vida, o presente contrato tem por objeti-
vo o gerenciamento, operacionalização e a execução dos atendimentos dos casos de 
COVID-19 e/ou síndromes respiratórias agudas em regime 24 horas/dia, no “Hospital 
de Campanha - COVID-19”. O contrato de Gestão possui o prazo de vigência de 90 
dias prorrogável por períodos sucessivos, com valor global estimado de R$ 1.824.218. 
Outros assuntos: As demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro de 2019 
não estão apresentadas para fins de comparação, conforme mencionado nota expli-

cativa Nº 01, o Contrato de gestão nº 070/2020 iniciou-se sua movimentação em 21 
de julho de 2020, consequentemente não estamos emitindo opinião em relação ao 
exercício anterior. Responsabilidades da Administração pelas demonstrações 
financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, 
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financei-
ras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 

a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audito-
ria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Con-
cluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continui-
dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. To-
davia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em 
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações finan-
ceiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatí-
vel com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiên-
cias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 10 de maio de 2021.

SGS Auditores Associados S/S Ltda Presley José Godoy
CRC 2 SP 024.456/O-4 CRC 1 SP 185.052/O-5

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
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2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1028171-49.2020.
valor total: R$ 20,00


   
               
 

 


  
              K-18e19/11

18 e 19/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1079537-92.2018.
valor total: R$ 20,00


 

 

                    


     K-18e19/11

18 e 19/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1042627-61.2021.
valor total: R$ 20,00


                    


    

             
                  
  
   K-18e19/11

18 e 19/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0006444-33.2013.
valor total: R$ 20,00


                 

 



        K-18e19/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001296-17.2019.8.26.0247. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do 
Foro de Ilhabela, Estado de São Paulo, Dr(a). ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a 
todos os virem ou tomarem conhecimento ou a quem possa interessar o presente EDITAL DE CITAÇÃO expedido , que lhe foi proposta 
uma ação de Usucapião por parte de Pedra da Pacuiba Participações Ltda, alegando em síntese: objetivando usucapir o imóvel objeto da 
Inscrição Imobiliária n. 1006.2109.1994, localizado na Avenida Engenheiro Martinho Storace, SN (Área A e B), Vila Pacoíba, na cidade de 
Ilhabela, Estado de São Paulo, CEP 1630-000, com área territorial de 15.985,14m², bem como para oferecer CONTESTAÇÃO, se quiser, 
por petição no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 335 do Código de Processo Civil, cujo termo inicial será o dia útil seguinte ao fim 
da dilação assinada pelo juiz, conforme disposto no artigo 231, IV do Código de Processo Civil. Ficam os réus cientes, ainda, de que não 
contestada a ação no prazo legal, serão considerados revéis e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato constantes da petição inicial 
em anexo, nos termos dos artigos 341, 344 e 345 do Código de Processo Civil, conforme despacho citatório de fls. 72/73, item 4: “4. Citem-se 
pessoalmente os confrontantes e os respectivos cônjuges ou companheiros, se casados ou conviventes (carta com aviso de recebimento 
assinada pelo próprio confinante, mandado ou carta precatória), e por edital os ausentes incertos se desconhecidos, providenciando o 
requerente a competente minuta digitalizada do edital, que deverá ser encaminhada ao email ilhabela@tjsp.jus.br. Observo que, após a sua 
conferência pela serventia, o requerente deverá recolher as custas necessárias à sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico nos termos 
do Prov. CSM nº 1668/09.5.” E, para que chegue ao conhecimento de todos,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 Ilhabela, aos 09 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0034789-60.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
OSMARPAEL COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 66.542.556/0001-18, OSMAR 
RODRIGUES, brasileiro, casado, administrador, portadora da carteira de identidade de nº 5785533 Detran/SP, e ISLAINE APARECIDA DE 
CAMARGO RODRIGUES, brasileiro, casada, empresária, portadora da carteira de identidade 02987649406 Detran/SP, que lhe foi proposta 
uma Ação de Cumprimento de sentença, por parte do BANCO BRASIL S.A., posteriormente sucedido pela ATIVOS S.A., para cobrança de 
R$ 58.689,75. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, em 15 (quinze) 
dias, se intime, sob pena de, não o fazendo, serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 523 e 
parágrafos do Código de Processo Civil. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1015360-70.2019.8.26.0008. O MMº Juíz de Direito da 1ª Vara Cível do 
Foro Regional VIII – Tatuapé/SP, Dr. Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NATÁLIA DIGIORGI DE 
ANDRADE, RG. 44.289.326-7 e CPF. 402.311.748-02, que LETICIA GARCIA MARTINS, RG. 37.440.905-5 e CPF. 417.548.388-80, 
ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança no valor de R$ 18.820,20 (Junho/2021), conforme consta nos documentos 
descritos e anexados nos autos. Tendo em vista o Bloqueio Judicial em conta corrente da requerida no valor de R$ 843,61, os quais foram 
bloqueados, transferidos e penhorados nos autos supra. Estando a requerida em local ignorado, expediu-se o presente edital de 
INTIMAÇÃO, para que no prazo de 05 dias, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo apresente impugnação nos termos do artigo 854, 
§ 3º do CPC, sob pena de levantamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 21 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0009325-11.2019.8.26.0009. A MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do 
Foro Regional IX - Vila Prudente/SP, Dra. Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato, na forma da Lei, etc. Faz Saber a DAKOL DISTRIBUIDORA 
DE TINTAS LTDA, CNPJ 59.504.019/0001-18, na pessoa de seu representante legal, que por este Juízo, tramita uma ação em fase de 
Cumprimento de sentença, movida por ATACADÃO PAULISTA TINTAS LTDA, Processo Principal nº 0006784-49.2012.8.26.0009, 
objetivando receber R$ 22.336,69 (Agosto/2020), tendo em vista o bloqueio Judicial em conta corrente do executado no valor de R$ 
1.739,10, os quais foram bloqueados, transferidos e penhorados nos autos supra. Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a 
Intimação por edital, DA PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema SISBAJUD, por intermédio do qual fica intimada 
de seu inteiro teor para, se o caso, oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo 
de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de setembro 
de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 0000845-90.2021.8.26.0068. A MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro 
de Barueri/SP, Dra. DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL, na forma da Lei, etc. Faz Saber a DSB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ. 00.532.041/0001-44, DGL DISTRIBUIÇÃO, GESTÃO, LOGISTICA, INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA, CNPJ. 04.904.344/0001-86 e ANA CRISTINA FONSECA DE MACEDO, CPF. 176.483.578-60, sócios da Empresa 
D MINNI COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI, CNPJ. 44.153.245/0001-24, que o Credor FORTUNATO SECURITIZADORA S.A, ofereceu 
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, objetivando a procedência da ação para Desconsideração da Personalidade 
Jurídica da falida, a fim de estender os efeitos da falência para o grupo econômico, com a respectiva arrecadação dos bens, inclusive dos 
sócios, bem como dos administradores (Ana Cristina Fonseca de Macedo – CPF: 176.483.578-60 e Edmilson Fonseca de Macedo – CPF: 
220.207.068-06) e pessoas interpostas envolvidas. Estando os supracitados em local ignorado, expede-se o presente edital nos termos do 
artigo 135 do CPC, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, ofereçam manifestação acerca do 
pedido, inclusive com indicação de provas, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 
257, IV do CPC. Será o presente edital publicado na forma da Lei. Cidade de Barueri, 10/11/2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1003375-38.2019.8.26.0224. A MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dra. Natália Schier Hinckel, na forma da Lei, etc. Faz Saber a MANANCIAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E 
TRANSPORTES LTDA - ME, CNPJ 57.157.240/0001-11, por seu representante legal, que lhe foi proposta ação de Procedimento Comum 
por MAGALI APARECIDA DOS SANTOS, alegando que foi ajuizada ação de Consignação em Pagamento c/c Tutela de Evidência, 
referente à (04) títulos nºs (1246-1), (1246-2), (1246-3) e (1246-4), os quais não foram pagos. Ocorre que a autora deseja quitar o débito, e 
saldar a dívida aqui citada, retirando o nome da autora dos cadastros de restrição SPC e SERASA com expedição de ofício. Estando o réu 
em lugar ignorado, foi determinada a Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis 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, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade 
de Guarulhos, aos 09 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1027291-43.2019.8.26.0405. O MMº Juíz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro 
de Osasco/SP, Dr. Mario Sergio Leite, na forma da Lei, etc. Faz Saber a CRISTOVÃO ALEXANDRE DO CARMO, RG. 42.173.305-6 e 
CPF. 356.802.768-28, sito à Rua Colombia, 14 C, casa 03, Jardim D'Abril, Osasco/SP, que KA SOLUTION TECNOLOGIA EM 
SOFTWARE LTDA, ajuizou ação de Cobrança no valor de R$ 8.013,98 (Novembro/2019), referente Materiais Didáticos fornecidos pela 
Autora no curso de Treinamento Formação Módulo MM e Localização MM firmado entre as partes, onde o requerido emitiu (08) cheques 
que foram devolvidos sem a devida compensação, conforme consta nos documentos descritos e anexados nos autos. Estando o requerido 
em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação por Edital, para que no prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias úteis 
supra, querendo ofereça defesa, sendo advertido dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos 
alegados pela autora na petição inicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, 
IV do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Osasco, 
aos 11 de Novembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0024036-84.2021.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 6ª Vara Cível do 
Foro de Guarulhos/SP, Dr. Mauro Civolani Forlin, na forma da Lei, etc. Faz Saber a TACILA ROMBAIOLO BATISTA, CPF. 372.911.788-27, 
sito à Rua Joaquim Miguel Santos, 814, Centro - Olímpia – SP, que por este Juízo, tramita ação de Cumprimento de sentença, movida por 
Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital Santa Catarina. Estando a ré em lugar ignorado, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de e R$ 10.173,08, 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. Cidade de Guarulhos, aos 26 de 
outubro de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1033878-55.2021.8.26.0100. O Dr. Felipe Albertini Nani Viaro, Juiz de Direito da 26ª 
Vara Cível do Foro Central/SP. Faz Saber a HS OPEN GLASS COMERCIO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS LTDA, CNPJ. 
090.956.95-0001.07, nome fantasia Hs Envidraçamento, na pessoa de Raphael Fuillarat, que WR COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETROMECANICOS LTDA ajuizou Execução de Título para o fim da satisfação do crédito de R$ 34.678,87 (Junho/2021), referente venda 
de mercadorias de produtos eletrônicos, conforme documentos que instruíram a execução. Estando a executada em lugar ignorado, 
expede-se edital, para que em 3 dias, pague o débito atualizado, ocasião que os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade 
(art.827 §1º do CPC). No prazo de embargos, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, reconhecendo o crédito da exequente e comprovado o 
deposito de 30% do valor da execução, acrescido de custas e honorários advocatícios, poderá requerer a permissão para pagar o restante 
em 06 parcelas mensais acrescidas de juros e correção monetária, nos termos do artigo 916 § 4ª; 5ª e 6ª do CPC, sob pena de penhora de 
bens e sua avaliação. Decorridos os prazos, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Cidade de 
São Paulo, aos 06 de outubro de 2021. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO Pregão Eletrônico 99/2021 – Processo 172/2021 – Edital 
2.287/2021. Objeto: Registro de Preços de medicamentos, destinados às Farmácias da Rede Básica de 
Saúde.O recebimento das propostas ocorrerá do dia 16/11/2021 até as 14h00min do dia 26/11/2021, e a 
abertura (sessão pública) às 14h01min do mesmo dia. Para todas as referências de tempo será observado 
o horário de Brasília/DF.O credenciamento das empresas participantes, cadastro das propostas e sessão 
pública serão realizados junto ao Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).As 
informações poderão ser adquiridas através do Serviço de Compras e Licitações, pelo e-mail licitacao@
penapolis.sp.gov.br, telefone (18) 3654-2537.O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico 
www.penapolis.sp.gov.br, em “Editais - Licitações”, e www.portaldecompraspublicas.com.br.Penápolis, 
12 de novembro de 2021.Pablo Ambrósio Ianela - Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
TERMO DE CANCELAMENTO- Pregão Eletrônico 95/2021 – Processo 165/2021 
– Edital 2.281/2021. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de 
uniforme escolar (camiseta de manga curta, camiseta regata, jaqueta unissex, 
bermuda masculina e bermuda feminina).O Secretário de Administração da 
Prefeitura Municipal de Penápolis, usando das atribuições que lhe são conferidas 
e, considerando o Memorando nº 610/2021 da Secretaria Municipal de Educação 
e manifestação da Procuradoria Jurídica, resolve CANCELAR o Pregão Eletrônico 
supramencionado. Penápolis, 17 de novembro de 2021. Pablo Ambrósio Ianela – 
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
Aviso de Edital

Órgão Licitante: Prefeitura do Município de Pirangi. Modalidade: Tomada 
de Preços nº 08/2021. Objeto Execução de recapeamento asfáltico 
em diversas vias do Município de Pirangi/SP - Emenda Estadual nº 
2020.067.18271 - Secretaria de Desenvolvimento Regional Termo 
de Convênio nº 100152/2021.Entrega e abertura dos Envelopes: Dia 
06/12/2021, às 09hs00 na sede do Município, localizada na Rua Marechal 
Floriano Peixoto, nº 579, Centro. Maiores informações e edital completo pelo 
telefone (17) 3386.9600, através do site: https://www.pmpirangi.com.br/ ou 
dos e-mails engenhariapmpirangi@gmail.com ou prefeitura@pirangi.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos 
interessados a realização de Tomada de Preços nº 005/2021, objeto do Processo nº 146/2021. TIPO: Menor 
preço global. OBJETO: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa por execução indireta, sob 
regime de empreitada por preço global para a obra de Ampliação da EMEF. Dr. Waldomiro Gallo, nas formas, 
quantidades e condições estipuladas no Termo de Referência em anexo a este Edital e seus anexos. 
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 06 de dezembro de 2021, às 09:00 horas, na Prefeitura 
Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 18/novembro/2021, das 08:30 horas às 16:30 
horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de Lima, 
nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 
17/novembro/2021. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: Leandro Mariano da Silva.

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL VILLAGE ILHA DE CANANÉIA
CNPJ 09.353.775/0001-15

EDITAL DE  CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
PARA ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA, 

CONSELHO FISCAL E SEUS SUPLENTES / BIÊNIO 2021/2023
A ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL VILLAGE ILHA DE CANANÉIA, na pessoa de seu repre-
sentante legal, Diretor Presidente, JOSÉ ROBERTO DO AMARAL, no uso das suas atri-
buições legais e estatutárias, conferidas pelos Artigos 12°, 16° e 29°, CONVOCA, todos os 
associados por força dos títulos aquisitivos, todos titulares, compromissários compradores, 
cessionários ou promissários cessionários de direitos sobre imóveis localizados no VILLAGE 
ILHA DE CANANÉIA, que estejam em pleno gozo dos seus direitos sociais, que este edital 
virem ou dele tomarem conhecimento para  participarem da Assembleia Geral Ordinária  a 
ser realizada no  dia 27 de novembro de 2021, às 9h30, em primeira convocação, e, em 
segunda convocação, às 10h30,  na rua Quirino Atanasio, s/n,  bairro Carijó, CEP: 11.990-
000, Cananéia/SP, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:  I -  Eleição e Posse 
da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e seus respectivos Suplentes para o biênio 
2021/2023.  O prazo para a inscrição de chapas é de 10 (dez) dias antes da realização da 
Assembleia Geral Ordinária. O quórum necessário para a eleição da Diretoria Executiva, 
Conselho Fiscal e seus Suplentes, é de maioria absoluta dos votos, observada a presença 
mínima de 10 (dez) associados, conforme Artigo 16º, parágrafo 2º do Estatuto Social.

Cananéia, 18 de novembro de 2021.
JOSÉ ROBERTO DO AMARAL 

Diretor Presidente

Termo Aditivo do Contrato
Contrato- 004/2018- Processo 024/2018
Objeto: Prestação de serviços e Manutenção 
do Sistema RH
Contratada: Network Informática Ltda
Valor: R$ 15.591,36 -  vigência 12 meses
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.00- Outros 
Serv. de Terceiros- Pessoa Jurídica
São Caetano do Sul 12 de novembro de 2021.

Magali de Cássia Rosolem
Presidente do Conselho Adm. da FUMAS

FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
“ANNE SULLIVAN” 

CNPJ. 49.241.680/0001-24

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E 
INTIMAÇÃO
Capivari - SP

Data do leilão: 18/11/2021 as: 11:00
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA BENTO DIAS, 246, CEN-
TRO, CAPIVARI, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabe-
lecido a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, 
ITUPEVA - SP CEP: 13299-212, telefone (11) 93285-4559,  
faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fidu-
ciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamenta-
ção complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia 
e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para 
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será 
feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante 
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de 
arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo im-
preterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de 
Crédito de uma Instituição Financeira escolhida pelo inte-
ressado, com prévia e devida análise cadastral e compro-
vação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá 
ser efetivada através e, com prévia e devida análise de uma 
instituição Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou uti-
lização dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis 
constantes deste edital deverão procurar uma Instituição 
Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da 
EMGEA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob 
o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de 
bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções 
extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, im-
posto e taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do 
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante 
fica ciente que será o responsável pelas providências de 
desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, 
informações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, 
caso não sejam localizados.
SED B37555 - CONTRATO 802985826043 - EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
JOAO TIMOTEO DE MORAES, BRASILEIRO(A), MOTO-
RISTA, CPF 041.186.618-45, CI 15435887 SSP/SP, CA-
SADO (A) COM ESPOLIOS E / OU HERDEIROS DE ELI-
SABETE DE FREITAS FRANCO MORAES , BRASILEIRO 
(A), AUXILIAR DE PRODUCAO, CPF 188.198.548-21 CI: 
17070454 - SSP/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIRO RESIDENCIAL, A 
RUA OLINDA MAZZINI ALBERTINI, Nº 45, LOTE Nº 07, 
QUADRA
A, LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM ENGENHO 
VELHO, BAIRRO ENGENHO VELHO, EM CAPIVARI, SP, 
COM A AREA DE 125,00M2, AREA DE 60,00M2, COM 
TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PER-
TENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.

