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O dermatologista Thales Bretas anun-
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Vila Mariana tem o maior 
nº de prédios sustentáveis 
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Bairros com prédios sustentáveis. A certificação de 
sustentabilidade franco-brasileira AQUA-HQE − no Bra-
sil aplicada pela Fundação Vanzolini − é uma das prin-
cipais metodologias internacionais usadas para avaliar 
e atestar o desempenho ambiental das construções 
mundo afora. O mais interessante é que, nesse quesi-
to, a cidade de São Paulo está muito bem posicionada. 
Inclusive, o bairro Vila Mariana, na zona sul da capital 
paulista, possui 23 edifícios construídos ou em cons-
trução que já receberam o certificado e hoje é o bairro 
com mais prédios sustentáveis do país. Além disso, a 
região pode ser considerada uma das mais bem quali-
ficadas nesse aspecto. Outros bairros da cidade se des-
tacam no levantamento feito pela Fundação Vanzolini, 
são eles o Tatuapé (na zona leste), em segundo lugar 
com 16 prédios sustentáveis; em terceiro, a Lapa (zona 
oeste) e a Chácara Santo Antônio (sul) ambas com 11 
cada; na sequência Perdizes com 8; e Vila Madalena 
(ambas na oeste), Vila da Saúde (sul), Jaguaré (oeste) e 
Campo Belo (sul) com 6 cada.

Registro Geral do Animal. A Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de Saúde 
e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap), lançou o Re-
gistro Geral do Animal (RGA) em versão eletrônica. O 
documento, que é obrigatório por Lei na cidade de São 
Paulo desde 2001, foi digitalizado pela equipe de Trans-
formação Digital da Secretaria Municipal de Inovação e 
Tecnologia (SMIT). O RGA funciona como uma cartei-
ra de identidade para bichos de estimação e é emiti-
do para cães e gatos com idade superior a três meses. 
O documento, timbrado e numerado, apresenta, além 
dos dados do animal, os dados do tutor. O animal regis-
trado recebe uma plaqueta com o número do registro 
correspondente e deve usá-la permanentemente presa 
à coleira.

Empreendimentos na Cracolândia. As Promotorias 
de Justiça do Meio Ambiente e a de Habitação e Ur-
banismo da Capital obtiveram liminar que suspende 
o processo administrativo para a construção de em-
preendimentos nas quadras 37 e 38 do bairro Campos 
Elíseos, área também conhecida como Cracolândia, no 
centro de São Paulo. No local, segundo o Ministério Pú-
blico, a Prefeitura de São Paulo pretende, por meio de 
PPP (parceria público-privada), construir, com o Estado, 
unidades habitacionais após a demolição das constru-
ções já existentes. Os promotores afirmam que “as ini-
ciativas da prefeitura na região, com a desapropriação 
de imóveis, provocaram danos ao patrimônio histórico 
e cultural”.

EM 
DESTAQUE

Por Pedro Nastri 

O  ex-governador Márcio França (PSB) confirmou que será candidato ao 
Governo de SP em 2022, em entrevista à coluna nesta sexta (19). “Garanto 
que serei, se depender da minha vontade”, disse. O líder pessebista também 

contou em que pé está a negociação da chapa para presidente entre Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (de saída do PSDB), que conta com sua articulação. 
“Levantaram a lebre, mas pensaram que o PT fosse responder ‘imagine, nunca’. Mas 
então o Lula falou coisas positivas [sobre a união com Alckmin], e teve respostas 
também positivas. Está ainda distante da situação concreta, mas houve uma em-
brulhada nacional”. Ele ainda confirmou a informação de que o PSB condicionou 
a criação da chapa ao apoio do PT em seis estados nas eleições governamentais no 
próximo ano: SP, Rio, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Acre.

LULA-ALCKMIN
França fala da ‘chapa quente’

Queria ver mais negros 
como eu ocupando 

cargos de poder

Milton Leite (DEM), presidente da Câ-
mara Municipal de São Paulo, ao falar 

sobre a celebração do Dia da Consciên-
cia Negra na Capital.

Articulações. Apesar de decla-
rações contrárias de dirigentes petis-
tas, o vereador Celso Giannazi (PSOL) 
não descarta a possibilidade do PT 
retirar a pré-candidatura de Fernando 
Haddad ao Governo de SP em 2022 
para apoiar Guilherme Boulos (PSOL) 
ao cargo. Ele afirmou, porém, que essa 
será uma discussão a ser feita só no 
próximo ano. “Primeiro, [a intenção] é 
acabar com essa hegemonia do PSDB 
de mais de 30 anos, e nunca esteve tão 
propício. Este é o momento de não 
rachar o campo progressista, de unir, 
e então no começo do ano que vem 
vamos discutir nomes”, disse à coluna.

Queijos. Entrou em vigor na últi-
ma sexta-feira (19) a lei que flexibiliza 
as regras para produção de queijos, 
mel e outros produtos artesanais de 
origem animal no Estado. A proposta 
é de autoria do governo João Doria 
(PSDB) e foi aprovada pela Assembleia 
Legislativa de São Paulo(Alesp) em 
outubro. “A nova lei, além de atender 
a demanda do consumidor, traz toda 
uma criação de riqueza”, celebrou 
Christophe Faraud, presidente da As-
sociação Paulista do Queijo Artesanal 
(APQA).

Animais. A Alesp aprovou nesta 
semana uma proposta que obriga 
condomínios residenciais e comer-
ciais a comunicar casos de maus-tra-
tos a animais aos órgãos de segurança 
pública. De autoria do deputado 
Bruno Ganem (Podemos), o projeto 
ainda impõe que a comunicação deve 
ser feita de imediato ou em até 24 
horas após a ciência do ocorrido. Caso 
a obrigação seja descumprida, será 
cobrada uma multa de R$ 5,8 mil.

ETTORE CHIEREGUINI DIVULGAÇÃO/ALESP

Bom Prato. A gestão Doria 
negou o pedido da deputada estadual 
Márcia Lia (PT) para reabrir 30 uni-
dades de restaurantes da rede Bom 
Prato aos fins de semana e feriados. 
O funcionamento havia sido expan-
dido para essas datas no ano passado 
devido à crise social causada pela 
pandemia, mas foi encerrado em 30 
unidades em agosto. “Famílias inteiras 
dependiam dessas refeições e agora 
não sabem como irão se alimentar. É 
um absurdo que o governo do Estado 
feche as portas e os olhos para essas 
pessoas”, lamentou a parlamentar.

De olho no Poder
Por Bruno Ho� mann
bruno@gazetasp.com.br 

De olho no PoderDe olho no PoderDe olho no PoderDe olho no PoderDe olho no PoderDe olho no PoderDe olho no PoderDe olho no Poder

CHARGE

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.