Capivari,  30/10/2021
ARY ANDRE NETO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº 09/2021 – Processo de 
Compras nº 786/2021 – Objeto: contratação 
de empresa especializada, sob o formato 
de solução para fornecimento, montagem e 
instalação de mobília corporativa e demais 
equipamentos, acessórios e serviços que 
comporão o novo ambiente office adminis-
trativo em parcela do Campus Barcelona da 
Universidade Municipal de São Caetano do 
Sul. A Pregoeira ADJUDICOU o objeto da 
licitação à vencedora e o Reitor da Univer-
sidade Municipal de São Caetano do Sul – 
USCS HOMOLOGOU o processo licitatório 
à empresa, RS DESIGN MOBILIARIO COR-
PORATIVO EIRELI, considerando-se o valor 
global de R$ 996.000,00 (Novecentos e no-
venta e seis mil reais). 
São Caetano do Sul, 17 de Novembro de 2021.

Cristiane Benincasa Rio - Pregoeira
Prof. Dr. Leandro Campi Prearo – Reitor

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - Processo nº 157/2021, 
Concorrência nº 009/2021 - objeto: Pavimen-
tação e Drenagem ma Rua Rio de Janeiro e 
Piaui, conforme Memorial Descritivo, Planilha 
Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, e 
Projeto Arquitetônico Básico em anexo. Encer-
ramento no dia 20/12/2021 as 09h: 30min; Aber-
tura às 10h: 00min. O Edital na integra encontra-
-se a disposição dos interessados no endereço 
eletrônico www.mongagua.sp.gov.br, através do 
aplicativo ACESSO A INFORMAÇÃO- PORTAL 
LICITAÇÕES - Tomada de Preços, ou através 
do Portal de Transparência. Para qualquer es-
clarecimento, entrar em contato: telefone (13) 
3445-3067 e e-mail: licitacao@mongagua.sp.
gov.br - Márcio Melo Gomes Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 122/2021 – Processo 
nº 34.733/2021
Objeto: Registro de preço de 
medicamentos não padronizados na 
REMUME.
Abertura: 02/12/2021 às 09h00min.
Realização: http://www.
portaldecompraspublicas.com.br/
Edital e informações: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes/

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 43/2021 – Processo 
nº 27.201/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE 
SERVIÇO DE APARAMENTO DE 
GRAMADOS EM CAMPOS DE FUTEBOL 
NO MUNICÍPIO.
Abertura: 02/12/2021 às 09h00min.
Edital e informações: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes/

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 061/2021, Processo 
6.775/2021. Tipo: Menor Preço por Lote. 
Objeto: Registro de Preços para eventual 
aquisição de equipamentos de informática, 
insumos, matérias de reparo para infraestru-
tura de rede e cabeamento, aparelhos tele-
fônicos, periféricos de informática, etiquetas, 
ribbon das impressoras térmicas, insumo da 
impressora de crachá e equipamentos de in-
formática, conforme condições estabelecidas 
no termo de referência. A sessão será aberta 
às 09:00 horas do dia 01 de dezembro de 
2021, na sala de licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Mairiporã/SP, situada no térreo do 
Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, 
Vila Nova, CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. 
O edital na integra poderá ser obtido a par-
tir do dia 19/11/2021 junto à Coordenadoria 
de Compras, Licitações e Contratos, ou pelo 
site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores infor-
mações através do telefone (11) 4419-8019 
ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. 
Rafael Barbieri Pimentel da Silva, Autoridade 
Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta no Município de 
Morungaba/ SP, as seguintes licitações:

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
Nº 005/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
1661/09/2021

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada, objetivando a execução de “Re-
capeamento Asfáltico das Ruas Francisco 
Miano, João Antonio Consolin e Elvira 
Miano, Centro, na Estância Climática de 
Morungaba, conforme descrição do Con-
vênio nº 100831/2021, formalizado junto à 
Secretaria de Desenvolvimento Regional 
– Governo do Estado de São Paulo”, pelo 
regime de empreitada pelo menor preço 
global, de acordo com memorial descritivo, 
cronograma e orçamento, constantes do 
Anexo I, integrante do Edital.
DATA DE CREDENCIAMENTO DOS RE-
PRESENTANTES DAS EMPRESAS / ABER-
TURA DA SESSÃO PÚBLICA E ABERTURA 
DOS ENVELOPES: Dia 07/12/2021 às 09:00 
horas.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
Nº 006/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
1662/09/2021

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada, objetivando a execução de “Re-
capeamento Asfáltico na Rua Euclides de 
Moraes, no Bairro Clube de Campo, na 
Estância Climática de Morungaba, confor-
me descrição do Convênio nº 100830/2021, 
formalizado junto à Secretaria de Desenvol-
vimento Regional – Governo do Estado de 
São Paulo”, pelo regime de empreitada pelo 
menor preço global, de acordo com memo-
rial descritivo, cronograma e orçamento, 
constantes do Anexo I, integrante do Edital.
DATA DE CREDENCIAMENTO DOS RE-
PRESENTANTES DAS EMPRESAS / ABER-
TURA DA SESSÃO PÚBLICA E ABERTURA 
DOS ENVELOPES: Dia 07/12/2021 às 14:00 
horas.
Os Editais estará à disposição dos inte-
ressados para consulta, a partir do dia 
18/11/2021 até o dia 07/12/2021, na Seção 
de Gestão de Suprimentos da Prefeitura, 
sita à Av. José Frare, nº 40, Centro, Morun-
gaba/SP, no horário compreendido entre as 
13:00 e 17:00 horas, podendo ser adquirido 
pelo valor de R$ 15,00 (quinze reais), ou 
gratuitamente através do site www.morun-
gaba.sp.gov.br – Licitações – Editais.

Morungaba, 17 de novembro de 2021.
Prof. Marco Antonio de Oliveira

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MORUNGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE TABAPUÃ faz saber a todos os inte-
ressados que se encontra aberta a Licitação Processo nº. 
130/2021 – Concorrência nº. 001/2021, tendo como obje-
to a “Concessão Onerosa de Espaço Público, em caráter 
precário, do Quiosque Central da Represa, localizado em 
área do Centro de Lazer, Recreação e Desporto “Deputado 
Ricardo Izar”, situado no km 1, da Rodovia Antônio Ricardo 
de Toledo- Tabapuã/Olímpia, neste município de Tabapuã 
(identificado no croqui anexo ao processo licitatório), para 
fins de comércio, conforme termo de referência que integra 
o edital”. A entrega dos envelopes se dará até às 09h00min 
do dia 21 de dezembro de 2021; A sessão pública de aber-
tura dos envelopes será realizada às 09h30min, do mes-
mo dia, no Setor de Licitação, localizado na Av. Rodolfo 
Baldi nº 817, no Prédio do Paço Municipal. O edital em 
inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª às 
6ª feiras na sede da Prefeitura Municipal, na Av. Rodolfo 
Baldi, nº 817, Centro, ou pelo site www.tabapua.sp.gov.br. 
Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelo 
telefone (17) 3562-9022. Tabapuã/SP, em 17 de novembro 
de 2021. – SILVIO CESAR SARTORELLO – Prefeito Muni-
cipal – PUBLIQUE-SE. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 60/2021

Processo Administrativo nº 8805/2021
Pregão Presencial nº 14/2021

Objeto: Contratação de laboratório para co-
leta de amostras e análises físico-químicas 
e microbiológicas de água proveniente dos 
sistemas público e soluções alternativas de 
abastecimento de água potável do município 
de São Caetano do Sul. Prazo: 12 (doze) 
meses. Contratada: Controle Analítico Aná-
lises Técnicas Ltda. Valor: R$ 434.999,94 
(quatrocentos e trinta e quatro mil, novecen-
tos e noventa e nove reais e noventa e qua-
tro centavos). Assinatura: 03/11/2021. São 
Caetano do Sul, 17 de novembro de 2021 
– Rodrigo Gonçalves Toscano – Superinten-
dente do SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

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

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL
Processo nº 076/2021 – 1º 
Termo Aditivo – Contratada: 
Rental Brasil Locações Ltda. - 

ME – Objeto: Locação de mesas e cadeiras 
para utilização na Unidade Santa Paula – 
Data da Assinatura: 12/11/2021 – Valor: R$ 
4.925,00 – Prazo de Vigência: 1 (um) mês 
– Verba: 3.3.90.39.00 

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL

AVISO DE ABERTURA DO 
ENVELOPE PROPOSTA DA 

TOMADA DE PREÇO 001/2021
A Fundação das Artes de São Caetano do Sul, 
através da Comissão Permanente de Licita-
ção, torna-se público que realizará a abertura 
dos envelopes das propostas, pertinentes ao 
procedimento licitatório em epigrafe, ficando os 
licitantes intimados nos termos do inc. III do art. 
43 da Lei nº 8666/93. Data de abertura: 19 de 
novembro de 2021 as 10:00 horas na sede da 
Fundação das Artes de São Caetano do Sul, 
sito Rua Visconde de Inhaúma, 730 – São Cae-
tano do Sul.

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PAULO RICARDO DA SILVA, Prefeito 
do Município de São Miguel Arcanjo, SP, no 
uso de suas atribuições legais e consoante 
ao que preceitua o Parágrafo Único, do Art. 
48 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal, torna público que 
realizará Audiência Pública para debater 
proposta de alteração no PPA, LDO e LOA 
exercício 2021, de Autoria do Executivo, no 
local e data abaixo designados: DATA: 26 de 
novembro de 2021 (sexta-feira). HORÁRIO: 
09:30 h. (nove horas e trinta minutos). LOCAL: 
Excepcionalmente na Secretaria Municipal 
de Cultura, na Rua Siqueira Campos, nº 718, 
centro, São Miguel Arcanjo/SP.
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo 

- SP, em 17 de novembro de 2021.
Paulo Ricardo da Silva - Prefeito Municipal

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DE 3º TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 57/2020 – PROC. Nº 300.046/2020 
– CONTRATADA: SPALLA ENGENHARIA 
EIRELI. OBJETO: FICA ACRESCIDO O 
PERCENTUAL DE 5,86% (CINCO VÍRGULA 
OITENTA E SEIS POR CENTO), CORRES-
PONDENTE A R$ 444.599,10 (QUATRO-
CENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, 
QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS 
E DEZ CENTAVOS), PERFAZENDO O VA-
LOR DE R$ 8.028.616,15 (OITO MILHÕES, 
VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E DE-
ZESSEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS). 
DATA DA ASSINATURA: 17/11/2021. CON-
TRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO.

RESUMO: Processo nº 7021/2021 
– Modalidade Pregão Eletrônico nº 
52/2021 – Oferta de Compra nº - OC 
863600801002021OC00018 – AQUISIÇÃO 
DE CONECTORES, PLUGUES, CABOS 
E TOMADAS. RERRATIFICAÇÃO: Rer-
ratifi camos a publicação disponibilizada 
em 17/11/2021 nos jornais: Gazeta de São 
Paulo – Cad. Publicidade Legal – Edição de 
17/11/2021 – Pág. B5; Diário Ofi cial Eletrô-
nico – Ano 5 – Edição nº 1159 – 17/11/2021 
– Pág. 02; Diário Ofi cial do Estado – Poder 
Executivo – Seção I – Edição de 17/11/2021 
– Pág. 492. Onde se lê: “Fica designada para 
o dia 22 de novembro de 2021 às 09:30hs 
”. Leia-se: “Fica designada para o dia 29 de 
novembro de 2021 às 09:30hs”. São Caeta-
no do Sul, 17 de novembro de 2021. Caroli-
na Morales Bernardino – Diretora do Depar-
tamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 13099/2021 
– Modalidade Pregão Eletrônico nº 
98/2021 – Oferta de Compra nº - OC 
863600801002021OC00051 – Aquisição de 
Seladora Térmica para Secretaria Munici-
pal de Saúde. DATA DE ABERTURA: “Fica 
agendada a licitação em epígrafe para o dia 
03 de dezembro de 2021 às 09 horas, a ser 
realizada no endereço eletrônico www.bec.
sp.gov.br. O edital, anexos e demais informa-
ções e esclarecimentos, poderão ser obtidos 
nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.
br, e http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.
br/web, ou no Departamento de Licitações e 
Contratos, e telefones para contato: 4233-
7235”. Secretária Municipal de Governo Sil-
via de Campos – 16/11/2021. São Caetano 
do Sul, 17 de novembro de 2021. Carolina 
Morales Bernardino – Diretora do Departa-
mento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 9475/2021 
– Modalidade Pregão Eletrônico nº 
99/2021 – OFERTA DE COMPRA Nº 
863600801002021OC00056 – Registro de 
Preços para Fornecimento de Papel Sulfi te. 
DATA DE ABERTURA: “Fica agendada a lici-
tação em epígrafe para o dia 06 de dezem-
bro de 2021 às 09:00 horas, a ser realizada 
no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. 
O edital, anexos e demais informações e 
esclarecimentos, poderão ser obtidos no en-
dereço eletrônico http://licitacao.saocaeta-
nodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento 
de Licitações e Contratos, e telefones para 
contato: 4233-7235”. Secretária Municipal 
de Governo: Silvia de Campos – 16/11/2021. 
São Caetano do Sul, 17 de novembro de 
2021. Carolina Morales Bernardino – Dire-
tora do Departamento de Licitações e Con-
tratos.

RESUMO: Processo nº 3964/2021 – Mo-
dalidade Pregão Presencial nº 54/2021 – 
Contratação de instituição fi nanceira para 
a prestação de serviços bancários com ex-
clusividade, necessário  ao pagamento dos 
6.440 servidores municipais ativos, inativos 
e afastados da Administração Direta e Indi-
reta. DATA DE ABERTURA: “Fica agendada 
a licitação em epígrafe para o dia 01 de de-
zembro de 2021 às 10 horas, na SALA DE 
LICITAÇÕES, do DEPARTAMENTO DE LI-
CITAÇÕES E CONTRATOS – SEPLAG 4, 
Rua Eduardo Prado nº 201, Bairro São José, 
CEP 09581-200 – São Caetano do Sul/SP. 
O edital, anexos e demais informações e 
esclarecimentos, poderão ser obtidos no en-
dereço eletrônico http://licitacao.saocaeta-
nodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento 
de Licitações e Contratos, e telefones para 
contato: 4233-7235”. Secretária Municipal 
de Governo: Silvia de Campos – 12/11/2021. 
São Caetano do Sul, 17 de novembro de 
2021. Carolina Morales Bernardino – Dire-
tora do Departamento de Licitações e Con-
tratos.

RESUMO: Processo nº 11994/2021 – Mo-
dalidade Pregão Presencial nº 100/2021 
– Aquisição de Licença Permanente e Im-
plantação de Software com Suporte Ilimitado 
para Gestão de Arquivo Bibliográfi co das Bi-
bliotecas Municipais. DATA DE ABERTURA: 
“Fica agendada a licitação em epígrafe para 
o dia 07 de dezembro de 2021 às 09 horas, 
na SALA DE LICITAÇÕES, do DEPARTA-
MENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
– SEPLAG 4, Rua Eduardo Prado nº 201, 
Bairro São José, CEP 09581-200 – São Cae-
tano do Sul/SP. O edital, anexos e demais 
informações e esclarecimentos, poderão ser 
obtidos no endereço eletrônico http://licita-
cao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no 
Departamento de Licitações e Contratos, e 
telefones para contato: 4233-7236”. Secre-
tária Municipal de Governo Silvia de Campos 
– 16/11/2021. São Caetano do Sul, 17 de no-
vembro de 2021. Carolina Morales Bernardi-
no – Diretora do Departamento de Licitações 
e Contratos.

Aviso de Licitação
Encontra-se aberto no Município de São Lourenço 
da Serra informa que se encontra aberto o Pregão 
Presencial com Registro de Preço nº 14/2021, pro-
cesso administrativo 3899/2021, tipo menor preço 
por item, que objetiva a Aquisição de Gás (GLP) 
para os diversos departamentos. O credenciamen-
to, via protocolo, dos representantes das licitantes 
se dará no dia 01 de dezembro de 2021 às 09:00 
horas seguido da abertura do envelope proposta e 
envelope documentos será na data de 01 de de-
zembro de 2021, às 09:30 horas. O edital em seu 
inteiro teor estará à disposição dos interessados no 
site da Prefeitura www.saolourecodaserra.sp.gov.
br ou pelo telefone 11-4687-2710. Felipe Geferson 
Seme Amed - Prefeito. 17 de Outubro de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Aviso de Licitação
Se encontra aberto o Pregão Presencial com 
Registro de Preço nº 15/2021, processo adminis-
trativo 4130/2021, tipo menor preço por item, que 
objetiva a Aquisição de materiais para manutenção 
e conservação de vias, ruas e estradas para o de-
partamento de obras. O credenciamento, via proto-
colo, dos representantes das licitantes se dará no 
dia 01 de Dezembro de 2021 às 14:00 horas, se-
guido da Abertura às 14:30 horas. O edital em seu 
inteiro teor estará à disposição dos interessados no 
site da Prefeitura www.saolourencodaserra.sp.gov.
br ou pelo telefone 11-4687-2700. Felipe Geferson 
Seme Amed - Prefeito. 17 de Novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO – RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 128/2021 – PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 3567/2021;
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:30 horas 
do dia 01 de DEZEMBRO de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
Às 14:30 horas do dia 01 de DEZEMBRO de 2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FU-
TURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EMULSÃO 
ASFÁLTICA RL-1C, COM ENTREGA DE FORMA 
PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
TIPO: MENOR PREÇO.
RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados 
para acesso deve ser feita na página inicial no sítio 
do Banco do Brasil S.A., www.bb.com.br, no link: 
http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp.

Araraquara, 17 de Novembro de 2021
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

TOMADA DE PREÇOS N.º 16/2021
PROCESSO N.º 1483/2021

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 16/2021, do tipo menor preço por lote, destinada 
a seleção de proposta mais vantajosa para Contratação 
de Empresa para Execução de Serviços Técnicos 
Especializados para “REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
CASA AMARELA, rua Joaquim Ortiz de Camargo, Bairro 
Centro, Cidade São Miguel Arcanjo - SP”, Coordenadas 
Geográficas: 23°51’32.5”S 48°10’36.7”W e “REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA, Rua dos 
expedicionários, Bairro Centro, Cidade São Miguel Arcanjo 
- SP” Coordenadas: 23°52’45.7”S 48°00’13.0”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 03 de dezembro 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, 17 de novembro de 2021. Paulo Ricardo 
da Silva – Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 093/2021 - REPETIDO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 2707/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PARA 
A PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRE-
TO QUE SERÃO UTILIZADOS PRINCIPALMEN-
TE NA EXECUÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS 
PREVISTOS PELO “PROGRAMA MINHA MO-
RADA”, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS 
QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO 
PRESENTE EDITAL. 
Homologo a adjudicação da pregoeira, que consi-
derou vencedora a proposta da empresa R. LASSI 
COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI, pelo menor va-
lor global de R$ 360.900,00 (Trezentos e sessenta 
mil e novecentos reais), adjudicando-lhe o objeto 
deste edital.

Araraquara, 17 de Novembro de 2021.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039 / 2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
USO ODONTOLÓGICO
Orgão Interessado: Secretaria Municipal de Saú-
de de Araraquara
Mais informações: www.araraquara.sp.gov.br/
portal-transparencia-saude/portal-transparencia-
-saude; pregoeirogeraldo@araraquara.sp.gov.br, 
www.licitacoes-e.com.br
ABERTURA DE PROPOSTAS 1 de dezembro 
2021, às 09:30h
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 1 
de dezembro 2021, às 10:00h

Araraquara, 17 de outubro de 2021
Geraldo Ruske Filho

Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2021

Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão 
Eletrônico nº 77/2021, Processo: 2.537/2021, que tem 
por objeto a Aquisição de materiais elétricos, conforme 
necessidades da Prefeitura municipal de São Pedro. As 
propostas serão acolhidas com início no dia 16/11/2021 
às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia 26/11/2021. 
O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 
10:00 horas do dia 26/11/2021. Deve ser observado o 
horário de Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado 
em sessão pública por meio da Internet, por intermédio 
do Sistema BLL Compras - acessível em www.bll.org.
br. O edital completo encontra-se à disposição no 
Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua 
Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. 
Fone: (19) 3481-9223 ou através do site: https://www.
saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.
org.br. São Pedro, 12 de novembro de 2021. Thiago 
Silvério da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

AVISO DE LICITAÇÃO 
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada 
abaixo:
Pregão Presencial – 78/2021 - Processo: 2.555/2021 
- Objeto: Contração de empresa para gerenciamento, 
implementação e administração de cartão alimentação. 
- Início da Sessão Pública: 01/12/2021, às 09h00 na 
Secretaria Municipal de Educação, sito a Rua Maestro 
Benedito Quintino, n° 886, Centro, São Pedro/SP. O edital 
completo encontra-se à disposição no Departamento de 
Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748, 
no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 
ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/
licitacoes-publicas. São Pedro, 17 de novembro de 2021. 
Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

AVISO DE LICITAÇÃO 
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada 
abaixo:
Pregão Presencial – 79/2021 - Processo: 2.556/2021 
- Objeto: Aquisição de cadeiras de roda e camas 
hospitalares simples. - Início da Sessão Pública: 
02/12/2021, às 09h00 na Secretaria Municipal de 
Educação, sito a Rua Maestro Benedito Quintino, n° 
886, Centro, São Pedro/SP. O edital completo encontra-
se à disposição no Departamento de Compras e 
Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748, no horário 
das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através 
do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-
publicas. São Pedro, 17 de novembro de 2021. Thiago 
Silvério da Silva - Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO Pregão Eletrônico 99/2021 – Processo 172/2021 – Edital 
2.287/2021. Objeto: Registro de Preços de medicamentos, destinados às Farmácias da Rede Básica de 
Saúde.O recebimento das propostas ocorrerá do dia 16/11/2021 até as 14h00min do dia 26/11/2021, e a 
abertura (sessão pública) às 14h01min do mesmo dia. Para todas as referências de tempo será observado 
o horário de Brasília/DF.O credenciamento das empresas participantes, cadastro das propostas e sessão 
pública serão realizados junto ao Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).As 
informações poderão ser adquiridas através do Serviço de Compras e Licitações, pelo e-mail licitacao@
penapolis.sp.gov.br, telefone (18) 3654-2537.O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico 
www.penapolis.sp.gov.br, em “Editais - Licitações”, e www.portaldecompraspublicas.com.br.Penápolis, 
12 de novembro de 2021.Pablo Ambrósio Ianela - Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
TERMO DE CANCELAMENTO- Pregão Eletrônico 95/2021 – Processo 165/2021 
– Edital 2.281/2021. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de 
uniforme escolar (camiseta de manga curta, camiseta regata, jaqueta unissex, 
bermuda masculina e bermuda feminina).O Secretário de Administração da 
Prefeitura Municipal de Penápolis, usando das atribuições que lhe são conferidas 
e, considerando o Memorando nº 610/2021 da Secretaria Municipal de Educação 
e manifestação da Procuradoria Jurídica, resolve CANCELAR o Pregão Eletrônico 
supramencionado. Penápolis, 17 de novembro de 2021. Pablo Ambrósio Ianela – 
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
Aviso de Edital

Órgão Licitante: Prefeitura do Município de Pirangi. Modalidade: Tomada 
de Preços nº 08/2021. Objeto Execução de recapeamento asfáltico 
em diversas vias do Município de Pirangi/SP - Emenda Estadual nº 
2020.067.18271 - Secretaria de Desenvolvimento Regional Termo 
de Convênio nº 100152/2021.Entrega e abertura dos Envelopes: Dia 
06/12/2021, às 09hs00 na sede do Município, localizada na Rua Marechal 
Floriano Peixoto, nº 579, Centro. Maiores informações e edital completo pelo 
telefone (17) 3386.9600, através do site: https://www.pmpirangi.com.br/ ou 
dos e-mails engenhariapmpirangi@gmail.com ou prefeitura@pirangi.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos 
interessados a realização de Tomada de Preços nº 005/2021, objeto do Processo nº 146/2021. TIPO: Menor 
preço global. OBJETO: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa por execução indireta, sob 
regime de empreitada por preço global para a obra de Ampliação da EMEF. Dr. Waldomiro Gallo, nas formas, 
quantidades e condições estipuladas no Termo de Referência em anexo a este Edital e seus anexos. 
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 06 de dezembro de 2021, às 09:00 horas, na Prefeitura 
Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 18/novembro/2021, das 08:30 horas às 16:30 
horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de Lima, 
nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 
17/novembro/2021. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: Leandro Mariano da Silva.

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL VILLAGE ILHA DE CANANÉIA
CNPJ 09.353.775/0001-15

EDITAL DE  CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
PARA ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA, 

CONSELHO FISCAL E SEUS SUPLENTES / BIÊNIO 2021/2023
A ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL VILLAGE ILHA DE CANANÉIA, na pessoa de seu repre-
sentante legal, Diretor Presidente, JOSÉ ROBERTO DO AMARAL, no uso das suas atri-
buições legais e estatutárias, conferidas pelos Artigos 12°, 16° e 29°, CONVOCA, todos os 
associados por força dos títulos aquisitivos, todos titulares, compromissários compradores, 
cessionários ou promissários cessionários de direitos sobre imóveis localizados no VILLAGE 
ILHA DE CANANÉIA, que estejam em pleno gozo dos seus direitos sociais, que este edital 
virem ou dele tomarem conhecimento para  participarem da Assembleia Geral Ordinária  a 
ser realizada no  dia 27 de novembro de 2021, às 9h30, em primeira convocação, e, em 
segunda convocação, às 10h30,  na rua Quirino Atanasio, s/n,  bairro Carijó, CEP: 11.990-
000, Cananéia/SP, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:  I -  Eleição e Posse 
da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e seus respectivos Suplentes para o biênio 
2021/2023.  O prazo para a inscrição de chapas é de 10 (dez) dias antes da realização da 
Assembleia Geral Ordinária. O quórum necessário para a eleição da Diretoria Executiva, 
Conselho Fiscal e seus Suplentes, é de maioria absoluta dos votos, observada a presença 
mínima de 10 (dez) associados, conforme Artigo 16º, parágrafo 2º do Estatuto Social.

Cananéia, 18 de novembro de 2021.
JOSÉ ROBERTO DO AMARAL 

Diretor Presidente

Termo Aditivo do Contrato
Contrato- 004/2018- Processo 024/2018
Objeto: Prestação de serviços e Manutenção 
do Sistema RH
Contratada: Network Informática Ltda
Valor: R$ 15.591,36 -  vigência 12 meses
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.00- Outros 
Serv. de Terceiros- Pessoa Jurídica
São Caetano do Sul 12 de novembro de 2021.

Magali de Cássia Rosolem
Presidente do Conselho Adm. da FUMAS

FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
“ANNE SULLIVAN” 

CNPJ. 49.241.680/0001-24

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E 
INTIMAÇÃO
Capivari - SP

Data do leilão: 18/11/2021 as: 11:00
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA BENTO DIAS, 246, CEN-
TRO, CAPIVARI, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabe-
lecido a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, 
ITUPEVA - SP CEP: 13299-212, telefone (11) 93285-4559,  
faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fidu-
ciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamenta-
ção complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia 
e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para 
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será 
feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante 
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de 
arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo im-
preterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de 
Crédito de uma Instituição Financeira escolhida pelo inte-
ressado, com prévia e devida análise cadastral e compro-
vação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá 
ser efetivada através e, com prévia e devida análise de uma 
instituição Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou uti-
lização dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis 
constantes deste edital deverão procurar uma Instituição 
Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da 
EMGEA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob 
o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de 
bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções 
extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, im-
posto e taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do 
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante 
fica ciente que será o responsável pelas providências de 
desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, 
informações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, 
caso não sejam localizados.
SED B37555 - CONTRATO 802985826043 - EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
JOAO TIMOTEO DE MORAES, BRASILEIRO(A), MOTO-
RISTA, CPF 041.186.618-45, CI 15435887 SSP/SP, CA-
SADO (A) COM ESPOLIOS E / OU HERDEIROS DE ELI-
SABETE DE FREITAS FRANCO MORAES , BRASILEIRO 
(A), AUXILIAR DE PRODUCAO, CPF 188.198.548-21 CI: 
17070454 - SSP/SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIRO RESIDENCIAL, A 
RUA OLINDA MAZZINI ALBERTINI, Nº 45, LOTE Nº 07, 
QUADRA
A, LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM ENGENHO 
VELHO, BAIRRO ENGENHO VELHO, EM CAPIVARI, SP, 
COM A AREA DE 125,00M2, AREA DE 60,00M2, COM 
TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PER-
TENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.

Capivari,  30/10/2021
ARY ANDRE NETO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº 09/2021 – Processo de 
Compras nº 786/2021 – Objeto: contratação 
de empresa especializada, sob o formato 
de solução para fornecimento, montagem e 
instalação de mobília corporativa e demais 
equipamentos, acessórios e serviços que 
comporão o novo ambiente office adminis-
trativo em parcela do Campus Barcelona da 
Universidade Municipal de São Caetano do 
Sul. A Pregoeira ADJUDICOU o objeto da 
licitação à vencedora e o Reitor da Univer-
sidade Municipal de São Caetano do Sul – 
USCS HOMOLOGOU o processo licitatório 
à empresa, RS DESIGN MOBILIARIO COR-
PORATIVO EIRELI, considerando-se o valor 
global de R$ 996.000,00 (Novecentos e no-
venta e seis mil reais). 
São Caetano do Sul, 17 de Novembro de 2021.

Cristiane Benincasa Rio - Pregoeira
Prof. Dr. Leandro Campi Prearo – Reitor

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - Processo nº 157/2021, 
Concorrência nº 009/2021 - objeto: Pavimen-
tação e Drenagem ma Rua Rio de Janeiro e 
Piaui, conforme Memorial Descritivo, Planilha 
Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, e 
Projeto Arquitetônico Básico em anexo. Encer-
ramento no dia 20/12/2021 as 09h: 30min; Aber-
tura às 10h: 00min. O Edital na integra encontra-
-se a disposição dos interessados no endereço 
eletrônico www.mongagua.sp.gov.br, através do 
aplicativo ACESSO A INFORMAÇÃO- PORTAL 
LICITAÇÕES - Tomada de Preços, ou através 
do Portal de Transparência. Para qualquer es-
clarecimento, entrar em contato: telefone (13) 
3445-3067 e e-mail: licitacao@mongagua.sp.
gov.br - Márcio Melo Gomes Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 122/2021 – Processo 
nº 34.733/2021
Objeto: Registro de preço de 
medicamentos não padronizados na 
REMUME.
Abertura: 02/12/2021 às 09h00min.
Realização: http://www.
portaldecompraspublicas.com.br/
Edital e informações: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes/

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 43/2021 – Processo 
nº 27.201/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE 
SERVIÇO DE APARAMENTO DE 
GRAMADOS EM CAMPOS DE FUTEBOL 
NO MUNICÍPIO.
Abertura: 02/12/2021 às 09h00min.
Edital e informações: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes/

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 061/2021, Processo 
6.775/2021. Tipo: Menor Preço por Lote. 
Objeto: Registro de Preços para eventual 
aquisição de equipamentos de informática, 
insumos, matérias de reparo para infraestru-
tura de rede e cabeamento, aparelhos tele-
fônicos, periféricos de informática, etiquetas, 
ribbon das impressoras térmicas, insumo da 
impressora de crachá e equipamentos de in-
formática, conforme condições estabelecidas 
no termo de referência. A sessão será aberta 
às 09:00 horas do dia 01 de dezembro de 
2021, na sala de licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Mairiporã/SP, situada no térreo do 
Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, 
Vila Nova, CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. 
O edital na integra poderá ser obtido a par-
tir do dia 19/11/2021 junto à Coordenadoria 
de Compras, Licitações e Contratos, ou pelo 
site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores infor-
mações através do telefone (11) 4419-8019 
ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. 
Rafael Barbieri Pimentel da Silva, Autoridade 
Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta no Município de 
Morungaba/ SP, as seguintes licitações:

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
Nº 005/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
1661/09/2021

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada, objetivando a execução de “Re-
capeamento Asfáltico das Ruas Francisco 
Miano, João Antonio Consolin e Elvira 
Miano, Centro, na Estância Climática de 
Morungaba, conforme descrição do Con-
vênio nº 100831/2021, formalizado junto à 
Secretaria de Desenvolvimento Regional 
– Governo do Estado de São Paulo”, pelo 
regime de empreitada pelo menor preço 
global, de acordo com memorial descritivo, 
cronograma e orçamento, constantes do 
Anexo I, integrante do Edital.
DATA DE CREDENCIAMENTO DOS RE-
PRESENTANTES DAS EMPRESAS / ABER-
TURA DA SESSÃO PÚBLICA E ABERTURA 
DOS ENVELOPES: Dia 07/12/2021 às 09:00 
horas.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
Nº 006/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
1662/09/2021

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada, objetivando a execução de “Re-
capeamento Asfáltico na Rua Euclides de 
Moraes, no Bairro Clube de Campo, na 
Estância Climática de Morungaba, confor-
me descrição do Convênio nº 100830/2021, 
formalizado junto à Secretaria de Desenvol-
vimento Regional – Governo do Estado de 
São Paulo”, pelo regime de empreitada pelo 
menor preço global, de acordo com memo-
rial descritivo, cronograma e orçamento, 
constantes do Anexo I, integrante do Edital.
DATA DE CREDENCIAMENTO DOS RE-
PRESENTANTES DAS EMPRESAS / ABER-
TURA DA SESSÃO PÚBLICA E ABERTURA 
DOS ENVELOPES: Dia 07/12/2021 às 14:00 
horas.
Os Editais estará à disposição dos inte-
ressados para consulta, a partir do dia 
18/11/2021 até o dia 07/12/2021, na Seção 
de Gestão de Suprimentos da Prefeitura, 
sita à Av. José Frare, nº 40, Centro, Morun-
gaba/SP, no horário compreendido entre as 
13:00 e 17:00 horas, podendo ser adquirido 
pelo valor de R$ 15,00 (quinze reais), ou 
gratuitamente através do site www.morun-
gaba.sp.gov.br – Licitações – Editais.

Morungaba, 17 de novembro de 2021.
Prof. Marco Antonio de Oliveira

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MORUNGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE TABAPUÃ faz saber a todos os inte-
ressados que se encontra aberta a Licitação Processo nº. 
130/2021 – Concorrência nº. 001/2021, tendo como obje-
to a “Concessão Onerosa de Espaço Público, em caráter 
precário, do Quiosque Central da Represa, localizado em 
área do Centro de Lazer, Recreação e Desporto “Deputado 
Ricardo Izar”, situado no km 1, da Rodovia Antônio Ricardo 
de Toledo- Tabapuã/Olímpia, neste município de Tabapuã 
(identificado no croqui anexo ao processo licitatório), para 
fins de comércio, conforme termo de referência que integra 
o edital”. A entrega dos envelopes se dará até às 09h00min 
do dia 21 de dezembro de 2021; A sessão pública de aber-
tura dos envelopes será realizada às 09h30min, do mes-
mo dia, no Setor de Licitação, localizado na Av. Rodolfo 
Baldi nº 817, no Prédio do Paço Municipal. O edital em 
inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª às 
6ª feiras na sede da Prefeitura Municipal, na Av. Rodolfo 
Baldi, nº 817, Centro, ou pelo site www.tabapua.sp.gov.br. 
Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelo 
telefone (17) 3562-9022. Tabapuã/SP, em 17 de novembro 
de 2021. – SILVIO CESAR SARTORELLO – Prefeito Muni-
cipal – PUBLIQUE-SE. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 60/2021

Processo Administrativo nº 8805/2021
Pregão Presencial nº 14/2021

Objeto: Contratação de laboratório para co-
leta de amostras e análises físico-químicas 
e microbiológicas de água proveniente dos 
sistemas público e soluções alternativas de 
abastecimento de água potável do município 
de São Caetano do Sul. Prazo: 12 (doze) 
meses. Contratada: Controle Analítico Aná-
lises Técnicas Ltda. Valor: R$ 434.999,94 
(quatrocentos e trinta e quatro mil, novecen-
tos e noventa e nove reais e noventa e qua-
tro centavos). Assinatura: 03/11/2021. São 
Caetano do Sul, 17 de novembro de 2021 
– Rodrigo Gonçalves Toscano – Superinten-
dente do SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

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

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL
Processo nº 076/2021 – 1º 
Termo Aditivo – Contratada: 
Rental Brasil Locações Ltda. - 

ME – Objeto: Locação de mesas e cadeiras 
para utilização na Unidade Santa Paula – 
Data da Assinatura: 12/11/2021 – Valor: R$ 
4.925,00 – Prazo de Vigência: 1 (um) mês 
– Verba: 3.3.90.39.00 

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL

AVISO DE ABERTURA DO 
ENVELOPE PROPOSTA DA 

TOMADA DE PREÇO 001/2021
A Fundação das Artes de São Caetano do Sul, 
através da Comissão Permanente de Licita-
ção, torna-se público que realizará a abertura 
dos envelopes das propostas, pertinentes ao 
procedimento licitatório em epigrafe, ficando os 
licitantes intimados nos termos do inc. III do art. 
43 da Lei nº 8666/93. Data de abertura: 19 de 
novembro de 2021 as 10:00 horas na sede da 
Fundação das Artes de São Caetano do Sul, 
sito Rua Visconde de Inhaúma, 730 – São Cae-
tano do Sul.