SEGUNDA:AMANHÃ: TERÇA:

19° 27°
18° 25°

19° 23°

15° 20°

15° 23°

18° 26°

18° 28°

17° 28°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

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

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

14º 22° 13º 26° 15º 31°

SEGUNDA-FEIRA:

1 e 2

DocuSign Envelope ID: F5FFE1F3-D680-454B-8018-EDDB49D96904



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

A2gazetasp.com.br
SÁBADO, 20 A SEGUNDA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021 

Jornal Gazeta de S. Paulo é uma publicação da empresa Jornal Gazeta SP Ltda - 
CNPJ: 04.735.364/0001-70 . Fundado em 29/06/1999 . Circulação: Nacional e no 
Estado de São Paulo . Periodicidade: Diária . Preço/Exemplar: R$ 2,00 / Balcão: 
R$ 2,00 / DF e outros Estados: R$ 3,00 . São Paulo: Rua Tuim 101, A - Moema, São 
Paulo - SP - CEP 04514-100 - Fone/Fax: (11) 3729-6600 . Representantes em Brasília: 
(61) 3321-3440 . Tiragem por edição: 40.850 exemplares . Agências de Notícias: 
Agência Brasil (AB), Estadão Conteúdo (EC), Folhapress (FP). Matérias assinadas e 
opiniões emitidas em artigos são de responsabilidade de seus autores.   

Edição - Arnaud Pierre 
editor@gazetasp.com.br 
Capital 
redacao@gazetasp.com.br
Comercial 
comercial@gazetasp.com.br 
Administrativo 
joana@gazetasp.com.br 

Faturamento 
faturamento@gazetasp.com.br 
Cobrança 
¡ nanceiro@gazetasp.com.br
Distribuição 
daniel@gazetasp.com.br 
Grá� ca
alexandre@gazetasp.com.br 

Telefone - 11. 3729-6600
Site - www.gazetasp.com.br

FALE COM A GAZETA

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

leitores. O Leitor em primeiro lugar”. 

SERGIO SOUZA
Fundador

DANIEL SOUZA
Diretor Presidente

PAULO SOUZA
Diretor Grá� co

MARCELO BARROS
Diretor - Vale do Ribeira

ARNAUD PIERRE
Editor Responsável

ALEXANDRE BUENO
Diretor - Litoral e Vale do Paraíba 

Jornal Associado:Edição digital 
certifi cada:

GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

(11) 3729-6600
editor@gazetasp.com.br

comercial@gazetasp.com.br

@gazetasp_

facebook.com/gazetasp

instagram/gazeta.sp

youtube/gazetasp

11. 94350-4753

Bairros com prédios sustentáveis. A certificação de 
sustentabilidade franco-brasileira AQUA-HQE − no Bra-
sil aplicada pela Fundação Vanzolini − é uma das prin-
cipais metodologias internacionais usadas para avaliar 
e atestar o desempenho ambiental das construções 
mundo afora. O mais interessante é que, nesse quesi-
to, a cidade de São Paulo está muito bem posicionada. 
Inclusive, o bairro Vila Mariana, na zona sul da capital 
paulista, possui 23 edifícios construídos ou em cons-
trução que já receberam o certificado e hoje é o bairro 
com mais prédios sustentáveis do país. Além disso, a 
região pode ser considerada uma das mais bem quali-
ficadas nesse aspecto. Outros bairros da cidade se des-
tacam no levantamento feito pela Fundação Vanzolini, 
são eles o Tatuapé (na zona leste), em segundo lugar 
com 16 prédios sustentáveis; em terceiro, a Lapa (zona 
oeste) e a Chácara Santo Antônio (sul) ambas com 11 
cada; na sequência Perdizes com 8; e Vila Madalena 
(ambas na oeste), Vila da Saúde (sul), Jaguaré (oeste) e 
Campo Belo (sul) com 6 cada.

Registro Geral do Animal. A Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de Saúde 
e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap), lançou o Re-
gistro Geral do Animal (RGA) em versão eletrônica. O 
documento, que é obrigatório por Lei na cidade de São 
Paulo desde 2001, foi digitalizado pela equipe de Trans-
formação Digital da Secretaria Municipal de Inovação e 
Tecnologia (SMIT). O RGA funciona como uma cartei-
ra de identidade para bichos de estimação e é emiti-
do para cães e gatos com idade superior a três meses. 
O documento, timbrado e numerado, apresenta, além 
dos dados do animal, os dados do tutor. O animal regis-
trado recebe uma plaqueta com o número do registro 
correspondente e deve usá-la permanentemente presa 
à coleira.

Empreendimentos na Cracolândia. As Promotorias 
de Justiça do Meio Ambiente e a de Habitação e Ur-
banismo da Capital obtiveram liminar que suspende 
o processo administrativo para a construção de em-
preendimentos nas quadras 37 e 38 do bairro Campos 
Elíseos, área também conhecida como Cracolândia, no 
centro de São Paulo. No local, segundo o Ministério Pú-
blico, a Prefeitura de São Paulo pretende, por meio de 
PPP (parceria público-privada), construir, com o Estado, 
unidades habitacionais após a demolição das constru-
ções já existentes. Os promotores afirmam que “as ini-
ciativas da prefeitura na região, com a desapropriação 
de imóveis, provocaram danos ao patrimônio histórico 
e cultural”.

EM 
DESTAQUE

Por Pedro Nastri 

O  ex-governador Márcio França (PSB) confirmou que será candidato ao 
Governo de SP em 2022, em entrevista à coluna nesta sexta (19). “Garanto 
que serei, se depender da minha vontade”, disse. O líder pessebista também 

contou em que pé está a negociação da chapa para presidente entre Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (de saída do PSDB), que conta com sua articulação. 
“Levantaram a lebre, mas pensaram que o PT fosse responder ‘imagine, nunca’. Mas 
então o Lula falou coisas positivas [sobre a união com Alckmin], e teve respostas 
também positivas. Está ainda distante da situação concreta, mas houve uma em-
brulhada nacional”. Ele ainda confirmou a informação de que o PSB condicionou 
a criação da chapa ao apoio do PT em seis estados nas eleições governamentais no 
próximo ano: SP, Rio, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Acre.

LULA-ALCKMIN
França fala da ‘chapa quente’

Queria ver mais negros 
como eu ocupando 

cargos de poder

Milton Leite (DEM), presidente da Câ-
mara Municipal de São Paulo, ao falar 

sobre a celebração do Dia da Consciên-
cia Negra na Capital.

Articulações. Apesar de decla-
rações contrárias de dirigentes petis-
tas, o vereador Celso Giannazi (PSOL) 
não descarta a possibilidade do PT 
retirar a pré-candidatura de Fernando 
Haddad ao Governo de SP em 2022 
para apoiar Guilherme Boulos (PSOL) 
ao cargo. Ele afirmou, porém, que essa 
será uma discussão a ser feita só no 
próximo ano. “Primeiro, [a intenção] é 
acabar com essa hegemonia do PSDB 
de mais de 30 anos, e nunca esteve tão 
propício. Este é o momento de não 
rachar o campo progressista, de unir, 
e então no começo do ano que vem 
vamos discutir nomes”, disse à coluna.

Queijos. Entrou em vigor na últi-
ma sexta-feira (19) a lei que flexibiliza 
as regras para produção de queijos, 
mel e outros produtos artesanais de 
origem animal no Estado. A proposta 
é de autoria do governo João Doria 
(PSDB) e foi aprovada pela Assembleia 
Legislativa de São Paulo(Alesp) em 
outubro. “A nova lei, além de atender 
a demanda do consumidor, traz toda 
uma criação de riqueza”, celebrou 
Christophe Faraud, presidente da As-
sociação Paulista do Queijo Artesanal 
(APQA).

Animais. A Alesp aprovou nesta 
semana uma proposta que obriga 
condomínios residenciais e comer-
ciais a comunicar casos de maus-tra-
tos a animais aos órgãos de segurança 
pública. De autoria do deputado 
Bruno Ganem (Podemos), o projeto 
ainda impõe que a comunicação deve 
ser feita de imediato ou em até 24 
horas após a ciência do ocorrido. Caso 
a obrigação seja descumprida, será 
cobrada uma multa de R$ 5,8 mil.

ETTORE CHIEREGUINI DIVULGAÇÃO/ALESP

Bom Prato. A gestão Doria 
negou o pedido da deputada estadual 
Márcia Lia (PT) para reabrir 30 uni-
dades de restaurantes da rede Bom 
Prato aos fins de semana e feriados. 
O funcionamento havia sido expan-
dido para essas datas no ano passado 
devido à crise social causada pela 
pandemia, mas foi encerrado em 30 
unidades em agosto. “Famílias inteiras 
dependiam dessas refeições e agora 
não sabem como irão se alimentar. É 
um absurdo que o governo do Estado 
feche as portas e os olhos para essas 
pessoas”, lamentou a parlamentar.

De olho no Poder
Por Bruno Ho� mann
bruno@gazetasp.com.br 
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 A Neste sábado, 20 de no-
vembro, é comemorado o Dia 
da Consciência Negra. Para 
celebrar a data, a Gazeta sele-
cionou alguns eventos. 

TEATRO
A Cor Púrpura
Dono de 74 prêmios e 85 indi-
cações, o musical A Cor Púr-
pura é baseado no livro ho-
mônimo de Alice Walker, a 
primeira escritora negra a ga-
nhar o prêmio Pulitzer. Adap-
tada para o cinema em 1985, 
recebendo 11 indicações ao 
Oscar, a história se passa na 
primeira metade do sécu-
lo passado, na zona rural do 
sul dos Estados Unidos, onde 
uma mulher negra luta con-
tra as adversidades da vida, 
após ter dois filhos de seu 
suposto pai e ser oferecida 
pelo mesmo a um fazendei-
ro local para trabalhar sem 
remuneração. 

O musical conta com 17 
atores, 90 figurinos, um pal-
co giratório de seis metros de 
diâmetro e uma escada curva 
em volta do cenário.
Onde: Teatro Sérgio Cardo-
so (Rua Rui Barbosa, 153. Bela 
Vista)
Quando: até 19 de dezembro. 
Sextas, às 20h. Sábado, às 16h 
e 20h30. Domingo, às 17h.
Quanto: a partir de R$ 75.  
(www.sympla.com.br)

MUSEUS E INSTITUIÇÕES
Carolina Maria de Jesus: um 
Brasil para os brasileiros
Carolina Maria de Jesus foi 
uma das primeiras mulheres 
negras a ganhar importância 
no cenário literário nacional. 
Ela viveu entre os anos de 
1914 e 1977 e costumava retra-
tar em suas obras as contra-
dições, a política e a desigual-
dade do Brasil de seu tempo, 
sendo “Quarto de Despejo”, 
seu livro mais famoso.

Retratada muitas vezes 
como “uma favelada que es-
crevia”, Carolina tem sua vida, 
obra e legado como tema de 
uma exposição, dividida em 
15 núcleos temáticos, que 
conta com textos, fotos e fra-
ses da autora.

Veja 10 eventos 
para celebrar a 
cultura negra

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. De teatro a shows, eventos 
celebram a história e infl uência negra no Brasil e no mundo

A escritora Carolina Maria de Jesus  ganhou exposição no IMS Paulista

Musical A Cor Púrpura é 
baseado no livro homônimo 
de Alice Walker, a primeira 
escritora negra a ganhar o 
prêmio Pulitzer
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Onde: Instituto Moreira Sal-
les (Avenida Paulista, 2424. 
Bela Vista)
Quando: até 30 de janeiro 
de 2022
Quanto: gratuito, mas com 
agendamento prévio (www.
sympla.com.br/imspaulista)

Oficina-jogo África (s) em 
Ação
Focada no público infantil, a 
ação visa promover a refle-
xão, por meio de um jogo, de-
senvolvido pela artista e edu-
cadora Thelma Löbei, para a 
Casa Museu Ema Klabin. No 
jogo, as crianças irão explo-
rar a imensidão e pluralidade 
do continente africano, tendo 
como ponto de partida a co-
leção africana da instituição. 
Onde: Casa Museu Ema Kla-
bin (Rua Portugal, 43. Jardim 
Europa)
Quando: dia 20 de novem-
bro, das 14h30  às 16h30
Quanto: gratuito. A partir 
dos 7 anos. Inscrições em: 
https://emaklabin.org.br/
consciencia-negra/africas-
-em-acao

Tempo de Reação – 100 
anos do goleiro Barbosa
A história do goleiro Moa-
cyr Barbosa (1921-2000), ído-
lo do Vasco e titular da se-
leção brasileira de 1950, é o 
tema da exposição tempo-
rária do Museu do Futebol, e 
quem for visitá-la neste fim 
de semana ainda receberá a 
biografia do bicampeão do 
mundo, eleito pela Fifa como 
o maior lateral direito de to-
dos os tempos, Dijalma San-
tos. 
Onde: Museu do Futebol 
(Praça Charles Milles, s/n. Pa-
caembu)
Quando: até 30 de janeiro 
de 2022
Quanto: a partir de R$ 10 
(www.sympla.com.br)

Terra em transe
Trazer à tona retratos das in-
justiças sociais, raciais e po-
líticos do Brasil é o objetivo 
da mostra, que reúne 600 
obras, de 60 fotógrafos de 
todo o Brasil, no Museu Afro 
Brasil. No dia 20, a entrada é 
gratuita e o espaço contará 
também com uma roda de 
choro em homenagem a Pi-
xinguinha. 
Onde: Museu Afro Brasil (Pa-
vilhão Padre Manoel da Nó-
brega, Parque Ibirapuera)
Quando: até 18 de dezembro
Quanto: gratuito no dia 20 
de novembro. Demais dias, 
a partir de R$ 7,50 (www.mu-
seuafrobrasil.org.br)

Museu do Café
Bate-papo e oficinas gratui-
tas, que visam aproximar o 
público da cultura africana, 
fazem parte da programação 
do Museu do Café durante 
o mês de novembro. Entre 
as atividades, há a distribui-
ção de kits para confecção de 
bonecas Abayomi (que eram 
feitas com retalhos das rou-
pas das mulheres escraviza-
das durante a viagem até o 
Brasil para dar às crianças), 
no dia 20 de novembro, das 
11h às 16h. 
Onde: Museu do Café (Rua 
XV de Novembro, 95, Centro 
Histórico. Santos/SP)

A vida do goleiro Barbosa é tema de exposição do Museu do Futebol 

CIETE SILVÉRIO

O dia 20 de novembro foi 
escolhido para celebrar o 
Dia da Consciência Negra 
para homenagear Zumbi 
dos Palmares, o líder do 
Quilombo de Palmares, 
que morreu nesse dia, em 
1695.  
A data chama a atenção 
para a refl exão do papel 
da escravidão na formação 
da sociedade brasileira 
e deve, na opinião do 
professor Raphael Vicente, 
da Universidade Zumbi 
dos Palmares, servir para 
fomentar um caminho 
de reestruturação da 
sociedade. 
“Devemos nos perguntar 
qual futuro queremos 
construir para as gerações 
vindouras e o esforço para 
as mudanças deve vir de 
todos, negros e não negros, 
para uma sociedade mais 
justa e igual para todos”, 
ressalta Vicente. 