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PAULO RICARDO DA SILVA, Prefeito 
do Município de São Miguel Arcanjo, SP, no 
uso de suas atribuições legais e consoante 
ao que preceitua o Parágrafo Único, do Art. 
48 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal, torna público que 
realizará Audiência Pública para debater 
proposta de alteração no PPA, LDO e LOA 
exercício 2021, de Autoria do Executivo, no 
local e data abaixo designados: DATA: 26 de 
novembro de 2021 (sexta-feira). HORÁRIO: 
09:30 h. (nove horas e trinta minutos). LOCAL: 
Excepcionalmente na Secretaria Municipal 
de Cultura, na Rua Siqueira Campos, nº 718, 
centro, São Miguel Arcanjo/SP.
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo 

- SP, em 17 de novembro de 2021.
Paulo Ricardo da Silva - Prefeito Municipal

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DE 3º TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 57/2020 – PROC. Nº 300.046/2020 
– CONTRATADA: SPALLA ENGENHARIA 
EIRELI. OBJETO: FICA ACRESCIDO O 
PERCENTUAL DE 5,86% (CINCO VÍRGULA 
OITENTA E SEIS POR CENTO), CORRES-
PONDENTE A R$ 444.599,10 (QUATRO-
CENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, 
QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS 
E DEZ CENTAVOS), PERFAZENDO O VA-
LOR DE R$ 8.028.616,15 (OITO MILHÕES, 
VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E DE-
ZESSEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS). 
DATA DA ASSINATURA: 17/11/2021. CON-
TRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO.

RESUMO: Processo nº 7021/2021 
– Modalidade Pregão Eletrônico nº 
52/2021 – Oferta de Compra nº - OC 
863600801002021OC00018 – AQUISIÇÃO 
DE CONECTORES, PLUGUES, CABOS 
E TOMADAS. RERRATIFICAÇÃO: Rer-
ratifi camos a publicação disponibilizada 
em 17/11/2021 nos jornais: Gazeta de São 
Paulo – Cad. Publicidade Legal – Edição de 
17/11/2021 – Pág. B5; Diário Ofi cial Eletrô-
nico – Ano 5 – Edição nº 1159 – 17/11/2021 
– Pág. 02; Diário Ofi cial do Estado – Poder 
Executivo – Seção I – Edição de 17/11/2021 
– Pág. 492. Onde se lê: “Fica designada para 
o dia 22 de novembro de 2021 às 09:30hs 
”. Leia-se: “Fica designada para o dia 29 de 
novembro de 2021 às 09:30hs”. São Caeta-
no do Sul, 17 de novembro de 2021. Caroli-
na Morales Bernardino – Diretora do Depar-
tamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 13099/2021 
– Modalidade Pregão Eletrônico nº 
98/2021 – Oferta de Compra nº - OC 
863600801002021OC00051 – Aquisição de 
Seladora Térmica para Secretaria Munici-
pal de Saúde. DATA DE ABERTURA: “Fica 
agendada a licitação em epígrafe para o dia 
03 de dezembro de 2021 às 09 horas, a ser 
realizada no endereço eletrônico www.bec.
sp.gov.br. O edital, anexos e demais informa-
ções e esclarecimentos, poderão ser obtidos 
nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.
br, e http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.
br/web, ou no Departamento de Licitações e 
Contratos, e telefones para contato: 4233-
7235”. Secretária Municipal de Governo Sil-
via de Campos – 16/11/2021. São Caetano 
do Sul, 17 de novembro de 2021. Carolina 
Morales Bernardino – Diretora do Departa-
mento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 9475/2021 
– Modalidade Pregão Eletrônico nº 
99/2021 – OFERTA DE COMPRA Nº 
863600801002021OC00056 – Registro de 
Preços para Fornecimento de Papel Sulfi te. 
DATA DE ABERTURA: “Fica agendada a lici-
tação em epígrafe para o dia 06 de dezem-
bro de 2021 às 09:00 horas, a ser realizada 
no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. 
O edital, anexos e demais informações e 
esclarecimentos, poderão ser obtidos no en-
dereço eletrônico http://licitacao.saocaeta-
nodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento 
de Licitações e Contratos, e telefones para 
contato: 4233-7235”. Secretária Municipal 
de Governo: Silvia de Campos – 16/11/2021. 
São Caetano do Sul, 17 de novembro de 
2021. Carolina Morales Bernardino – Dire-
tora do Departamento de Licitações e Con-
tratos.

RESUMO: Processo nº 3964/2021 – Mo-
dalidade Pregão Presencial nº 54/2021 – 
Contratação de instituição fi nanceira para 
a prestação de serviços bancários com ex-
clusividade, necessário  ao pagamento dos 
6.440 servidores municipais ativos, inativos 
e afastados da Administração Direta e Indi-
reta. DATA DE ABERTURA: “Fica agendada 
a licitação em epígrafe para o dia 01 de de-
zembro de 2021 às 10 horas, na SALA DE 
LICITAÇÕES, do DEPARTAMENTO DE LI-
CITAÇÕES E CONTRATOS – SEPLAG 4, 
Rua Eduardo Prado nº 201, Bairro São José, 
CEP 09581-200 – São Caetano do Sul/SP. 
O edital, anexos e demais informações e 
esclarecimentos, poderão ser obtidos no en-
dereço eletrônico http://licitacao.saocaeta-
nodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento 
de Licitações e Contratos, e telefones para 
contato: 4233-7235”. Secretária Municipal 
de Governo: Silvia de Campos – 12/11/2021. 
São Caetano do Sul, 17 de novembro de 
2021. Carolina Morales Bernardino – Dire-
tora do Departamento de Licitações e Con-
tratos.

RESUMO: Processo nº 11994/2021 – Mo-
dalidade Pregão Presencial nº 100/2021 
– Aquisição de Licença Permanente e Im-
plantação de Software com Suporte Ilimitado 
para Gestão de Arquivo Bibliográfi co das Bi-
bliotecas Municipais. DATA DE ABERTURA: 
“Fica agendada a licitação em epígrafe para 
o dia 07 de dezembro de 2021 às 09 horas, 
na SALA DE LICITAÇÕES, do DEPARTA-
MENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
– SEPLAG 4, Rua Eduardo Prado nº 201, 
Bairro São José, CEP 09581-200 – São Cae-
tano do Sul/SP. O edital, anexos e demais 
informações e esclarecimentos, poderão ser 
obtidos no endereço eletrônico http://licita-
cao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no 
Departamento de Licitações e Contratos, e 
telefones para contato: 4233-7236”. Secre-
tária Municipal de Governo Silvia de Campos 
– 16/11/2021. São Caetano do Sul, 17 de no-
vembro de 2021. Carolina Morales Bernardi-
no – Diretora do Departamento de Licitações 
e Contratos.

Aviso de Licitação
Encontra-se aberto no Município de São Lourenço 
da Serra informa que se encontra aberto o Pregão 
Presencial com Registro de Preço nº 14/2021, pro-
cesso administrativo 3899/2021, tipo menor preço 
por item, que objetiva a Aquisição de Gás (GLP) 
para os diversos departamentos. O credenciamen-
to, via protocolo, dos representantes das licitantes 
se dará no dia 01 de dezembro de 2021 às 09:00 
horas seguido da abertura do envelope proposta e 
envelope documentos será na data de 01 de de-
zembro de 2021, às 09:30 horas. O edital em seu 
inteiro teor estará à disposição dos interessados no 
site da Prefeitura www.saolourecodaserra.sp.gov.
br ou pelo telefone 11-4687-2710. Felipe Geferson 
Seme Amed - Prefeito. 17 de Outubro de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Aviso de Licitação
Se encontra aberto o Pregão Presencial com 
Registro de Preço nº 15/2021, processo adminis-
trativo 4130/2021, tipo menor preço por item, que 
objetiva a Aquisição de materiais para manutenção 
e conservação de vias, ruas e estradas para o de-
partamento de obras. O credenciamento, via proto-
colo, dos representantes das licitantes se dará no 
dia 01 de Dezembro de 2021 às 14:00 horas, se-
guido da Abertura às 14:30 horas. O edital em seu 
inteiro teor estará à disposição dos interessados no 
site da Prefeitura www.saolourencodaserra.sp.gov.
br ou pelo telefone 11-4687-2700. Felipe Geferson 
Seme Amed - Prefeito. 17 de Novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO – RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 128/2021 – PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 3567/2021;
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:30 horas 
do dia 01 de DEZEMBRO de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
Às 14:30 horas do dia 01 de DEZEMBRO de 2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FU-
TURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EMULSÃO 
ASFÁLTICA RL-1C, COM ENTREGA DE FORMA 
PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
TIPO: MENOR PREÇO.
RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados 
para acesso deve ser feita na página inicial no sítio 
do Banco do Brasil S.A., www.bb.com.br, no link: 
http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp.

Araraquara, 17 de Novembro de 2021
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

TOMADA DE PREÇOS N.º 16/2021
PROCESSO N.º 1483/2021

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 16/2021, do tipo menor preço por lote, destinada 
a seleção de proposta mais vantajosa para Contratação 
de Empresa para Execução de Serviços Técnicos 
Especializados para “REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
CASA AMARELA, rua Joaquim Ortiz de Camargo, Bairro 
Centro, Cidade São Miguel Arcanjo - SP”, Coordenadas 
Geográficas: 23°51’32.5”S 48°10’36.7”W e “REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA, Rua dos 
expedicionários, Bairro Centro, Cidade São Miguel Arcanjo 
- SP” Coordenadas: 23°52’45.7”S 48°00’13.0”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 03 de dezembro 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, 17 de novembro de 2021. Paulo Ricardo 
da Silva – Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 093/2021 - REPETIDO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 2707/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PARA 
A PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRE-
TO QUE SERÃO UTILIZADOS PRINCIPALMEN-
TE NA EXECUÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS 
PREVISTOS PELO “PROGRAMA MINHA MO-
RADA”, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS 
QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO 
PRESENTE EDITAL. 
Homologo a adjudicação da pregoeira, que consi-
derou vencedora a proposta da empresa R. LASSI 
COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI, pelo menor va-
lor global de R$ 360.900,00 (Trezentos e sessenta 
mil e novecentos reais), adjudicando-lhe o objeto 
deste edital.

Araraquara, 17 de Novembro de 2021.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039 / 2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
USO ODONTOLÓGICO
Orgão Interessado: Secretaria Municipal de Saú-
de de Araraquara
Mais informações: www.araraquara.sp.gov.br/
portal-transparencia-saude/portal-transparencia-
-saude; pregoeirogeraldo@araraquara.sp.gov.br, 
www.licitacoes-e.com.br
ABERTURA DE PROPOSTAS 1 de dezembro 
2021, às 09:30h
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 1 
de dezembro 2021, às 10:00h

Araraquara, 17 de outubro de 2021
Geraldo Ruske Filho

Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2021

Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão 
Eletrônico nº 77/2021, Processo: 2.537/2021, que tem 
por objeto a Aquisição de materiais elétricos, conforme 
necessidades da Prefeitura municipal de São Pedro. As 
propostas serão acolhidas com início no dia 16/11/2021 
às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia 26/11/2021. 
O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 
10:00 horas do dia 26/11/2021. Deve ser observado o 
horário de Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado 
em sessão pública por meio da Internet, por intermédio 
do Sistema BLL Compras - acessível em www.bll.org.
br. O edital completo encontra-se à disposição no 
Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua 
Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. 
Fone: (19) 3481-9223 ou através do site: https://www.
saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.
org.br. São Pedro, 12 de novembro de 2021. Thiago 
Silvério da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

AVISO DE LICITAÇÃO 
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada 
abaixo:
Pregão Presencial – 78/2021 - Processo: 2.555/2021 
- Objeto: Contração de empresa para gerenciamento, 
implementação e administração de cartão alimentação. 
- Início da Sessão Pública: 01/12/2021, às 09h00 na 
Secretaria Municipal de Educação, sito a Rua Maestro 
Benedito Quintino, n° 886, Centro, São Pedro/SP. O edital 
completo encontra-se à disposição no Departamento de 
Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748, 
no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 
ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/
licitacoes-publicas. São Pedro, 17 de novembro de 2021. 
Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

AVISO DE LICITAÇÃO 
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada 
abaixo:
Pregão Presencial – 79/2021 - Processo: 2.556/2021 
- Objeto: Aquisição de cadeiras de roda e camas 
hospitalares simples. - Início da Sessão Pública: 
02/12/2021, às 09h00 na Secretaria Municipal de 
Educação, sito a Rua Maestro Benedito Quintino, n° 
886, Centro, São Pedro/SP. O edital completo encontra-
se à disposição no Departamento de Compras e 
Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748, no horário 
das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através 
do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-
publicas. São Pedro, 17 de novembro de 2021. Thiago 
Silvério da Silva - Prefeito Municipal

B5gazetasp.com.br
QUINTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Está aberto no setor de licitações Processo Adminis-
trativo nº 167/2021 TOMADA DE PREÇOS 06/2021 
Referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-

CIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTA-
ÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOSÉ AZARIAS GOMES (TERMO 
DE REPASSE Nº 100919/2021). Data de abertura 06/12/2021 
às 09:00 HORAS / Local: Sala de Licitações da Prefeitura Muni-
cipal de Pedra Bela, Sito à Rua Bernardino de Lima Paes, nº 45, 
Centro, Pedra Bela - SP. Informações: www.pedrabela.sp.gov.br 
/ (11)4037-1277 - R.119 / pedrabelalicitacoes@gmail.com. Álvaro 
Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA PROS-
SEGUIMENTO DO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 47/21 - PROCESSO Nº 122/21  
- OBJETO: Registro de preços para for-
necimento em consignação de materiais 
específi cos de neurocirurgia. O Pregoeiro, 
no uso de suas atribuições legais, diante da 
reprovação da amostra, relativa ao lote 14, 
apresentada pela 1ª classifi cada no certa-
me, CONVOCA as empresas participantes 
da licitação para negociação e verifi cação 
da documentação, iniciando-se pela empre-
sa licitante que ofertou o menor preço sub-
sequente, ou seja, Comercial e Imp. Erecta 
Ltda, e demais atos contínuos. A sessão 
pública de prosseguimento do Pregão será 
realizada no dia 23/11/2021, às 09:00 horas, 
no Serviço de Suprimento do CONSAÚDE, 
à Rua Pedro Bonne, 508, Centro, Parique-
ra-Açu – SP. Mais informações podem ser 
obtidas através do e-mail: licitacoes@con-
saude.org.br ou pelo Tel.: (13) 3856-9733.

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

RETIFICAÇÃO 
EDITAL Nº 037/2021

PROCESSO Nº 058/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021

Encontra-se aberta no Departamento 
Municipal de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia- SP, o EDITAL nº 037/2021, 
referente a TOMADA PREÇOS nº 
008/2021, PROCESSO nº 058/2021, 
do tipo menor preço, pelo regime de 
empreitada global, que trata da esco-
lha da proposta mais vantajosa, por 
preço, para a “Contratação de empre-
sa especializada em serviços de en-
genharia para execução de obras de 
pavimentação asfáltica em diversas 
ruas no Bairro Retiro da Caravelas, em 
Cananéia/SP”.
Altera-se a data da licitação para:

Data para cadastro, ou entrega do 
“Envelope I – Habilitação” até as 

16h00m do dia 06/12/2021 (Para em-
presas não cadastradas).

Recebimento dos envelopes dia 
08/12/2021 – 09h00min (Para empre-

sas cadastradas).
Abertura dos envelopes dia 

08/12/2021 será às 09h15m.
O edital completo poderá ser obti-
do pelos interessados na Avenida 
Independência, nº 374, Rocio, 
Cananéia- SP, de segunda à sexta-fei-
ra, nos horários das 08:00h às 12:00h 
e das 13:30h às 17:30h. Outras infor-
mações ou esclarecimentos, poderão 
ser obtidas pelo telefone (013) 3851-
5100 ou no Departamento Municipal de 
Compras e Licitações, desta Prefeitura 
Municipal, no mesmo endereço e ho-
rário. O Departamento Municipal de 
Compras e Licitações não se respon-
sabilizará pela falta de informações 
relativas ao procedimento àqueles in-
teressados que não confi rmarem a re-
tirada do Edital.
Cananéia, 17 de novembro de 2021. 