Mudanças

Por que ter 
o Dia da 
Consciência 
Negra?

DIVULGAÇÃO

Raphael Vicente é 
coordenador geral de 
cursos da Universidade 
Zumbi dos Palmares

Rincón Sapiência promete agitar a Casa de Cultura Ipiranga

CAROL JAFET

Quando: até 30 de novem-
bro
Quanto: R$ 10

Candido Portinari
Algumas das obras de Can-
dido Portinari que represen-
tam corpos negros fazendo 
referência ao povo brasileiro 
na arte e na natureza serão 
apresentadas no Museu Casa 
de Portinari, em Brodowski, 
interior paulista. A institui-
ção contará ainda com uma 
roda de conversa, destacan-
do a importância da educa-
ção para toda a população, 
em especial para a popula-
ção negra.
Onde: Museu Casa de Porti-
nari (Praça Candido Portina-
ri, 298. Brodowski/SP)
Quando: até 30 deste mês 
Quanto: gratuito

MÚSICA
No Caminho do Samba
Roberta Gomes apresenta 
as músicas de seu novo EP 
“No Caminho do Samba” e 
algumas canções de seu pri-
meiro álbum, “O Meu Lu-
gar”, para celebrar o Dia da 
Consciência Negra.
Onde: Casa de Cultura Os 
Capoeira (Rua Belmiro Bra-
ga, 186. Vila Mariana)
Quando: dia 20 de novem-
bro, às 20h.
Quanto: a partir de R$ 25 
(www.sympla.com.br)

Rincón Sapiência
O MC e produtor musical 
Rincon Sapiência, à frente 
do selo MGoma, é uma das 
atrações da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, durante 
o mês de novembro. 

Onde: Casa de Cultura Ipi-
ranga (Av. Pres. Tancredo 
Neves, 1265. Vila Moinho 
Velho)
Quando: dia 27 de novem-
bro, às 19h
Quanto: gratuito

EVENTO
Feira Preta
Seis expositores trazem um 
pouco da cultura afro-bra-
sileira em acessórios, peças 
de roupa, objetos de deco-
ração e peças de arte, em 
uma feira em formato de 
loja pop-up.
Onde: Santana Parque Sho-
pping (Rua Conselheiro Mo-
reira de Barros, 2780. San-
tana)
Quando: até 21 de novembro
Quanto: entrada gratuita 
(Gladys Magalhães)

Devemos nos 
perguntar qual 
futuro queremos 
construir para 
as gerações 
vindouras e o 
esforço para as 
mudanças deve 
vir de todos.

*Raphael Vicente, 
coordenador de cursos da 
Universidade Zumbi dos 
Palmares

Sociedade
mais justa
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 A Aconteceu em Santos, du-
rante toda a última quinta (18), 
no Hotel Park Inn By Radisson, 
o 1º workshop sobre Governan-
ça Municipal e Comunicação 
Institucional no pós-pandemia 
na Baixada Santista. O encon-
tro foi organizado pelo Diário 
do Litoral e contou com a pre-
sença de 30 lideranças munici-
pais, dentre secretários e dire-
tores das prefeituras de Santos, 
Cubatão, Guarujá, Bertioga e 
Mongaguá, além do diretor do 
próprio DL, Alexandre Bueno, e 
da Gazeta de São Paulo, Daniel 
Villaça, que puderam discutir 
como a Covid-19 mudou a for-
ma de se fazer uma gestão pú-
blica e de se comunicar com a 

Workshop: 
gestão pós-
pandemia 
gera debate

EVENTO. Organizado pelo Diário do Litoral, 
reunião contou com lideranças municipais

O 1º workshop sobre Governança Municipal e Comunicação 
Institucional no pós-pandemia movimentou a Baixada Santista
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população.
O cientista político Nilton C. 

Tristão abriu o evento e falou, 
dentre muitos assuntos, sobre 
o legado deixado pela pandemia 
na vida dos munícipes e, ainda, 
como seria o perfil ideal adota-
do pelos gestores públicos de 
agora em diante, tendo em vis-
ta que a Covid-19 mudou, inclu-
sive, a forma de conversar com 
a população.

Maurício Brusadin, especia-
lista em redes e mídias sociais, 
foi o 2º palestrante a conversar 
com as lideranças presentes. Ele 
focou justamente nessa nova 
maneira de conversar com seu 
público-alvo (no caso, os mora-
dores) pós-pandemia. Segundo 

se reúnam para tratar especifica-
mente dela. Grupo esse compos-
to por gestores que sejam, além 
de humanizados, técnicos em 
cada assunto que aquela crise 
esteja afetando, pois não existe 
crise dentro de um órgão muni-
cipal, por exemplo, que não atin-
ja todos os outros”, comentou.

Juliana Batista de Carvalho 
Camargo, diretora executiva da 
secretaria de governo de Bertio-
ga, elogiou o encontro e enfati-
zou que a cidade está no cami-
nho certo. “Nossa gestão está 
pautada em um dos assuntos 
abordados aqui, que é a comuni-
cação objetiva com a população. 
Tudo o que está acontecendo 
em termos de saúde na cidade, 
os moradores sabem. Fizemos li-
ves e levamos a informação mais 

precisa com muita transparên-
cia. Chegamos a esse momento 
de aparente tranquilidade pau-
tados pela comunicação com as 
pessoas”.

ATUALIZAÇÃO.
Andressa Aparecida da Silva, as-
sessora de imprensa da prefei-
tura de Guarujá, ressaltou que a 
insegurança da população nes-
se período pós-pandemia é um 
fator a ser trabalhado pelos ges-
tores públicos. “Precisamos se 
atualizar sobre como a pande-
mia transformou a vida das pes-
soas e de que forma ela afetou 
centenas. As informações dis-
cutidas nesse workshop nos fize-
ram compreender melhor quais 
são os caminhos para uma ad-
ministração mais humanizada, 

tendo um olhar para uma ges-
tão que, de fato, gere impactos 
positivos na população”.

Maria Paula Koukdjian, dire-
tora de turismo de Mongaguá, 
entendeu que a diferenciação 
dos serviços prestados à popu-
lação, de agora em diante, está 
em uma palavra muita falada no 
evento: humanização.