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA/SP, a TOMADA 
DE PREÇOS Nº 018/2021, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinada à contrata-
ção de empresa especializada para execução de serviços de limpeza do córrego lava 
pés, conforme defi nido nos elementos técnicos constante dos anexos deste Edital, que 
deverão ser realizados de acordo com as especifi cações e condições estabelecidas 
neste edital e seus anexos.
* RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01-Habilitação e 02-Proposta, até às 09h00 
do dia 03/12/2021.
* ABERTURA DOS ENVELOPES: Nº 01-Habilitação: às 09h00 do dia 03/12/2021.
* VISITA TÉCNICA: a ser agendada no período de 19/11/2021 a 02/12/2021 das 08:00 
as 11:00 horas, através do Telefone 13- 3864-6400, ramais 6419 ou 6404, com a equi-
pe técnica do Dep. de Planejamento Urbano e Fiscalização de Obras. O edital em 
inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e 
das 13:30 às 17:30 horas, no Paço Municipal sito à Av. Hilda Mohring de Macedo, nº 
777– Bº Vila Elias – Jacupiranga/SP, pelo recolhimento da taxa de R$ 18,69 ou gra-
tuitamente pelo site: www.jacupiranga.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser 
obtidas no endereço acima, pelo telefone 13- 3864-6400 ramais 6401, 6452, pelo fax. 
13- 3864-1029, ou pelo e-mail: licitacao@jacupiranga.sp.gov.br 

ROBERTO CARLOS GARCIA
Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 17 de novembro de 2021

PROCESSO N° 69763/2021
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentí-
cios diretamente da Agricultura Familiar e 
do Empreendedor Familiar Rural conforme 
§1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Re-
soluções FNDE nº 26/2013 e 04/2015 e as 
Resoluções FNDE n.º 2/2020 com as alte-
rações da Resolução FNDE nº 06/2020 e 
20/2020.

Conforme solicitação de esclarecimentos 
feita pela APRURICA – ASSOCIAÇÃO DOS 
PRODUTORES RURAIS VALE RIBEIRÃO 
DO CANHA - APRURICA,  fi ca corrigido o 
item 5.1 do edital, sendo:

Onde se lê:
5.1. Impreterivelmente até as 09 horas do 
dia 01 de dezembro de 2019, na seção de 
Protocolo da Prefeitura do Município de 
Cajati - SP, no endereço acima menciona-
do.

Leia-se:
5. DO LOCAL  DE ENTREGA DOS ENVE-
LOPES:
5.1. Impreterivelmente até as 09 horas do 
dia 01 de dezembro de 2021, na seção de 
Protocolo da Prefeitura do Município de 
Cajati - SP, no endereço acima menciona-
do.

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

Cajati, 17 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005837-81.2009.8.26.0176. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Judicial, do Foro de Embu das Artes, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELISMAR FERREIRA, RG 803853, CPF 930.566.567-53, com endereço à
Estrada de Itapecerica, 389, casa 01, Vila das Belezas, CEP 05835-003, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios Ltda,
alegando em síntese: o recebimento de R$ 23.781,53 (Maio/2009), representada por nota promissória correspondente
ao saldo de financiamento que concedeu ao requerido. 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 Embu das Artes, aos 28 de outubro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0034326-23.2009.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FHG Transportes Ltda ME CNPJ: 21.507.039/0001-70 (na pessoa de seu
representante legal), que foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica inversa da executada Maria
Aparecida Greda CPF: 993.366.858-72, no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica Inversa,
ajuizada por Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - São Luis CNPJ: 33.544.370/0014-63.
Estando a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua citação por edital, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após os 20 dias supra, manifeste e apresente provas
cabíveis, nos termos do artigo 135 do CPC. 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 Osasco, aos 24 de agosto de 2021.



             
              
 







 

 

             


               








                 



 

 

 

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - 
EDUARDO OLIVEIRA, Oficial Substituto do 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a 
todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na 
Rua Nelson Gama de Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.358.467 o requerimento feito 
pela GERALDA DA CONCEIÇÃO SALGADO, RG n° 18.825.733-0-SSP/SP, CPF/MF n° 117.798.358-33, na 
qualidade de credora fiduciária, objetivando a intimação da devedora fiduciante, ELENILDES MARIA LIMA RG 
nº 32.036.314-SSP-SP, CPF/MF nº 350.468.548-48, brasileira, solteira, maior, assistente comercial, a qual se 
encontra em local incerto, ignorado ou inacessível, conforme certidões expedidas pelos Oficiais de Registro 
de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do 
artigo 26 da Lei 9.514/97, fica intimada a comparecer neste Serviço de Registro de Imóveis, de segunda 
a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio de representante legal, devida-
mente qualificado, a fim de efetuar o pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, 
totalizando o débito, em 17 de novembro de 2021, o valor de R$352.279,15 (Trezentos e cinquenta e dois 
mil, duzentos e setenta e nove reais e quinze centavos), em conformidade com a forma e condições esta-
belecidas no contrato particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 427.857, referente 
ao apartamento nº 134, localizado no 13° pavimento , integrante do empreendimento denominado “Edifício 
Practical Life Morumbi Hills”, situado na Rua José Gonçalves, n° 101, 29º Subdistrito - Santo Amaro; sendo 
que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal 
da fiduciante e de todas as despesas com a publicação deste Edital. Fica INTIMADA a mencionada devedora 
fiduciante que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, será a mesma con-
siderada como intimada e terá o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo 
legal para a purgação da mora, a credora-fiduciária será facultado requerer a consolidação da propriedade 
fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais 
da intimação, sem que possa alegar ignorância, o presente edital está sendo publicado por três dias em um 
dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 17 de novembro de 2021. EDUARDO OLIVEIRA - OFICIAL 
SUBSTITUTO

Kuan Yin Participações S.A. - CNPJ/ME nº 16.517.106/0001-05 - NIRE 35.300.449.282
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EM 28/10/2021 às 14h00

Local:  na sede na Rua LordCockrane, nº 616, conjunto 706. Convocação: Publicado no DOESP e no jornal Gazeta de São
Paulo, nas edições dos dias 14, 15 e 16/10/2021. Presença: Acionistas representando 50% das ações ordinárias da Companhia,
conforme registro de assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, bem como de Rosely Verdi Valença, usufrutuária
detentora do direito de voto correspondente a 100% de todas as ações da Companhia, verificando-se, assim, o quórum legal
para instalação e deliberação das matérias constantes da Ordem do Dia. Mesa: Presidente: Marcos Wellington Preti. Secretário:
Luiz Filipe Aranha Pereira Souza Santos. Publicações: Os anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei nº6.404/76, deixaram
de ser publicados na forma do § 5º, do mesmo artigo. Os outros documentos referidos no artigo 133 da Lei nº6.404/76, foram
publicados no DOESP e no jornal Gazeta de SP na edição do dia 23/09/2021. Deliberações: 7.1. aprovaram o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020. 7.2. aprovaram a destinação
do lucro apurado no exercício social encerrado em 31/12/2020, no valor total de R$ 838.931,98, da seguinte maneira:
(i) R$ 41.946,60 foram destinados para a Reserva Legal; (ii) R$ 306.000,00 foram distribuídos de forma antecipada à usufrutuária
Rosely Verdi Valença, RG nº 6.973.829-4 SSP/SP, e CPF/ME nº 895.312.138-87; e (iii) R$ 490.985,38 foram destinados para a
conta de Lucros Acumulados. 7.3. ato contínuo, aprovaram a distribuição à usufrutuária Rosely Verdi Valença, acima qualificada,
de todo o saldodisponível na conta de Lucros Acumulados, no valor de R$ 2.323.436,83, o qual já considera os lucrosapurados
no exercício de 2020 e destinados para a conta de Lucros Acumulados, conforme deliberado no item 7.2(iii) acima, devendo o
respectivo pagamento ocorrer durante o exercício de 2021, conforme disponibilidade de caixa da Companhia. 7.4. aprovaram a
reeleiçãoda Sra. Rosely Verdi Valença, acima qualificada, para o cargo de Diretora Presidente da Companhia; e do Sr. Marcos
Wellington Preti, RG nº 17.420.325-1 SSP/SP, e CPF/ME nº 181.314.018-98, para o cargo de Diretor VicePresidente da
Companhia, todos com mandato de 3 anos, a contar da presente data, sendo postergado até a Assembleia Geral Ordinária que
aprovar as contas de 31/12/2024, conforme Termos de Posse lavrados em livro próprio. 7.5. Declaração de Desimpedimento. Os
Diretores ora reeleitos declaram, sob as penas das leis, não estarem impedidos, por lei especial, e nem condenados ou se
encontrarem sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.  Nada
mais havendo a tratar.  (i) Marcos Wellington Preti – Presidente; Luiz Filipe Aranha Pereira Souza Santos-Secretário; (ii) Acionistas:
Marcos Wellington Preti; e (iii) Usufrutuária: Rosely Verdi Valença.  SP, 28/10/2021. Jucesp nº 544.928/21-0 em 12/11/2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1060165-52.2017.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, 
do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). MAURICIO SIMOES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA, na forma da Lei, etc. Faz Saber 
a CLAUDIA LUCIENE MENDES DE SOUZA, CPF 728.962.646-04 que por parte de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A foi ajuizada 
ação de Cobrança pelo procedimento comum, objetivando a quantia de R$79.883,33 (Outubro/2017) referente débitos relativos ao cartão 
4551870500985131 – Bandeira Visa - Empresarial. Estando a ré em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no 
prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, pague o debito devidamente atualizado e acrescido das demais cominações 
legais ou querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em caso de revelia, será 
nomeado curador especial nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 01 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0035538-18.2012.8.26.0068. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) CLAUDIANA OLIVEIRA GARGEL TEIXEIRA, RG 359382343, CPF 702.390.613-49, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de AFFONSO SPORTORE E OUTRO, objetivando a quantia de R$11.515,31 
(Fevereiro/2019) conforme documento anexos aos autos. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital de citação para 
que em 03 dias úteis, a fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado, acrescido das cominações legais e, que em caso de 
pronto pagamento os honorários serão reduzidos pela metade (5% da dívida) e de que tem o prazo de quinze dias para oferecer 
embargos à execução, bem como para intimação da PENHORA que realizada no rosto dos autos 0044101-35.2011.8.26.0068 e da 
penhora de 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos, efetuados em sua folha de pagamento, até o limite do débito que 
será atualizado e ainda do depósito efetuado no valor de R$935,42 por força da penhora determinada, facultando o prazo de 15 dias 
a fluir após o prazo supra de 30 dias, para que ofereça impugnação (artigo 525 do Código de Processo Civil - Lei n.º 13.105/2015), 
sob pena de revelia, ocasião em que será nomeado curador especial nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 28 de outubro de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 30 dias. Processo nº 1039008-18.2016.8.26.0224. A Dra. Beatriz de Souza Cabezas, Juíza de Direito da 4ª 
Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP. Faz Saber a RODRIGO PONTES DA SILVA CPF : 339.880.838-79 que por parte de 
BANCO BRADESCO S/A foi ajuizada ação de Cobrança pelo procedimento comum, objetivando a quantia de R$41.814,76  
(Outubro/2016) referente débitos relativos ao Cartão American Express® Membership Card RCP GOLD no(s) 3764461221710034.  
Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 30 dias 
úteis supra, pague o debito devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereçam defesa, sob pena de 
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos termos do artigo 257, 
IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006398-78.2021.8.26.0011. A MMa. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do 
Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dra. Luciana Bassi de Melo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos INTERESSADOS 
sobre o NÚCLEO DE CONSCIÊNCIA NEGRA, CNPJ 00078969000185, com endereço à Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, Travessa 04, 
Bloco 03, Cidade Universitária, CEP 05508-900, São Paulo - SP, que foi proposta uma ação de Outros Procedimentos de Jurisdição 
Voluntária por parte de JUPIARA GONÇALVES DE CASTRO, e que, encontrando-se os interessados em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO DOS INTERESSADOS para os atos e termos da ação proposta, bem como da nomeação da requerente Jupiara 
Gonçalves de Castro como administradora provisória, exclusivamente para o fim de organizar, convocar e realizar a eleição do "colégio 
dinâmico", nos termos do estatuto e cronograma apresentado e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, venham a se manifestar, se quiserem. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016489-68.2018.8.26.0001. O MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do 
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Raphael Garcia Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a W BRASIL COMÉRCIO 
DE VEÍCULOS EIRELI - EPP, CNPJ 20.464.878/0001-95, na pessoa de sua sócia, Terezinha de Fátima Ximenes Fontenelle Brasil, CPF 
133.420.668-65, que lhe foi proposta uma ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos por parte de GERALDO 
THOMAZ FILHO, CPF 170.230.578-38, também em face de Alan Cardex Miranda Silva e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 
S/A, objetivando a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como a transferência da 
propriedade do veículo I/Hyundai, modelo IX35, 2.0, cor prata, placa FSS-1403, ano 2010/2011, para o nome do autor. Estando a parte ré em 
lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir dos 20 
dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a parte ré 
será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de novembro de 2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006327-08.2021.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) TAWANY TEIXEIRA DOS SANTOS, Brasileira, RG 477314168, CPF 429.613.248-23, mãe LILIAN KEYTH 
TEIXEIRA DOS SANTOS, Nascido/Nascida 27/07/1995, com endereço à Rua Ernesto Cerreti, 89, casa 02, Cidade Tiradentes, 
CEP 08470-220, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
CRUZEIRO DOSUL EDUCACIONAL S/A. CNPJ,62.984.091/0001-02, sediada na Rua Cesário Galeno,nº432 a 448 – Tatuapé 
– CEP.03071-000 – São Paulo – SP,. 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$10.250,75, 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de outubro de 2021.    

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1009797-97.2017.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dr. Mauro Civolani Forlin, na forma da Lei, etc. Faz Saber a HAVANA FOMENTO MERCANTIL, NA PESSOA DE: 
DENIS GUERCHON, CNPJ 07.890.455/0001-79, sito à Rua Ceara, 101, Aptº 92- 9º andar, Consolação/SP, que lhe foi proposta ação de 
Procedimento Comum por parte de Multi Tools Indústria e Comércio Ltda, alegando em síntese: a suspensão dos efeitos dos protestos dos 
títulos: 1) 200801 – protocolo 0327-12/09/2016-3 - R$ 1.149,68 - data limite 15/09/2016 - 5º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de SP; e 
2) 200806 - protocolo 0363-29/08/2016-88 - data limite 01/09/2016 - 1º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de SP. Devolução em dobro 
do valor cobrado R$ 805,94 e indenização por danos morais. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a Citação por Edital, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 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, afixado e 
publicado na forma da Lei.  
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1070690-33.2020.8.26.0100. A Dra. Priscilla Bittar Neves Netto, MMª Juíza de 
Direito da 36ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. Faz Saber a RONALD ANTONO GATICA LARA, RNE nº Y01488-5-6 e CPF. 
Y01488-5-6, que EDJASTO FERREIRA DE BRITO FILHO, RG. 24.251.370-0/SP e CPF. 267.585.448-42, ajuizou ação de Despejo por 
Falta de Pagamento c/c com Cobrança no valor de R$19.936,66 (Março/2021), referente Contrato de Locação firmado entre as partes 
correspondente a 50% do Imóvel situado na Avenida dos Bandeirantes, 5.842, Planalto Paulista/SP, onde a partir de Janeiro de 2019 o 
requerido deixou de efetuar com regularidade os pagamentos dos aluguéis e IPTU’s, e abandonou o citado imóvel, conforme consta nos 
documentos descritos e anexados nos autos. Estando o requerido em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que 
no prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereça defesa, sendo advertido dos artigos 344 e 355, II do 
NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo Autor na petição inicial, 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 com Prazo de 20 dias. Processo nº 1030983-58.2020.8.26.0100. O Dr. Celso Lourenço Morgado, MMº Juiz de Direito 
da 39ª Vara Cível do Foro Central/SP. Faz Saber a CONSTRUTORA GRAPHENE LTDA, CNPJ. 18.591.168/0001-84 na pessoa de seus 
representantes legais, que por parte de DANIEL NASCIMENTO MOTA, foi ajuizada ação de Resolução Contratual por culpa da vendedora 
Cumulada com o Pedido de restituição de Valores Pagos e Condenação em Lucros Cessantes pelo procedimento Comum, referente 
Contrato firmado entre as partes em 2014, para aquisição de (03) Três imóveis junto a construtora Requerida. Valor da Causa R$ 537.795,27 
(Março/2020). Estando a requerida em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após 
fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de 
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados pelo Autor, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia 
nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Afixe-se e publique-se. 

EDI�AL DE IN�IMA��� - PRA�� DE 20 DIAS. PR�CESS� Nº 0009078-77.2021.8.26.0003 ��A� MM. Juiz�a� de Direito 
da 6� Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr�a�. MIC�ELLE FA�I�LA DI��ER� P�P�LIM, 
na forma da Lei, etc. Faz saber que Marcos Eduardo Vicen�n, vem dar publicidade do presente edital sendo 
devidamente IN�IMAD� o executado Marcio Adriano Novac�, CPF nº 299.803.748-88 para efetuar o pagamento no 
valor de R$17.559,86, fixado em Sentença no proc.1004234-38.2019.8.26.0003. Expede-se edital para que pague a 
quan�a fixada, acrescido de custas processuais em até 15 dias decorrido o prazo do edital. Não ocorrendo 
pagamento voluntário no prazo legal, será acrescido de multa e honorários em 10%. �ranscorrido 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 22 de outubro de 2021.                           P-18e19/11

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1009425-30.2020.8.26.0100. A Dra. Flavia Poyares Miranda, Juíza de Direito da 29º Vara 
Cível do Foro Central Cível, na forma da lei, etc. Faz saber a Formiguinha Confecções Eireli, CNPJ nº 23.857.044/0001-
38, que Rosset & Cia. Ltda. Ajuizou Ação de Execução para recebimento de R$ 48.552,16, decorrente do 
inadimplemento das duplicatas nº 18124 81/82 e 83 emi�das para a cobrança dos fios e tecidos para tecelagem 
fornecidos. Estando o executado em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que pague o débito 
devidamente atualizado em 03 dias a fluir após o prazo do edital, acrescido dos honorários advoca�cios arbitrados 
em 10% conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após os 20 supra, poderá apresentar embargos em até 15 dias. Ficando 
adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de outubro de 2021.                       P-18e19/11

EDI�AL DE CI�A��� - PRA�� DE 20 DIAS. PR�CESS� Nº 1009623-20.2018.8.26.0009 ��A� MM. Juiz�a� de Direito da 
4� Vara Cível, do Foro Regional I� - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr�a�. Claudia A�emi ��oda �shiro �ato, na 
forma da Lei, etc. FA� SA�ER a ERINALD� DE ARA�J� MAR�INS, CPF 117.810.538-55, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum Cível por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., obje�vando a 
condenação ao pagamento de R$15.455,67 �Set/18� decorrente da irregularidade e no consumo de energia 
constatada no termo de ocorr�ncia n� 8113524 no período de �ut/13 a Abr/16 do imóvel sito � Rua Cristóvão 
Jaques, nº 42, CS 1, São Paulo/SP �instalação 124666965, Nº 0143714�. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CI�A���, por EDI�AL, 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, 
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 outubro de 
2021. Eu Raquel �arreto de Ara�jo �liveira, escrivã judicial, subscrevi.                                            P-18e19/11

EDI�AL DE CI�A��� - PRA�� DE 20 DIAS. PR�CESS� Nº 1023839-10.2018.8.26.0001 ��A� MM. Juiz�a� de Direito da 5� Vara Cível, do Foro 
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr�a�. Marco Antonio �arbosa de Freitas, na forma da Lei, etc. FA� SA�ER a�o� ESP�LI� DE 
��IL�ERME SEIFFER, CPF.085.318.708-87, representado por seu herdeiro, Rinaldo Sei�er, brasileiro, vi�vo, aposentado, R�. nº 1.888.366-
SSP/SP e CPF/MF nº 085.318.708-87, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como herdeiros e/ou sucessores, 
que Francisco Nunes Reis Pires, ajuizou Ação de ex�nção de �sufruto, autos de nº 1023839-10.2018.8.26.0001 , pela qual aduz que Rinaldo 
Sei�er adquiriu o imóvel situado na Praça Comandante Eduardo de �liveira, nº 163, Parque Edu Chaves, bairro Jaçanã, no 22º Subdistrito 
�ucuruvi, objeto da transcrição nº 30.682, do 15º �ficial de Registro de Imóveis da Capital, por escritura p�blica de doação lavrada em 15 de 
janeiro de 1960, pelo 20º �abelião de Notas da Capital, feita por seus genitores Maria de Jesus Pires Sei�er e �uilherme Sei�ere, pela qual 
também fora ins�tuído usufruto vitalício em favor �l�mos. Adiante, afirma que adquiriu o imóvel por escritura de venda e compra lavrada 
em 21 de março de 1.967, pelo 17º �abelião de Notas de São Paulo, outorgada pelo n�-proprietário Rinaldo Sei�er. Requer a ex�nção do 
usufruto ins�tuído a �uilherme Sei�er. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no 
prazo de 15 �quinze� dias �teis, a fluir após o prazo de 20 �vinte� dias �teis, 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. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de �utubro de 2021.                         P-18e19/11

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2021

O Município de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 1º de dezembro de 2021, às 09h00min, no site www.portaldecompras-
publicas.com.br, será realizado processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 56/2021, aberto 
através do Processo nº 77/2021, Edital nº 65/2021, tendo como objeto A LOCAÇÃO DE APARE-
LHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDI-
CINAL EM CILINDROS, conforme especificações técnicas contidas no edital regulador do certame. 
O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal 
na Sala de Licitações, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINA, Setor de Licitações, 
situada na Rua 21 de Março, nº 384, Centro, Santa Ernestina/SP, no horário normal de expediente, 
de segunda a sexta feira, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, ou baixado 
gratuitamente através do endereço de eletrônico: www.santaernestina.sp.gov.br e através do e-mail: 
licitacao@santaernestina.sp.gov.br Informações podem ser obtidas através dos telefones: (16) 3256-
9104 e (16) 3256-9100 ou através do email: licitacao@santaernestina.sp.gov.br.

Santa Ernestina, aos 17 de novembro de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 1319/2020
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
016/2020
CONTRATO 041/2021 Livro 08- Folha nº 
134 a 136 de 03/11/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNI-
CÍPIO DE ARARAQUARA.
CONTRATADO: SANGRA D’ AGUA EIRELI
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA E ZELADORIA PARA AMBIENTE 
ESCOLAR E DEMAIS UNIDADES VINCU-
LADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO, VISANDO À OBTENÇÃO DE 
ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRI-
DADE, HIGIENE E SEGURANÇA, COM 
DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, 
SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATE-
RIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANE-
XOS DO EDITAL – LOTE 02 - ZELADORIA”
MOTIVO: A despesa decorrente do pre-
sente Termo Aditivo está estimada em R$ 
762.825,40 (setecentos e sessenta e dois 
mil, oitocentos e vinte e cinco reais e qua-
renta centavos) para 12 (doze) meses. 

Araraquara, 16 de novembro de 2021
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

www.gazetasp.com.br

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.
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7ª Vara da Cível Foro da Comarca de Osasco – SP
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação dos executados ABIATAR CAFÉ LTDA. ME, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 21.137.012/0001-32, MANUEL NERIS DOS SANTOS, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 578.046.058-20, ELIZABETE FAUSTINO DA SILVA SANTOS, inscrito 

no CPF/MF sob o nº 146.002.528-88. O Dr. Wilson Lisboa Ribeiro, MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro da 
Comarca de Osasco/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da ação de Execução de 
Título Extrajudicial  ajuizada por GENI MUNHOZ CORREA em face de ABIATAR CAFÉ LTDA. ME e outros - Processo 
nº 1001912-03.2019.8.26.0405, controle nº 135/2019, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo 
com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem móvel será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor 
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as 
fotos e a descrição detalhada do bem imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem de-
verão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável 
pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Indepen-
dente 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 26/11/2021 às 10:30h 
e se encerrará dia 01/12/2021 às 10:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; 
não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 
01/12/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 16/12/2021 às 10:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cin-
quenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. 
Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 
844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% 
(cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES 
– Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais 
débitos pendentes que recaiam sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos de IPVA 
e demais taxas e impostos, que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo 
único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo 
de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta 
de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e 
II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista 
sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DES-
CUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 
dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente 
a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos 
os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA CO-
MISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do 
lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação 
judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro 
horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do gestor ou será 
enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. 
Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo ende-
reço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO 
DO BEM: Um veículo da marca Chevrolet, modelo Cobalt 1.4 LTZ, placa FBW-5937, ano/modelo, 2012/2013, renavam 
00491152450. Não constam débitos sobre o veículo.  Valor da Avaliação (Conf. Fls. 476): R$ 31.025,00 (trinta e um mil 
e vinte e cinco reais) para agosto de 2020. O bem encontra-se na Rua Luanda, nº 25, Terrea, Vila Ema, Carapicuiba/SP, 
sendo nomeado depositário MANOEL NERIS DOS SANTOS. Débitos desta ação no valor de R$ 1.238.974,24 (07/2021). 
Osasco, 26 de outubro de 2021. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dr. Wilson Lisboa Ribeiro - Juiz de Direito

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

1ª Vara Cível do Foro da Comarca da São Jose dos Campos/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executados WDF CONSULTORIA E 
SERVIÇOS EM AVIAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.152.384/0001-07, 
DILSON MORETTO WOLLMANN, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.579.508-13, FATIMA 

TEODORA CASTELO BRANCO ROCHA WOLLMANN, inscrita no CPF/MF sob o nº 249.084.488-17. O Dr. Joao Jose 
Custodio Da Silveira, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca da São Jose dos Campos/SP, na 
forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem, virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo 
BRADESCO SAÚDE S/A em face de WDF CONSULTORIA E SERVIÇOS EM AVIAÇÃO LTDA - Processo nº 1029136-
50.2017.8.26.0577 - Controle nº 1965/2017, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as 
regras expostas a seguir: DO BEM - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo 
ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. 
DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.
megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos 
e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar 
solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela 
guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente 
da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por 
MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 26/11/2021 às 10:00h e 
se encerrará dia 01/12/2021 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; 
não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no 
dia 01/12/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 16/12/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% 
(sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial 
Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 
844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% 
(sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES 
- Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais 
ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários que serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação 
ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos 
autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá 
pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 
de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias 
à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da 
comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento 
do leilão, através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as 
regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a 
intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, 
será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Torno marca 
Manrod, modelo MR.302, n. de série 305.173, torno 330x1000, 220 V/ 60HZ, bifásico, em bom estado de conservação. 
Valor da Avaliação (Conf. Fls. 470): R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para dezembro de 2020. O bem encontra-
se à Avenida Engenheiro Juarez de Siqueira Britto Wanderley, 500, Eldorado, São José dos Campos/SP. Débitos desta 
ação no valor de R$ 13.070,93 (05/2020). São Paulo, 27 de outubro de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. Dr. Joao Jose 
Custodio Da Silveira - Juiz de Direito

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

Única Vara Cível do Foro da Comarca de Monte Azul Paulista/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado EDGARD FERRO, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 263.067.868-72. O Dr. Ayman Ramadan, MM. Juiz de Direito da Única 
Vara Cível do Foro da Comarca de Monte Azul Paulista/SP, na forma da lei, FAZ SABER, 

aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que 
por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada por PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE 
AZUL PAULISTA em face de EDGARD FERRO - Processo nº 1500363-40.2018.8.26.0370 - Controle nº 2100/2018, 
e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O 
bem móvel será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car 
suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O 
edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade 
com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem móvel 
a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail 
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos 
interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será 
por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.
megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 26/11/2021 às 10:00h e se encerrará dia 01/12/2021 às 10:00h, onde 
somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor 
da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 01/12/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 
16/12/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO 
CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, 
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO 
BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da ava-
liação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.
br. DOS DÉBITOS - Eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os 
decorrentes de débitos de IPVA e demais taxas e impostos, que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos 
do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço 
do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depó-
sito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados 
poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@
megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e 
o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). 
PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O 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 FERNANDO JOSÉ CERELLO 
GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de 
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida 
ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a 
arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as des-
pesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO 
GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser 
realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que fi cará 
disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no 
Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio 
de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos 
do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Um reboque/carreta avs, placa BKB-0531. O bem encontra-se à Rua Dr. 
Cicero de Moraes, 34, Centro, CEP 14730-000, Monte Azul Paulista - SP, sendo nomeado depositário o executado. Valor 
da Avaliação (Conf. Fls. 27): R$ 6.000,00 (seis mil reais) para setembro de 2020. Débitos desta ação no valor de R$ 
5.971,27 (05/2021). Monte Azul Paulista, 26 de outubro de 2021. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dr. Ayman 
Ramadan - Juiz de Direito

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

SATO LEILOES – (11)4223-4343 – www.satoleiloes.com.br- LEILÃO – Comitente vendedor: Banco do Brasil - CNPJ sob nº 00.000.000/0001-91, por intermédio da CESUP PATRIMÔNIO - PR - Data: 25 de Novembro de 2021, às 10:00.  O leilão será realizado pelo 
Leiloeiro Oficial Sr. Antonio Hissao Sato Junior - JUCESP nº 690, situado na Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano o Sul – SP, online no site www.satoleiloes.com.br. Lote 1 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 3924, 
CRI DE IAÇU_Ofício Único. Rua Adilson Amaral de Queiroz, nº 744, Boiadeira, Iaçu, BA, CEP: 46860-000. Lance mínimo: R$ 40.722,00. Lote 2 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 3814, RI DE IAÇU_Ofício Único. Rua Américo Vespúcio, 
nº 48, Boiadeira, Iaçu, BA, CEP: 46860-000. Lance mínimo: R$ 30.470,00. Lote 3 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 3506, RI DE IAÇU_Ofício Único. Rua Santo André, nº 221, Boiadeira, Iaçu, BA, CEP: 46860-000. Lance mínimo: R$ 
33.277,00. Lote 4 - Apartamento, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 157489, SALVADOR CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS. Avenida Aliomar Baleeiro, nº 12315, Apt. 202, Bloco 22, Condomínio Residencial Verde Vida, São Cristovão, 
Salvador, BA, CEP: 41500-660. Lance mínimo: R$ 59.737,00. Lote 5 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 56217, CRI ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS_1º Ofício. Rua 06, Residencial Portal Do Valle III, Quadra Q, Lote 14, Unidade 17, Chácaras 
Coimbra, Águas Lindas de Goiás, GO, CEP: 72911-518. Lance mínimo: R$ 50.413,00. Lote 6 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 57687, CRI DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. Rua 02, Residencial Romildo, Casa 01, Lote 05-C, Quadra 06, Jardim 