“Os conteúdos abordados 
foram fantásticos. Os profissio-
nais, de uma capacidade e co-
nhecimento excelentes, nos 
mostraram que os serviços pú-
blicos devem ser mais próximos 
e humanos, indo de encontro 
às reais necessidades da nossa 
cidade. Nós, da prefeitura, reali-
zamos um trabalho de comuni-
cação importante na pandemia. 
Falando da minha pasta (turis-
mo), ganhamos um selo inter-
nacional chamado de “turismo 
seguro”, onde prova que a nossa 
preocupação sempre foi a trans-
parência e o cuidado com as pes-
soas”.

Para o diretor do Diário do 
Litoral, Alexandre Bueno, o jor-
nalismo sempre presente nas 
comunidades ao longo dos 23 
anos de vida do jornal não po-
deria ignorar a pandemia e as 
transformações que ela causou 
e ainda causará a todos.

“O Diário tem papel impor-
tante na comunicação regional. 
Vivemos um período único, onde 
a pandemia mudou parâmetros 
em todos os sentidos. É nosso de-
ver levar a boa informação para 
combater fake news. Esse evento é 
o primeiro de outros que estão em 
nosso planejamento para 2022”.  
(Jeferson Marques)

 A Para quem começou a 
acompanhar skate a partir das 
Olimpíadas de Tóquio talvez 
ainda não estivessem claros 
os motivos pelos quais Pâme-
la Rosa, 22, chegou ao Japão 
como líder do ranking e maior 
favorita do Brasil a uma meda-
lha no esporte.

A não classificação da pau-
lista de São José dos Campos à 
final da competição olímpica 
inicialmente foi um choque, 
mas ganhou explicação na se-
quência, quando a atleta pu-
blicou em suas redes sociais 
uma foto do tornozelo esquer-
do completamente inchado.

Quatro dias antes de em-
barcar, ela havia rompido um 
ligamento. Precisou competir 
no sacrifício, ficou pelo cami-
nho e distante do pódio da 
modalidade street, compos-
to pelas adolescentes Momi-
ji Nishiya, Rayssa Leal e Funa 
Nakayama.

Quatro meses depois, Pâ-

Vitória: Pâmela Rosa é bi no Mundial de skate

Paulista de São José dos Campos, no interior de São Paulo, é  
uma das maiores promessas do Brasil na modalidade Street
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mela mostrou que permane-
ce em condições de dominar 
o cenário internacional ao ven-
cer o Super Crown, etapa final 
da Street League Skateboar-
ding que tem o peso de um 
Campeonato Mundial.

No último domingo (14), 
em Jacksonville (Flórida), ela 
desbancou Rayssa, que havia 
vencido as duas etapas ante-
riores da SLS, e a campeã olím-
pica Nishiya para ficar com seu 
segundo título da competição 
–o primeiro foi conquistado 
em 2019, em São Paulo, tam-
bém numa dobradinha com a 
compatriota.

A vitória foi garantida nas 
duas últimas manobras, quan-
do Pâmela conquistou ótimas 
notas (7,7 e 8,1) que a fizeram 
ultrapassar Rayssa e saltar para 
a primeira posição. A concen-
tração para acertar os movi-
mentos rapidamente deu lu-
gar à emoção pela conquista 
de lavar a alma.”Estava vol-

tando de lesão e treinei muito 
para chegar bem fisicamente. 
Vem na hora a lembrança da 
família. Passa realmente aque-
le filme na cabeça de todas as 
dificuldades financeiras que 
passamos. A renda dos meus 
pais era de R$ 1.200, e mes-
mo assim eles sempre acredi-
taram no meu sonho, que era 
ser uma atleta profissional e 
poder viver do skate”, ela afir-
ma à reportagem.

Pâmela voltou ao Brasil 
nesta semana e desfilou em 
carro aberto pelas ruas de São 
José dos Campos (SP), mas ain-
da terá mais duas competições 
em 2021.

Seu próximo compromis-
so será nos Jogos Pan-Ame-
ricanos Júnior, em 26 de no-
vembro, na Colômbia. É uma 
competição nova e voltada 
principalmente para atletas de 
base, mas que no skate ganha-
rá outro peso com a participa-
ção dos brasileiros. (FP)

São José tem 
eventos neste 
fim de semana

 A Neste mês de novembro, a 
Casa de Cultura Chico Triste, 
na região leste de São José dos 
Campos, comemora seus 25 
anos de atividades com uma 
programação voltada para o 
Dia da Consciência Negra. A 
programação consta de apre-
sentações e vivências rela-
cionadas à cultura africana e 
suas influências, que se reali-
zará nesta semana.

O Dia da Consciência Ne-
gra, celebrado em 20 de no-
vembro, tem como objetivo 
propor uma reflexão sobre 
a importância do povo e da 
cultura africana no Brasil, do 
impacto que tiveram no de-
senvolvimento da identidade 
cultural brasileira. 

Para saber mais do even-
to e a programação, acesse 
o nosso site www.gazetasp.
com.br. (GSP)

 A A cidade de Guarujá, no 
litoral paulista, tem aposta-
do em iniciativas para movi-
mentar o turismo da cidade 
e desenvolver soluções para 
geração de novos postos de 
trabalho e turbinar econo-
mia local, visando a retoma-
da econômica pós-pandemia.

Com esse propósito, a pre-
feitura estuda a implantação 
dos chamados beach clubs, 
equipamentos que se diferen-
ciam por oferecer ao turista a 
possibilidade de aproveitar a 
Cidade com mais conforto e 
qualidade, além de gerar em-
prego e renda para centenas 
de pessoas.

Guarujá mira a implantação 
de beach clubs para turismo

A ideia dos investimentos é fomentar a economia do Guarujá
HELDER LIMA/PMG

Os beach clubs já são uma 
verdadeira febre que vem re-
volucionando o turismo em 
diferentes destinos Brasil afo-
ra, tais como Búzios e Angra 
dos Reis (RJ), Maraú (BA) e Flo-
rianópolis (SC).

Outro fator crucial para 
estimular a implantação des-
te tipo de negócio em Gua-
rujá, é aliar os beach clubs à 
ideia de desenvolvimento do 
turismo e do esporte náuti-
co, sugerindo medidas para 
avanços no setor, com a ins-
talação de piers públicos, por 
exemplo, visando o aprimo-
ramento do setor, tendo em 
vista o potencial que a Cida-

Prefeitura estuda implantar equipamentos que já são febre em 
balneários brasileiros para se recolocar como destino turístico 

de tem para esses tipos de 
atividade, também.