Águas Lindas, Águas Lindas de Goiás, GO, 72910000. Lance mínimo: R$ 57.836,00. Lote 7 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 49395, RI de Águas Lindas de Goiás/GO. Lote 13, Quadra 10, Casa 05, Condomínio Residencial Duo Villa Rica XIII, Jardim Aguas Lindas, 
Águas Lindas de Goiás, GO, CEP: 72927-665. Lance mínimo: R$ 36.118,00. Lote 8 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 25775, CRI ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS_1º Ofício. Rua 15, Quadra 51, Lote 22, Jardim America IV, Águas Lindas de Goiás, GO. Lance mínimo: R$ 
51.392,00. Lote 9 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 48445, CRI DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. Rua Cupuaçu.  Lote 11, Quadra 18, Jardim America IV, Águas Lindas de Goiás, GO, 72922524. Lance mínimo: R$ 42.939,00. Lote 10 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor 
descrito na matrícula nº 25874, RI de Águas Lindas de Goiás/GO. Rua 10, Quadra 53, Lote 12, Jardim América IV, Águas Lindas de Goiás, GO, CEP: 72922-641. Lance mínimo: R$ 54.244,00. Lote 11 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 26893, CRI DE ÁGUAS LINDAS 
DE GOIÁS_1º Ofício. Rua Mogno, Quadra 77, Lote 16, Jardim América IV, Águas Lindas de Goiás, GO, CEP: 72922-723. Lance mínimo: R$ 49.124,00. Lote 12 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 50224, CRI ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS_1º Ofício. Rua 02, Quadra 43, 
Lote 23, Jardim da Barragem VI, Águas Lindas de Goiás, GO. Lance mínimo: R$ 47.121,00. Lote 13 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 25652, CRI ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS_1º Ofício. RUA 17, Lote 7 da Quadra 49, Jardim America IV, Águas Lindas de Goiás, GO, 
72922629. Lance mínimo: R$ 47.732,00. Lote 14 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 58495, CRI ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS_1º Ofício. Rua 33 A, Residencial Barra Bonita II, Casa 03, Quadra 08, Lote 16A, Mansões Imperatriz, Águas Lindas de Goiás, GO, CEP: 72910-461. 
Lance mínimo: R$ 54.021,00. Lote 15 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 51611, CRI ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS_1º Ofício. Rua 25 A, Quadra 06, Lote 06, Residencial Ouro Ville, Águas Lindas de Goiás, GO, CEP: 72910-000. Lance mínimo: R$ 48.118,00. Lote 16 - 
Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 63538, CRI DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. Avenida 3, Lote 18 A-6, Casa B, Quadra C 24, Residencial Larttex, Mansões Village, Águas Lindas de Goiás, GO, 72916245. Lance mínimo: R$ 52.808,00. Lote 17 - Casa, Residencial, Ocupado, 
melhor descrito na matrícula nº 50155, CRI ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS_1º Ofício. Lote 17, Quadra 93, Residencial H. Martins, Casa A, Conjunto B, Setor 11, Parque da Barragem, Águas Lindas de Goiás, GO, 72917138. Lance mínimo: R$ 45.877,00. Lote 18 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor 
descrito na matrícula nº 57960, CRI ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. RUA 34, Residencial Vila do Parque, Lote 07, Quadra 76, Conj. A, Setor 12, Casa 24, Parque da Barragem, Águas Lindas de Goiás, GO, 72914224. Lance mínimo: R$ 48.970,00. Lote 19 - Apartamento, Residencial, Ocupado, melhor 
descrito na matrícula nº 61737, CRI DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. Rua 07, Lote 01 D, Quadra 93, Conjunto A, Setor 11, Apt. 201, Bloco B, Condomínio Residencial Nossas Vivendas, Parque da Barragem, Águas Lindas de Goiás, GO, CEP: 72925-227. Lance mínimo: R$ 59.433,00. Lote 20 - Casa, 
Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 55460, CRI DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. Quadra 83, Lote 8A-2, Casa 04, Conjunto A, Residencial Aldebaran, Parque da Barragem, Águas Lindas de Goiás, GO, 72910376. Lance mínimo: R$ 44.190,00. Lote 21 - Casa, Residencial, Ocupado, 
melhor descrito na matrícula nº 14270, CRI DE CIDADE OCIDENTAL. Quadra 115, Lote 19, Condomínio Residencial Porto Seguro VIII, Casa 05, Mansões Estrela Dalva III, Cidade Ocidental, GO, 72880492. Lance mínimo: R$ 36.598,00. Lote 22 - Apartamento, Residencial, Ocupado, melhor 
descrito na matrícula nº 18669, CRI DE CIDADE OCIDENTAL. Lote 12, Quadra 116, Condomínio Residencial Marista, Apt. 109, Vaga 109, Estrela Dalva III, Cidade Ocidental, GO, 72880000. Lance mínimo: R$ 57.526,00. Lote 23 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 
13556, CRI DE CIDADE OCIDENTAL. Lote 11 Quadra 26, Condomínio Residencial Pontes, Casa 05, Man. Recreio Estrela Dalva I, Cidade Ocidental, GO, 72885832. Lance mínimo: R$ 43.712,00. Lote 24 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 13203, CRI DE CIDADE 
OCIDENTAL. Lote 05, Quadra 27, Condomínio Residencial Marca Ocidental I, Casa 03, M. Recreio Estrela Dalva I, Cidade Ocidental, GO, 72880970. Lance mínimo: R$ 49.743,00. Lote 25 - Descrição legal: Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 10400, RI de Cidade 
Ocidental GO. Lote 02, Quadra 05, Casa 47, Condomínio Residencial Rio Verde, Recreio Mossoró, Cidade Ocidental, GO, CEP: 72880-000. Lance mínimo: R$ 38.763,00. Lote 26 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 14254, CRI DE CIDADE OCIDENTAL. Quadra 23, 
Lote 04, Casa 13, Condomínio Residencial Passos, Estrela D'Alva I, Cidade Ocidental, GO, CEP: 72880-492. Lance mínimo: R$ 46.290,00. Lote 27 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 22236, CRI DE CIDADE OCIDENTAL. Rua Rui Barbosa, Quadra 04, Lote 04, 
Condomínio Residencial Novo Horizonte, Casa 44, Recreio Mossoró, Cidade Ocidental, GO, CEP: 72885-580. Lance mínimo: R$ 54.892,00. Lote 28 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 4537, CRI de Cocalzinho de Goiás - GO. Rua III, Quadra 18, Lote 31, Girassol, 
Cocalzinho de Goiás, GO, 72979000. Lance mínimo: R$ 38.093,00. Lote 29 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 2828, CRI DE FLORES DE GOIÁS. Rua I, Lote 11, Conjunto H, Jardim Alvorada, Flores de Goiás, GO, CEP: 73890-000. Lance mínimo: R$ 27.475,00. Lote 
30 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 3697, CRI LUZI NIA_2ª Circunscrição. Rua 270, Casa 02, Quadra 141, Lote 13, Parque das Cerejeiras III, Parque Estrela Dalva IX, Luziânia, GO, 7285314. Lance mínimo: R$ 53.454,00. Lote 31 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor 
descrito na matrícula nº 24100, CRI LUZI NIA_2ª Circunscrição. Rua 74, Condomínio Residencial Conilar I, Casa 14, Quadra 131, Lote 20-A, Parque Estrela Dalva IX, Luziânia, GO, 72853131. Lance mínimo: R$ 43.712,00. Lote 32 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 
6634, CRI LUZI NIA_2ª Circunscrição. RUA 191, Quadra 306, Lote 06, Casa 01, Condomínio Romualdo I, Parque Estrela Dalva IX, Luziânia, GO, 72822480. Lance mínimo: R$ 48.042,00. Lote 33 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 215931, RI DE LUZI NIA 1ª 
Circunscrição. Rua 18, Lote J, Quadra 206, Casa 01, Condomínio Mingone CCVI, Parque Industrial Mingone, Luziânia, GO, CEP: 72855-206. Lance mínimo: R$ 48.661,00. Lote 34 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 16795, CRI DE PADRE BERNARDO. Rua 5, Gleba 
G, Lote 20, Quadra 06, Granja Vale das Macieiras , Padre Bernardo, GO, 73700000. Lance mínimo: R$ 46.186,00. Lote 35 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 18145, CRI DE PADRE BERNARDO. Rua 06, Lote 26, Quadra 40, Loteamento Residencial Ouro Verde 2 ET, 
Padre Bernardo, GO, 73700000. Lance mínimo: R$ 46.856,00. Lote 36 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 69743, RI de Planaltina GO. Rua C, Lote 18, Quadra 16, Módulo MR-2, Casa 18-A, Condomínio Residencial Santana I, Setor Norte, Planaltina, GO, CEP: 
73751-160. Lance mínimo: R$ 48.918,00. Lote 37 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 73844, RI de Planaltina GO. Rua 36, Lote 40, Quadra Mansão, Casa 18, Condomínio Residencial Firenze, Setor Oeste, Planaltina, GO, CEP: 73750-001. Lance mínimo: R$ 50.413,00. 
Lote 38 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 25430, CRI SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. Rua 126, Lote 12 A Quadra 131, Parque Estrela Dalva XI, Santo Antônio do Descoberto, GO, 72900000. Lance mínimo: R$ 47.526,00. Lote 39 - Casa, Residencial, Ocupado, 
melhor descrito na matrícula nº 26494, CRI SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. Rua 129, Quadra 120, Lote 7A, Parque Estrela Dalva XI, Santo Antônio do Descoberto, GO, 72901550. Lance mínimo: R$ 55.877,00. Lote 40 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 21964, 
CRI SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. Rua 17, Lote 02A, Quadra 20, Parque Santo Antonio, Santo Antônio do Descoberto, GO, 72900970. Lance mínimo: R$ 45.671,00. Lote 41 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 22066, CRI SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. 
Rua 19, Quadra 23, Lote 07A, Parque Santo Antonio, Santo Antônio do Descoberto, GO, 72900000. Lance mínimo: R$ 45.671,00. Lote 42 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 23035, CRI SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. Avenida Olímpica, Lote 24, Fazenda 
Capoeirinha, Vila Montes Claros, Santo Antônio do Descoberto, GO, CEP: 72906-780. Lance mínimo: R$ 56.856,00. Lote 43 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 59041, RI DE VALPARAISO DE GOIÁS. Quadra 136, Lote 19, Condomínio Residencial Mirage I, Casa 03, 
Pacaembu, Valparaíso de Goiás, GO. Lance mínimo: R$ 38.299,00. Lote 44 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 60043, CRI VALPARAISO DE GOIÁS. Rua 3, Casa 32, Chácara 04, Quadra 01, Condomínio Residencial Grand Mediterrâneo, Chácaras Brasil, Valparaíso 
de Goiás, GO, CEP: 72876-021. Lance mínimo: R$ 41.592,00. Lote 45 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 48476, RI DE VALPARAISO DE GOIÁS. Lote 04, Quadra 26, Casa 18, Chacaras Anhanguera, Valparaíso de Goiás, GO, 72870425. Lance mínimo: R$ 43.489,00. 
Lote 46 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 71669, RI DE VALPARAISO DE GOIÁS. Rua 03, Casa 37, Quadra 01Chácara 03, Gleba B , Chacaras Brasil , Valparaíso de Goiás, GO, 72870091. Lance mínimo: R$ 44.161,00. Lote 47 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor 
descrito na matrícula nº 2428, CRI MONÇÃO - MA. Rua Projetada 01, Casa 01, Centro, Monção, MA, 65360000. Lance mínimo: R$ 38.832,00. Lote 48 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 12581, CRI DE BURITIS. Rua Jorge Amado, nº 181, Quadra 39, Lote 06C, 
Taboquinha, Buritis, MG, CEP: 38660-000. Lance mínimo: R$ 54.296,00. Lote 49 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 247813, CRI DE CAMPO GRANDE_1º Ofício da 1ª Circunscrição. Rua Panama, 1526, Jardim Noroeste, Casa 03, Campo Grande/MS. Lance mínimo: 
R$ 47.996,00. Lote 50 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 240316, CRI DE CAMPO GRANDE_1º Ofício da 1ª Circunscrição. Rua Bras Pina, 1298, Jardim Noroeste, Casa 04, Campo Grande/MS. Lance mínimo: R$ 47.366,00. Lote 51 - Casa, Residencial, Ocupado, 
melhor descrito na matrícula nº 249822, CRI DE CAMPO GRANDE_1º Ofício da 1ª Circunscrição. Rua Panama, 241, Casa 01, Jardim Noroeste, Campo Grande, MS, CEP: 79045-282. Lance mínimo: R$ 58.216,00. Lote 52 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 118252, 
CRI DE CAMPO GRANDE_2º Circunscrição. Travessa Joaçaba, nº 128, Casa 03, Residencial Joaçaba, Quadra 15, Lote 04, Jardim Uirapuru, Campo Grande, MS, CEP: 79073-233. Lance mínimo: R$ 51.241,00. Lote 53 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 122329, CRI 
DE CAMPO GRANDE_2º Circunscrição. Rua Sílvio Ayala Silveira, nº 391, Casa 01, Condomínio Residencial Ayala, Nova Campo Grande, Campo Grande, MS, CEP: 79105-550. Lance mínimo: R$ 54.124,00. Lote 54 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 648, CRI DE 
AURORA DO PARÁ. Rua Francisco Almeida, Aparecida, Aurora do Pará, PA, CEP: 68658-000. Lance mínimo: R$ 29.554,00. Lote 55 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 815, CRI DE AURORA DO PARÁ. Rua dos Violeiros, 417, Lote 07, Alameda Chelelandia, Vila Nova, 
Aurora do Pará, PA, 68658000. Lance mínimo: R$ 29.611,00. Lote 56 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 708, CRI DE AURORA DO PARÁ. Rua São João, 78, Vila Nova, Aurora do Pará, PA, 68658000. Lance mínimo: R$ 32.990,00. Lote 57 - Casa, Residencial, Ocupado, 
melhor descrito na matrícula nº 824, CRI Único Ofício de Aurora do Pará. Rua dos Violeiros, 417, Lote 05, Vila Nova, Aurora do Para, PA, CEP:68658-000. Lance mínimo: R$ 22.285,00. Lote 58 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 28098, CRI DE CASTANHAL. Alameda 
Pedro Feitosa, 2627, Estrela, Castanhal, PA, CEP: 68742-209. Lance mínimo: R$ 52.578,00. Lote 59 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 1112, CRI DE CURUÇÁ_1º Ofício. Travessa Cantidio Guimarães, 1361, Rodoviário, Curuçá, PA, 68750000. Lance mínimo: R$ 
38.317,00. Lote 60 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 910, CRI DE CURUÇÁ_1º Ofício. Travessa Bom Jesus, s/n, Novo, Curuçá, PA, 68750000. Lance mínimo: R$ 41.467,00. Lote 61 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 1120, CRI DE 
CURUÇÁ_1º Ofício. Alameda Eminia Cabral, Abade, Lote 01, Curuçá, PA, CEP: 68750-000 Considerações. Lance mínimo: R$ 39.806,00. Lote 62 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 1242, CRI DE CURUÇÁ_1º Ofício. Rua Galileu Cabral, Lote 05, União, Curuçá, PA, 
68750000. Lance mínimo: R$ 36.312,00. Lote 63 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 882, CRI Único Ofício de Santa Maria do Pará PA. Rua Eliana Amorim, Lote 10, Estrela, Santa Maria do Pará, PA, CEP: 68738-000. Lance mínimo: R$ 29.862,00. Lote 64 - Casa, 
Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 5771, CRI SAO DOMINGOS DO CAPIM. Travessa Projetada 2, Lote 15, Ponto Certo, São Domingos do Capim, PA, CEP: 68635-000. Lance mínimo: R$ 16.419,00. Lote 65 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 
9610, CRI DE BREJO DO CRUZ. Rua João Venancio Linhares, 122, Manoel Forte Maia, Belém do Brejo do Cruz, PB, 58890000. Lance mínimo: R$ 43.471,00. Lote 66 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 9677, CRI BREJO DO CRUZ. Rua João Venâncio Linhares, 90, 
Manoel Forte Maia, Belém do Brejo do Cruz, PB, 58895000. Lance mínimo: R$ 30.470,00. Lote 67 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 9543, CRI BREJO DO CRUZ. Rua José Coriolano de Andrade, 48, Centro, Belém do Brejo do Cruz, PB, 58895000. Lance mínimo: 
R$ 44.731,00. Lote 68 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 9609, CRI DE BREJO DO CRUZ. Rua Teodomiro Venancio Linhares, 419, Manoel Forte Maia, Belém do Brejo do Cruz, PB, CEP: 58895-000. Lance mínimo: R$ 31.387,00. Lote 69 - Apartamento, Residencial, 
Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 155827, 1º CRI DE JOÃO PESSOA_1º Ofício. Rua Cidade de Boa Ventura, nº 137, Apt 102, Condomínio Residencial Isabely Verissimo, das Indústrias, João Pessoa, PB, CEP: 58083-592. Lance mínimo: R$ 54.640,00. Lote 70 - Apartamento, Residencial, 
Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 159642, 1º CRI DE JOÃO PESSOA_1º Ofício. Rua Ana Espínola Navarro, nº 400 (in loco nº 191), Apt. 104, Bloco B06, Condomínio Residencial Reserva Jardim América, Ernani Sátiro, João Pessoa, PB, CEP: 58080-020. Lance mínimo: R$ 51.661,00. 
Lote 71 - Apartamento, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 147606, 1º CRI DE JOÃO PESSOA. Rua Jeane da Silva Cruz, 26, Condomínio Residencial Multifamiliar Canaã, Apt. 101, Mucumagro, João Pessoa, PB, 58066227. Lance mínimo: R$ 50.344,00. Lote 72 - Apartamento, 
Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 23074, CRI DE ARCOVERDE. Rua do Sol, 100, Apt. 104, Bl. D3, Condomínio Residencial Morada do Sol, São Cristóvão, Arcoverde, PE, CEP: 56512-115. Lance mínimo: R$ 31.930,00. Lote 73 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito 
na matrícula nº 13167, CRI BREJO DA MADRE DE DEUS_Ofício Único. Rua dos Ingas, 89, Lote 28, Quadra J, Villa São Domingos, Brejo da Madre de Deus, PE, 55198970. Lance mínimo: R$ 43.815,00. Lote 74- Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 23127, CRI DE SERRA 
TALHADA - PE. Rua Projetada 04, s/n, Tancredo Neves, Serra Talhada, PE, CEP: 56903910. Lance mínimo: R$ 42.934,00. Lote 75 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 4071, RI DE ALTOS/PI. Rua Travessa Lucrécio Avelino, 31, São Luiz, Altos, PI, CEP: 64290-000. Lance 
mínimo: R$ 42.148,00. Lote 76 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 9203, RI DE JOSÉ DE FREITAS/PI 1º Oficio. Rua Benedito Avelino, 1125, Cidade Nova, José de Freitas, PI, CEP: 64110-000. Lance mínimo: R$ 33.666,00. Lote 77 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor 
descrito na matrícula nº 17958, RI DE PIRACURUCA. Rua Abdias Neves, 2405, Quarteirão 22, Quadra 02, Baixa da Ema, Piracuruca, PI, CEP: 64240-000. Lance mínimo: R$ 36.679,00. Lote 78 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 12597, CRI DE PIRACURUCA_1º Ofício. 
Rua Antônio Badaró Cardoso, 55, Guarani, Piracuruca, PI, CEP: 64240-000. Lance mínimo: R$ 28.492,00. Lote 79 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 20564, CRI DE PIRACURUCA_1º Ofício. Rua Projetada, 165, Esplanada, Piracuruca, PI, 84240000. Lance mínimo: 
R$ 38.316,00. Lote 80 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 1263, CRI DE CAMPO REDONDO. Rua Luis de Barros da Silva, 52, Lote 17, Quadra 03, Campo Feliz, Campo Redondo, RN, 59230000. Lance mínimo: R$ 44.731,00. Lote 81 - Casa, Residencial, Ocupado, 
melhor descrito na matrícula nº 1108, CRI DE CAMPO REDONDO. Rua Sebastião Felipe de Souto, nº 41, Campo Belo, Campo Redondo, RN, CEP: 59230-000. Lance mínimo: R$ 46.841,00. Lote 82 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 25740, RI DE CEARÁ- MIRIM/RN. 
Rua Paula Luiza Barbosa, 693, Lote 30, Quadra 3B, Loteamento Guararapes, Planalto, Ceará-Mirim, RN, CEP: 59570-000. Lance mínimo: R$ 45.741,00. Lote 83 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 12232, CRI DE CAPELA_2º Ofício. Rua Mamedio Bispo 2, 102, Centro, 
Capela, SE, 49700000. Lance mínimo: R$ 46.803,00. Lote 84 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 12158, CRI DE CAPELA_2º Ofício. Rua Projetada E, 65, Aeroporto, Capela, SE, 49700000. Lance mínimo: R$ 39.577,00. Lote 85 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor 
descrito na matrícula nº 11489, CRI CAPELA_2º Ofício. Rua Estrada do Sobrado, 524, Loteamento Sobradinho, Centro, Capela, SE, CEP: 49700-000. Lance mínimo: R$ 33.391,00. Lote 86 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 22472, 1ª CRI DE NOSSA SENHORA DO 
SOCORRO. Rua 67, Lote 1B, Quadra A-63, Loteamento Parque dos Faróis, Nossa Senhora do Socorro, SE, CEP: 49160-000. Lance mínimo: R$ 58.076,00. Lote 87 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 23117, RI DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE 1º Oficio. Rua 
04 de Março, nº 119, Quadra 59, Área C, Loteamento Jardim Rosa de Maio, Nossa Senhora do Socorro, SE, CEP: 49160-000. Lance mínimo: R$ 44.731,00. Lote 88 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 23534, 1º CRI DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO. Rua 131, nº 
256, Lote 13-A, Quadra ET, Jardim Manguinhos, Nossa Senhora do Socorro, SE, CEP: 49160-000. Lance mínimo: R$ 50.000,00. Lote 89 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 21618, 1º CRI DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO. Rua Acesso Existente, Lote 15, Quadra 
13, Jd. Itacanema II, Nossa Senhora do Socorro, SE, CEP: 49160-000. Lance mínimo: R$ 47.538,00. Lote 90 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 24034, 1ª CRI DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO. Rua B, 170, Lote 44 B, Quadra 17, Complexo Jardim, Nossa Senhora 
do Socorro, SE, 49160000. Lance mínimo: R$ 41.238,00. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. Edital completo, Condições de venda e pagamento e descrição detalhada dos lotes estão disponíveis no site www.satoleiloes.com.br. 

Edital de Leilão nº 263/21

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do 
inciso I, artigo 22 e artigo 328 da Lei  Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e demais 
alterações, com  fulcro na Lei Estadual nº 15.276/2014 e seu Decreto regulamentador, e 
Resolução do CONTRAN n° 623, de 06 de setembro de 2016, faz saber, que realizará no dia 01 
de dezembro de 2021, a partir das 10:00 horas, por intermédio de sistema eletrônico no site 
www.satoleiloes.com.br, por meio do Servidor Público Designado, o leilão de aproximadamente 
507 lotes entre veículos e motocicletas, destinados a sucata, reciclagem e recuperável c/ direito 
a documento, que acham - se recolhidos e depositados no pátio municipalizado de Mauá/SP, 
nas reservas técnicas localizadas na RODOVIA GREGÓRIO SPINA, 2284 – RONDA – 
ARAÇARIGUAMA/SP - ESTRADA VEREADORA MERCEDES D’ORTO, 615 – OURO FINO PAULISTA 
– RIBEIRÃO PIRES/SP - RODOVIA ÍNDIO TIBIRIÇÁ, 2875 – OURO FINO – RIBEIRÃO PIRES/SP, 
Tel.: (11) 4223-4343, que foram relacionados no Edital de notificação n.º 263/21, publicado no 
DOE de 27 de outubro de 2021, Caderno I, às fls. 74 a 75. Os veículos não arrematados serão 
novamente praceados. A visitação ocorrerá nos dias 26,29 e 30 de novembro de 2021, das 
9:00h às 16:30h. Demais informações sobre o leilão no site 
www.der.sp.gov.br/website/Servicos/leilao.aspx ou fone (11) 3311-1561/1562.