São muitas as vanta-
gens. De acordo com o ti-
tular da Secretaria de Tu-
rismo (Setur), Fábio Santos, 
os estudos para trazer os 
beach clubs para Guarujá 
estão avançando. “Temos 
sim o propósito de trazer 
esses equipamentos para 
algumas de nossas praias 
mais específicas, tornando-
-as ainda mais belas, char-
mosas e atraentes, a exem-
plo de outras cidades que 
já contam com essas estru-
turas”, destaca o secretário. 
(GSP)

Igaratá busca 
investir R$ 2 
mi em obras

 A O Prefeito Elzo de Souza 
(PL) assinou, na tarde da úl-
tima terça-feira (16), junto 
com a Caixa Econômica Fe-
deral, os contratos referen-
tes a investimentos impor-
tantes que deverão serem 
realizados no município, 
ultrapassando a casa dos  
R$ 2 milhões.

Todos recursos, segundo 
a prefeitura,  foram conquis-
tados por intermédio do De-
putado Federal Márcio Al-
vino (PL) e também pelos 
processos licitatórios que 
já estão em trâmite e que 
devem ser concluídos em  
breve. 

A verba deve ser destina-
da a uma nova sede do CRAS 
e a drenagem e pavimenta-
ção de vias da cidade. (GSP)

o profissional, as fake news são 
um problema grave que precisa 
ser combatido, sendo esse um 
dos principais desafios diante 
de uma população cada vez mais 
conectada e que recebe dezenas 
de informações por minuto em 
seus celulares, por exemplo.

O último expositor do dia foi 
o jornalista e administrador pú-
blico Carlos Laino. Dentre vários 
tópicos importantes, Laino fa-
lou sobre os novos focos e ações 
que devem ser priorizados, de 
agora em diante, na saúde pú-
blica de cada cidade. A huma-
nização dos atendimentos e a 
necessidade das assistências so-
ciais pós-pandemia são aponta-
das por ele como fundamentais 
nos planos de governo. Para ele, 
a informatização dos dados fa-
vorece esse planejamento, já que 
os gestores públicos conseguem 
ter total controle sobre cada in-
divíduo que se utiliza do SUS, 
por exemplo, e de que forma faz 
isso, podendo diminuir bastante 
os casos de faltas em consultas 
médicas. Ao término do evento 
todas as lideranças elogiaram o 
encontro e a riqueza de detalhes 
que foram abordados e discuti-
dos sobre temas tão atuais e re-
levantes dentro das prefeituras.

Thaís Margarido, chefe do de-
partamento de assuntos metro-
politanos de Santos, parabeni-
zou a iniciativa do Diário e disse 
que a grande questão está nos 
grupos que podem ser monta-
dos para gerenciar crises den-
tro das administrações públicas. 
“Qualquer crise, seja ela estrutu-
ral, sanitária ou econômica pre-
cisa de um grupo de líderes que 
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 A Aconteceu em Santos, du-
rante toda a última quinta (18), 
no Hotel Park Inn By Radisson, 
o 1º workshop sobre Governan-
ça Municipal e Comunicação 
Institucional no pós-pandemia 
na Baixada Santista. O encon-
tro foi organizado pelo Diário 
do Litoral e contou com a pre-
sença de 30 lideranças munici-
pais, dentre secretários e dire-
tores das prefeituras de Santos, 
Cubatão, Guarujá, Bertioga e 
Mongaguá, além do diretor do 
próprio DL, Alexandre Bueno, e 
da Gazeta de São Paulo, Daniel 
Villaça, que puderam discutir 
como a Covid-19 mudou a for-
ma de se fazer uma gestão pú-
blica e de se comunicar com a 

Workshop: 
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pandemia 
gera debate
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Institucional no pós-pandemia movimentou a Baixada Santista
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população.
O cientista político Nilton C. 

Tristão abriu o evento e falou, 
dentre muitos assuntos, sobre 
o legado deixado pela pandemia 
na vida dos munícipes e, ainda, 
como seria o perfil ideal adota-
do pelos gestores públicos de 
agora em diante, tendo em vis-
ta que a Covid-19 mudou, inclu-
sive, a forma de conversar com 
a população.

Maurício Brusadin, especia-
lista em redes e mídias sociais, 
foi o 2º palestrante a conversar 
com as lideranças presentes. Ele 
focou justamente nessa nova 
maneira de conversar com seu 
público-alvo (no caso, os mora-
dores) pós-pandemia. Segundo 

se reúnam para tratar especifica-
mente dela. Grupo esse compos-
to por gestores que sejam, além 
de humanizados, técnicos em 
cada assunto que aquela crise 
esteja afetando, pois não existe 
crise dentro de um órgão muni-
cipal, por exemplo, que não atin-
ja todos os outros”, comentou.

Juliana Batista de Carvalho 
Camargo, diretora executiva da 
secretaria de governo de Bertio-
ga, elogiou o encontro e enfati-
zou que a cidade está no cami-
nho certo. “Nossa gestão está 
pautada em um dos assuntos 
abordados aqui, que é a comuni-
cação objetiva com a população. 
Tudo o que está acontecendo 
em termos de saúde na cidade, 
os moradores sabem. Fizemos li-
ves e levamos a informação mais 

precisa com muita transparên-
cia. Chegamos a esse momento 
de aparente tranquilidade pau-
tados pela comunicação com as 
pessoas”.

ATUALIZAÇÃO.
Andressa Aparecida da Silva, as-
sessora de imprensa da prefei-
tura de Guarujá, ressaltou que a 
insegurança da população nes-
se período pós-pandemia é um 
fator a ser trabalhado pelos ges-
tores públicos. “Precisamos se 
atualizar sobre como a pande-
mia transformou a vida das pes-
soas e de que forma ela afetou 
centenas. As informações dis-
cutidas nesse workshop nos fize-
ram compreender melhor quais 
são os caminhos para uma ad-
ministração mais humanizada, 

tendo um olhar para uma ges-
tão que, de fato, gere impactos 
positivos na população”.

Maria Paula Koukdjian, dire-
tora de turismo de Mongaguá, 
entendeu que a diferenciação 
dos serviços prestados à popu-
lação, de agora em diante, está 
em uma palavra muita falada no 
evento: humanização.

“Os conteúdos abordados 
foram fantásticos. Os profissio-
nais, de uma capacidade e co-
nhecimento excelentes, nos 
mostraram que os serviços pú-
blicos devem ser mais próximos 
e humanos, indo de encontro 
às reais necessidades da nossa 
cidade. Nós, da prefeitura, reali-
zamos um trabalho de comuni-
cação importante na pandemia. 
Falando da minha pasta (turis-
mo), ganhamos um selo inter-
nacional chamado de “turismo 
seguro”, onde prova que a nossa 
preocupação sempre foi a trans-
parência e o cuidado com as pes-
soas”.

Para o diretor do Diário do 
Litoral, Alexandre Bueno, o jor-
nalismo sempre presente nas 
comunidades ao longo dos 23 
anos de vida do jornal não po-
deria ignorar a pandemia e as 
transformações que ela causou 
e ainda causará a todos.

“O Diário tem papel impor-
tante na comunicação regional. 
Vivemos um período único, onde 
a pandemia mudou parâmetros 
em todos os sentidos. É nosso de-
ver levar a boa informação para 
combater fake news. Esse evento é 
o primeiro de outros que estão em 
nosso planejamento para 2022”.  
(Jeferson Marques)

 A Para quem começou a 
acompanhar skate a partir das 
Olimpíadas de Tóquio talvez 
ainda não estivessem claros 
os motivos pelos quais Pâme-
la Rosa, 22, chegou ao Japão 
como líder do ranking e maior 
favorita do Brasil a uma meda-
lha no esporte.

A não classificação da pau-
lista de São José dos Campos à 
final da competição olímpica 
inicialmente foi um choque, 
mas ganhou explicação na se-
quência, quando a atleta pu-
blicou em suas redes sociais 
uma foto do tornozelo esquer-
do completamente inchado.

Quatro dias antes de em-
barcar, ela havia rompido um 
ligamento. Precisou competir 
no sacrifício, ficou pelo cami-
nho e distante do pódio da 
modalidade street, compos-
to pelas adolescentes Momi-
ji Nishiya, Rayssa Leal e Funa 
Nakayama.

Quatro meses depois, Pâ-

Vitória: Pâmela Rosa é bi no Mundial de skate

Paulista de São José dos Campos, no interior de São Paulo, é  
uma das maiores promessas do Brasil na modalidade Street
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mela mostrou que permane-
ce em condições de dominar 
o cenário internacional ao ven-
cer o Super Crown, etapa final 
da Street League Skateboar-
ding que tem o peso de um 
Campeonato Mundial.

No último domingo (14), 
em Jacksonville (Flórida), ela 
desbancou Rayssa, que havia 
vencido as duas etapas ante-
riores da SLS, e a campeã olím-
pica Nishiya para ficar com seu 
segundo título da competição 
–o primeiro foi conquistado 
em 2019, em São Paulo, tam-
bém numa dobradinha com a 
compatriota.

A vitória foi garantida nas 
duas últimas manobras, quan-
do Pâmela conquistou ótimas 
notas (7,7 e 8,1) que a fizeram 
ultrapassar Rayssa e saltar para 
a primeira posição. A concen-
tração para acertar os movi-
mentos rapidamente deu lu-
gar à emoção pela conquista 
de lavar a alma.”Estava vol-

tando de lesão e treinei muito 
para chegar bem fisicamente. 
Vem na hora a lembrança da 
família. Passa realmente aque-
le filme na cabeça de todas as 
dificuldades financeiras que 
passamos. A renda dos meus 
pais era de R$ 1.200, e mes-
mo assim eles sempre acredi-
taram no meu sonho, que era 
ser uma atleta profissional e 
poder viver do skate”, ela afir-
ma à reportagem.

Pâmela voltou ao Brasil 
nesta semana e desfilou em 
carro aberto pelas ruas de São 
José dos Campos (SP), mas ain-
da terá mais duas competições 
em 2021.

Seu próximo compromis-
so será nos Jogos Pan-Ame-
ricanos Júnior, em 26 de no-
vembro, na Colômbia. É uma 
competição nova e voltada 
principalmente para atletas de 
base, mas que no skate ganha-
rá outro peso com a participa-
ção dos brasileiros. (FP)

São José tem 
eventos neste 
fim de semana

 A Neste mês de novembro, a 
Casa de Cultura Chico Triste, 
na região leste de São José dos 
Campos, comemora seus 25 
anos de atividades com uma 
programação voltada para o 
Dia da Consciência Negra. A 
programação consta de apre-
sentações e vivências rela-
cionadas à cultura africana e 
suas influências, que se reali-
zará nesta semana.

O Dia da Consciência Ne-
gra, celebrado em 20 de no-
vembro, tem como objetivo 
propor uma reflexão sobre 
a importância do povo e da 
cultura africana no Brasil, do 
impacto que tiveram no de-
senvolvimento da identidade 
cultural brasileira. 

Para saber mais do even-
to e a programação, acesse 
o nosso site www.gazetasp.
com.br. (GSP)

 A A cidade de Guarujá, no 
litoral paulista, tem aposta-
do em iniciativas para movi-
mentar o turismo da cidade 
e desenvolver soluções para 
geração de novos postos de 
trabalho e turbinar econo-
mia local, visando a retoma-
da econômica pós-pandemia.

Com esse propósito, a pre-
feitura estuda a implantação 
dos chamados beach clubs, 
equipamentos que se diferen-
ciam por oferecer ao turista a 
possibilidade de aproveitar a 
Cidade com mais conforto e 
qualidade, além de gerar em-
prego e renda para centenas 
de pessoas.

Guarujá mira a implantação 
de beach clubs para turismo

A ideia dos investimentos é fomentar a economia do Guarujá
HELDER LIMA/PMG

Os beach clubs já são uma 
verdadeira febre que vem re-
volucionando o turismo em 
diferentes destinos Brasil afo-
ra, tais como Búzios e Angra 
dos Reis (RJ), Maraú (BA) e Flo-
rianópolis (SC).

Outro fator crucial para 
estimular a implantação des-
te tipo de negócio em Gua-
rujá, é aliar os beach clubs à 
ideia de desenvolvimento do 
turismo e do esporte náuti-
co, sugerindo medidas para 
avanços no setor, com a ins-
talação de piers públicos, por 
exemplo, visando o aprimo-
ramento do setor, tendo em 
vista o potencial que a Cida-

Prefeitura estuda implantar equipamentos que já são febre em 
balneários brasileiros para se recolocar como destino turístico 

de tem para esses tipos de 
atividade, também.

São muitas as vanta-
gens. De acordo com o ti-
tular da Secretaria de Tu-
rismo (Setur), Fábio Santos, 
os estudos para trazer os 
beach clubs para Guarujá 
estão avançando. “Temos 
sim o propósito de trazer 
esses equipamentos para 
algumas de nossas praias 
mais específicas, tornando-
-as ainda mais belas, char-
mosas e atraentes, a exem-
plo de outras cidades que 
já contam com essas estru-
turas”, destaca o secretário. 
(GSP)

Igaratá busca 
investir R$ 2 
mi em obras

 A O Prefeito Elzo de Souza 
(PL) assinou, na tarde da úl-
tima terça-feira (16), junto 
com a Caixa Econômica Fe-
deral, os contratos referen-
tes a investimentos impor-
tantes que deverão serem 
realizados no município, 
ultrapassando a casa dos  
R$ 2 milhões.

Todos recursos, segundo 
a prefeitura,  foram conquis-
tados por intermédio do De-
putado Federal Márcio Al-
vino (PL) e também pelos 
processos licitatórios que 
já estão em trâmite e que 
devem ser concluídos em  
breve. 

A verba deve ser destina-
da a uma nova sede do CRAS 
e a drenagem e pavimenta-
ção de vias da cidade. (GSP)

o profissional, as fake news são 
um problema grave que precisa 
ser combatido, sendo esse um 
dos principais desafios diante 
de uma população cada vez mais 
conectada e que recebe dezenas 
de informações por minuto em 
seus celulares, por exemplo.