SATO LEILÕES – (11)4223-4343 – www.satoleiloes.com.br- LEILÃO – Comitente vendedor: TK3 IND COM DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no CNPF/MF sob nº 
07.459.015/0001-61 - Data: 07 de Dezembro de 2021, às 09:30. O leilão será realizado pela Leiloeira Oficial Sr. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à Travessa Comandante Salgado, 
75 – Fundação – São Caetano o Sul – SP, online no site www.satoleiloes.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 02: Alavanca Grip; Lote 03: Alavanca Grip; Lote 04: Alavanca Grip; Lote 05: Câmbio Traseiro; Lote 06: Câmbio Traseiro; Lote 07: Canote Aluminio 
350mm; Lote 08: Canote Aluminio 350mm; Lote 09: Canote Aluminio 350mm; Lote 10: Canote de Ferro 250mm; Lote 11: Canote de Ferro 250mm; Lote 12: Cesta Aramada Branca; Lote 13: 
Cesta Aramada Branca; Lote 14: Cesta Aramada Branca; Lote 15: Maçaneta de Freio Infantil Branca; Lote 16: Maçaneta de Freio Infantil Branca; Lote 17: Maçaneta de Freio Infantil Diversas 
Cores; Lote 18: Maçaneta de Freio Infantil Diversas Cores; Lote 19: Manopla Aro 29 Diversas Cores Preto Azul Verde Rosa; Lote 20: Manopla Aro 29 Diversas Cores Preto Azul Verde Rosa; 

Lote 21: Pedal 9/16; Lote 22: Pedal 9/16; Lote 23: Pedal 9/16; Lote 24: Pedal 9/16; Lote 25: Pedal 9/16; Lote 26: Pedal 9/16; Lote 27: Pedal 9/16; Lote 28: Pedal 9/16; Lote 29: Pedal 9/16; Lote 30: Pedivela 3 Velocidades 
28X38X48; Lote 31: Pedivela 3 Velocidades 28X38X48; Lote 32: Pedivela Monobloco; Lote 33: Pedivela 3 Velocidades 28X38X48; Lote 34: Pedivela 3 Velocidades 28X38X48; Lote 35: Pedivela 3 Velocidades 28X38X48; 
Lote 36: Pedivela 3 Velocidades 28X38X48; Lote 37: Pedivela 3 Velocidades 28X38X48; Lote 38: Pedivela 3 Velocidades 28X38X48; Lote 39: Pedivela 3 Velocidades 28X38X48; Lote 40: Pedivela 3 Velocidades 24X34X42; 
Lote 41: Pedivela 3 Velocidades 24X34X42; Lote 42: Pedivela 3 Velocidades 24X34X42; Lote 43: Pneu Aro 20 Diversas Marcas e Modelos; Lote 44: Pneu Aro 20 Diversas Marcas e Modelos; Lote 45: Pneu Aro 20 Diversas 
Marcas e Modelos; Lote 46: Pneu Aro 20 Diversas Marcas e Modelos; Lote 47: Pneu Aro 20 Diversas Marcas e Modelos; Lote 48: Pneu Aro 20 Diversas Marcas e Modelos; Lote 49: Pneu Aro 20 Diversas Marcas e Modelos; 
Lote 50: Pneu Aro 26 Diversas Marcas e Modelos; Lote 51: Pneu Aro 26 Diversas Marcas e Modelos; Lote 52: Pneu Aro 26 Diversas Marcas e Modelos; Lote 53: Pneu Aro 26 Diversas Marcas e Modelos; Lote 54: Pneu Aro 
26 Diversas Marcas e Modelos; Lote 55: Pneu Aro 26 Diversas Marcas e Modelos; Lote 56: Pneu Aro 26 Diversas Marcas e Modelos; Lote 57: Pneu Aro 26 Diversas Marcas e Modelos; Lote 58: Pneu Aro 26 Diversas Marcas 
e Modelos; Lote 59: Pneu Aro 26 Diversas Marcas e Modelos; Lote 60: Pneu Aro 26 Diversas Marcas e Modelos; Lote 61: Pneu Aro 26 Diversas Marcas e Modelos; Lote 62: Pneu Aro 26 Diversas Marcas e Modelos; Lote 
63: Pneu Aro 26 Diversas Marcas e Modelos; Lote 64: Pneu Aro 26 Diversas Marcas e Modelos; Lote 65: Pneu Aro 26 Diversas Marcas e Modelos; Lote 66: Pneu Aro 26 Diversas Marcas e Modelos; Lote 67: Pneu Aro 26 
Diversas Marcas e Modelos; Lote 68: Pneu Aro 29 Diversas Marcas e Modelos; Lote 69: Pneu Aro 29 Diversas Marcas e Modelos; Lote 70: Pneu Aro 16 Diversas Marcas e Modelos; Lote 71: Pneu Aro 20 Diversas Marcas e 
Modelos; Lote 72: Pneu Aro 20 Diversas Marcas e Modelos; Lote 73: Pneu Aro 20 Diversas Marcas e Modelos; Lote 74: Pneu Aro 20 Diversas Marcas e Modelos; Lote 75: Pneu Aro 20 Diversas Marcas e Modelos; Lote 76: 
Pneu Aro 20 Diversas Marcas e Modelos Lote 77: Pneu Aro 20 Diversas Marcas e Modelos; Lote 78: Pneu Aro 20 Diversas Marcas e Modelos; Lote 79: Pneu Aro 29 Diversas Marcas e Modelos; Lote 80: Pneu Aro 29 Diversas 
Marcas e Modelos; Lote 81: Selim Mini Toy; Lote 82: Selim Mini Toy; Lote 83: Selim Mini Toy; Lote 84: Selim Mini Toy; Lote 85: Selim Mini Toy; Lote 86: Selim Mini Toy; Lote 87: Selim Mini Toy; Lote 88: Selim Mini Toy; Lote 
89: Selim Veloce; Lote 90: Selim Veloce; Lote 91: Selim Veloce; Lote 92: Pedivela 3 Velocidades 28X38X48; Lote 93: Pedivela 3 Velocidades 28X38X48; Lote 94: KIT 8 - Track Standar; Lote 95: KIT 8 - Track Standar; Lote 
96: KIT 8 - Track Standar; Lote 97: KIT 8 - Track Standar; Lote 98: KIT 8 - Track Standar; Lote 99: KIT 8 - Track Standar; Lote 100: KIT 6 – Track Premium; Lote 101: KIT 6 – Track Premium; Lote 102: KIT 6 – Track Premium; 
Lote 103: KIT 6 – Track Premium; Lote 104: KIT 6 – Track Premium; Lote 105: KIT 6 – Track Premium; Lote 106: KIT 6 – Track Premium; Lote 107: KIT 6 – Track Premium; Lote 108: KIT 6 – Track Premium; Lote 109: KIT 
6 – Track Premium; Lote 110: KIT 6 – Track Premium; Lote 111: KIT 7 – Infantil; Lote 112: KIT 7 – Infantil; Lote 113: KIT 7 – Infantil; Lote 114: KIT 2 – Shimano; Lote 115: KIT 2 – Shimano; Lote 116: KIT 2 – Shimano; Lote 
117: KIT 1 – Semi Shimano; Lote 118: KIT 1 – Semi Shimano; Lote 119: KIT 8 - Track Standart; Lote 120: KIT 8 - Track Standart; Lote 121: KIT 8 - Track Standart; Lote 122: KIT 8 - Track Standart; Lote 123: KIT 8 - Track 
Standart; Lote 124: KIT 8 - Track Standart; Lote 125: KIT 8 - Track Standart; Lote 126: Pneu Aro 26 Diversas Marcas e Modelos; Lote 127: Pneu Aro 24 Diversas Marcas e Modelos; Lote 128: Pneu Aro 24 Diversas Marcas e 
Modelos; Lote 129: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 130: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 131: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 132: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 133: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 134: 
Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 135: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 136: Quadros Aro 26 XGAME; Lote 137: Quadros Aro 26 XGAME; Lote 138: Quadros Aro 26 XGAME; Lote 139: Quadros Aro 26 XGAME; Lote 140: 
Quadros Aro 26 XGAME; Lote 141: Quadros Aro 26 XGAME; Lote 142: Quadros Aro 26 XGAME; Lote 143: Quadros Aro 26 XGAME; Lote 144: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 145: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 146: 
Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 147: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 148: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 149: Quadros de Bicicleta Elétrica Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 150: Quadros de Bicicleta Elétrica; 
Lote 151: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 152: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 153: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 154: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 155: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 156: Quadros 
de Bicicleta Elétrica; Lote 157: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 158: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 159: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 160: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 161: Quadros de Bicicleta Elétrica; 
Lote 162: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 163: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 164: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 165: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 166: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 167: Quadros 
de Bicicleta Elétrica ; Lote 168: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 169: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 170: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 171: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 172: Quadros de Bicicleta Elétrica; 
Lote 173: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 174: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 175: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 176: Quadros de Bicicleta Elétrica; Lote 177: Quadros de Bicicleta Elétrica. EDITAL COMPLETO 
E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.satoleiloes.com.br.

L.O.: Antonio Hissao Sato Junior - Jucesp 690

WWW.SATOLEILOES.COM.BR

Leilão de Variedades

Lotes de bens variados sem garantia 
de funcionamento. Localizados no 
Armazém Exitus, em Guarulhos/SP. 
Visitação: entrar em contato para 

agendamento prévio.
ID: 522.

Leilão Online: 03/12/2021 às 10h00

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado A. DE F. O Dr. Rilton José 
Domingues, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira/SP, na 
forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem 

ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de 
Alimentos ajuizada por A. DE. F. J. e outra em face de A. DE F. - Processo nº 1011003-57.2014.8.26.0320 - Controle nº 
3128/2014, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O 
bem móvel será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car 
suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O 
edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade 
com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser 
apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visi-
tacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos 
interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação será 
por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.
megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 26/11/2021 às 14:30h e se encerrará dia 01/12/2021 às 14:30h, onde 
somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor 
da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 01/12/2021 às 14:31h e se encerrará no dia 
16/12/2021 às 14:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento)do valor da avaliação. DO 
CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, 
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO 
BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avalia-
ção judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. 
DOS DÉBITOS – O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de 
débitos fi scais e tributários que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo 
único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo 
de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta 
de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e 
II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista 
sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DES-
CUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 
dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente 
a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos 
os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA CO-
MISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do 
lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação 
judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844, deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a 
contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por 
e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer 
motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante 
dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: veícu-
lo marca/modelo I/VW Gol CLI, ano 1996, placa CJZ-4187, renavam 666387648. Débitos vinculados ao veículo no valor 
de R$ 6.294,03 (23/10/2021). Valor da Avaliação do Bem: R$ 7.881,00 (sete mil, oitocentos e oitenta e um reais) para 
junho de 2020. Débito desta ação no valor de R$ 32.440,84 (abril/2020). Limeira, 26 de outubro de 2021. Eu, diretora/
diretor, conferi. Dr. Rilton José Domingues - Juiz de Direito

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

EDITAL DE LEILÃO VEÍCULOS | Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 
817 autorizada por MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 
LTDA - CNPJ sob nº 45.793.395/0001-65, realizar o Leilão do lote de veículo 

agricolo. Leilão somente Online dia 06 de Dezembro de 2021, às 15:00 no site 
www.satoleiloes.com.br. EDITAL COMPLETO E CONDIÇÕES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO 
DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.satoleiloes.com.br.

EDITAL DE 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 ITAJUBÁ 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ 05.763.681/0001-63, venderá em 1º e 2º Público 
Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Apartamento nº 
22, localizado no 2º andar do Bloco A – Edifício Antares, do Condomínio Vida & Lazer, situado na Rua 
Fosca nº 50, na Saúde, em São Paulo/SP, com as áreas reais cobertas e edificadas: privativa de 60,000m², 
comum de 29,986m², total de 89,986m², comum descoberta de 20,947m², real total (construída e 
descoberta) de 110,933m², cabendo-lhe o direito de uso de 1 vaga indeterminada com auxílio de 
manobrista na garagem coletiva situada no subsolo e/ou andar térreo. Matrícula nº 190.114 – 14º Oficial 
de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 1º LEILÃO 06/12/2021 às 15h15 - VALOR: R$ 565.920,00. 2º 
LEILÃO 07/12/2021 às 15h15 - VALOR: R$ 443.685,60. 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 25/10/2021. 
Os Fiduciantes - DANIELA DO AMARAL SILVA BRANDÃO CPF 140.349.618-80 E FABIANO DO CARMO 
BRANDÃO CPF 280.098.098-29 – 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.

RAICHER LEILÕES, através do Leiloeiro responsável Sr.  SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCESP.930, com endereço comercial 
na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária JURITI EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS LTDA., empresa devidamente inscrita no CNPJ nº 73.010.613/0001-83, com sede na Avenida República do Líbano, nº 
1921, Ibirapuera, São Paulo – SP, CEP 04501-002, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento 
Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, firmado em 30/06/2016, devidamente registrado na matrícula nº 407.880, 
perante o 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo- SP, no qual figuram como fiduciantes ALESSANDRA REZENDE COSTA, brasi-
leira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG n° 25.368.990-9-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº  251.699.078-26, levará 
à PÚBLICO LEILÃO, de modo on-line no site www.raicherleiloes.com.br, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO 
LEILÃO iniciando dia 18/11/21 ás 10:00 e finalizando dia 29/11/21 as 10:00, com lance mínimo igual ou superior à R$ 580.060,75 (quinhentos 
e oitenta mil, sessenta reais e setenta e cinco centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome da 
credora fiduciária, constituído por IMÓVEL: CONJUNTO COMERCIAL Nº 609, localizado no 6º pavimento do empreendimento denominado 
“NEO OFFICES ADOLFO PINHEIRO”, situado à Avenida Adolfo Pinheiro, nº 2.054, na quadra entre as Ruas Américo Brasiliense e Alexandre 
Dumas, no 29º subdistrito – Santo Amaro, com a área privativa total de 38,660m² e a área de uso comum de 50,960m², nesta já incluída a 
área correspondente a 01 vaga indeterminada de garagem, podendo ser coberta ou descoberta e localizada indistintamente em qualquer 
dos pavimentos, sujeita à utilização de manobristas, perfazendo a área total da unidade de 89,620m², correspondendo-lhe um coeficiente 
de proporcionalidade de 0,0108072 e a fração ideal de 15,994m2 no terreno e nas demais partes e coisas comuns do condomínio. Referido 
empreendimento foi submetido ao regime de condomínio, conforme o registro feito sob nº 7 na Matrícula nº 380.855 deste Serviço Registral. 
OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso 
não haja arrematação em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO, no mesmo site (www.raicherleiloes.com.br),  iniciando 
dia 29/11/21 as 10:00e finalizando dia 30/11/21 as 10:00, com lance mínimo, igual ou superior a R$ 345.668,61 (trezentos e quarenta e cinco 
mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos) e neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou 
superior à somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescido das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das 
despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despe-
sas com edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, 
a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual ao estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, 
liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação 
que se encontra. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.raicherleiloes.com.br e se habilitar 
acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (um) dia antes de finalizar as praças, não sendo 
aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.raicherleiloes.com.br, respeitado o 
lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, na disputa pelo lote do leilão. O proponente vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 
24 horas depois de comunicado expressamente, para efetuar o pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. 
No caso de não cumprimento da obrigação assumida, no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções e a responsabilização por 
perdas e danos. Em caso de acordo ou arrematação com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado á pagar a comissão do leiloeiro no 
importe de 5% do valor ofertado/acordado. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade 
do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao 
que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, 
que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br - As informações 
aqui disponibilizadas foram obtidas em bases públicas, para a finalidade específica de dar ciência ao potencial comprador sobre a real situação 
jurídica do imóvel, não devendo ser utilizadas, em hipótese alguma, para outras finalidades.

SF 399 Participações Societárias S.A.
(em constituição)

Ata da AGC de Sociedade por Ações
Aos 16/08/2021, às 10h, na sede, SP/SP. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: 
Sr. Luis Guilherme de Souza Silva; Secretário: Sr. Lawrence Santini Echenique. Deliberações: 
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 399 
Participações Societárias S.A. 2. Aprovar, a subscrição de 400 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, totalizando um valor de R$400,00 e a integralização parcial de 
10% do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores. 3. Aprovar o  Estatuto Social da Companhia. 
Aprovar a eleição de (i) Sr. Luis Guilherme de Souza Silva para a posição de Diretor; (ii) Sr.  Lawrence 
Santini  Echenique para a posição de Diretor. O jornal para a publicação dos atos da Companhia será o 
Diário Oficial do Estado de São Paulo ou o Diário Oficial da União e um jornal local de grande circulação. 
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 16/08/2021. Mesa: Luis  Guilherme de 
Souza Silva -  Presidente; Lawrence Santini Echenique - Secretário. Acionistas:  Totalidade. 
JUCESP/NIRE nº 3530057641-1 em 03/09/2021. Gisela  Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004227-42.2017.8.26.0609 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA, na forma
da Lei, FAZ SABER a EVANDRO BENEDITO DE MORAES que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
por parte de Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios Ltda, objetivando o recebimento de R$
330.591,20 (até outubro de 2017), representado pelo saldo devedor dos Grupos de Consórcio identificado pelo Grupo
20110 - Cota 00539-00; Grupo 11105 – Cota 0427-00 e Grupo 20804 - Cota 422, administrado pela exequente.
Encontrandose ele em lugar incerto e não sabido, foi determinada a(s) sua(s) CITAÇÃO(ÕES) e INTIMAÇÃO(ÕES), por
EDITAL, para, no prazo de 3 (três) dias a fluir após o decurso do prazo de 20 (vinte) dias supra, efetuar(em) o pagamento
do valor apontado, devidamente corrigida. Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s) advertido(a)(s) que nos termos do art. 827, § 1º
do NCPC, em caso de pagamento no prazo estipulado, o valor dos honorários será reduzido pela metade; faculta-se a
oposição de embargos pelo(a)(s) executado(a)(s) no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados após o prazo deste edital.
No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a)(s) exequente(s) e comprovando o depósito de 30% (trinta por
cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão)
requerer que lhe(s) seja(m) permitido(s) pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s) advertido(a)(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda,
inadimplemento das parcelas poderão acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além
de outras penalidades previstas em lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Taboão da Serra, aos 21 de setembro de 2021.
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