O último expositor do dia foi 
o jornalista e administrador pú-
blico Carlos Laino. Dentre vários 
tópicos importantes, Laino fa-
lou sobre os novos focos e ações 
que devem ser priorizados, de 
agora em diante, na saúde pú-
blica de cada cidade. A huma-
nização dos atendimentos e a 
necessidade das assistências so-
ciais pós-pandemia são aponta-
das por ele como fundamentais 
nos planos de governo. Para ele, 
a informatização dos dados fa-
vorece esse planejamento, já que 
os gestores públicos conseguem 
ter total controle sobre cada in-
divíduo que se utiliza do SUS, 
por exemplo, e de que forma faz 
isso, podendo diminuir bastante 
os casos de faltas em consultas 
médicas. Ao término do evento 
todas as lideranças elogiaram o 
encontro e a riqueza de detalhes 
que foram abordados e discuti-
dos sobre temas tão atuais e re-
levantes dentro das prefeituras.

Thaís Margarido, chefe do de-
partamento de assuntos metro-
politanos de Santos, parabeni-
zou a iniciativa do Diário e disse 
que a grande questão está nos 
grupos que podem ser monta-
dos para gerenciar crises den-
tro das administrações públicas. 
“Qualquer crise, seja ela estrutu-
ral, sanitária ou econômica pre-
cisa de um grupo de líderes que 

A5gazetasp.com.br
SÁBADO, 20 A SEGUNDA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021 

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021. Processo Administrativo n.º 
168/2021. Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade Municipal Homologou o objeto desta licitação 
referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios tipo “Doces” 
para a Alimentação Escolar do município de Araçoiaba da Serra, em atendimento a semana do “Dia das Crianças”, 
conforme Termo de Referência contido no Anexo ILUIS FERNANDO VICHI BORGATO ME, sob o CNPJ 
10.724.211/0001-20, perfazendo um valor total de R$ 66.402,00 (sessenta e seis mil e quatrocentos e dois reais). 
Araçoiaba da Serra, 18 de novembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2021. Processo Administrativo 
n.º 189/2021. Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade Municipal Homologou o objeto 
desta licitação referente a Aquisição de Aparelhos Smart TV Led para as Unidades Escolares do município 
de Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência contido no Anexo I da empresa ALPHA 
ELETROMOVEIS EIRELI ME, sob o CNPJ 41.297.212/0001-60, perfazendo um valor total de R$ 
62.939,70 (sessenta e dois mil novecentos e trinta e nove reais e setenta centavos). Araçoiaba da Serra, 17 
de novembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior Prefeito - Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO   Nº. 125/2021 -  EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2021- PP

A Câmara Municipal de Suzano torna público que realizará no dia 06 de dezembro de  2021, às 
10h00min, a Sessão Pública do Pregão destinado à contratação de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
DE FACHADA SPIDER (SPIDERGLASS) DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO.
O respectivo edital está disponível em: www.camarasuzano.sp.gov.br/certames. 
Informações: (11) 4744-8000 ou  cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br.Suzano, 19 de novembro de 
2021    Ver. Leandro Alves de Faria  – Presidente

“AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 0031/2021, PRO-

CESSO ADMNISTRATIVO N° E-8.952/2021 TIPO: MENOR PREÇO POR 

LOTE”. Objeto A presente licitação tem por objeto o “Registro de Preço” 

para eventual aquisição de medicamentos, obedecidas às especifica-

ções técnicas constantes no Anexo I do edital. Abertura dos envelopes: 

02/12/2021 às 09h30 Informações: A cópia completa do Edital poderá  

ser adquirida, através do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/

licitacoes. Embu-Guaçu, 19 de novembro de 2021 José Antônio Pereira – 

Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE ADJUDICAÇÃO” REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E– 8.241/2021, TIPO: EMPREITADA 

POR PREÇO GLOBAL. ADJUDICANDO A presente licitação tem por ob-

jeto a Contratação de empresa especializada em Infraestrutura urbana, 

compreendendo Recapeamento e/ou Pavimentação Asfáltica nas Ruas do 

Distrito do Cipó na Cidade de Embu Guaçu para a empresa: FFL SINA-

LIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 

08.068.681/0001-31, Valor Global R$ 558.953,04. Está aberto o prazo re-

cursal de 05(cinco) dias úteis. Embu Guaçu, 19 de novembro de 2021. José 

Antônio Pereira - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO, 
TOMADA DE PREÇO N° 0007/2021, Objeto: A presente licitação tem por 
objeto a Contratação de empresa especializada em Infraestrutura urbana, 
compreendendo Recapeamento e Pavimentação Asfáltica de Ruas e Tre-
chos no Município de Embu Guaçu – São Paulo – SP, conforme especi-
ficações contidas no Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, 
Planilha Orçamentária, Projetos, e demais exigências contidas no presente 
edital licitatório e Anexo I.. Onde se lê: ABERTURA DOS ENVELOPES: 
20/12/2021 às 9h30, leia-se: ABERTURA DOS ENVELOPES 08/12/2021 
às 9h30. Embu Guaçu 19 de novembro de 2021, José Antônio Pereira - 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com 
sede na Avenida da Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que 
realizará a Licitação Pública, na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
sob Nº 007/2021, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a 
contratação de empresa especializada para execução de serviços 
de construção de muro de contenção em gabião, reconstrução de 
pavimento e recapeamento asfáltico da avenida das Pitangueiras, 
Jardim Jabuticabeiras, Franco da Rocha/SP. Os envelopes contendo 
a proposta e documentação, serão recebidos na Diretoria de Gestão 
de Suprimentos, até as 09h30min do dia 07/12/2021, no qual terá 
início a sessão pública para credenciamento e abertura de propos-
tas. A pasta completa contendo o edital e seus anexos pode ser ad-
quirida gratuitamente através de download no site desta Prefeitura: 
http://www.francodarocha.sp.gov.br (Acesso à informação / Licita-
ções e Contratos / Licitações / Editais de Licitação) ou diretamente 
na Diretoria de Suprimentos desta Prefeitura, devendo a empresa 
solicitante, em posse de um CD-ROM para ser copiado em arquivo 
digital, informar seus dados cadastrais (NOME, CNPJ, ENDEREÇO, 
TELEFONE, E-MAIL E CONTATO) localizada na Avenida Liberdade, 
Nº 250, Centro. Informações Fone: 11 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2021
A Prefeitura Municipal de Gaviao Peixoto, Estado de São Paulo, por intermédio de seu pregoeiro 
oficial, torna público para o conhecimento de quem possa interessar que no dia 02 de Dezembro 
de 2021, às 08h30min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Alameda Estevo, nº 
681, Centro, será realizada licitação aberta através do Processo nº 225/2021, Pregão Presencial nº 
47/2021, do tipo menor preço unitário, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO QUI-
LÔMETRO PARA FROTA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO/SP, conforme especificações contidas 
no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados 
ou consultados no horário normal de expediente na sede deste órgão licitante de segunda a sexta 
feira das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, ou no site www.gaviaopeixoto.sp.gov.
br. Informações podem ser obtidas através do telefone PABX (16) 3338-9999 ou ainda através dos 
emails: compras@gaviaopeixoto.sp.gov.br ou licitacoes@gaviaopeixoto.sp.gov.br

Gaviao Peixoto/SP, aos 19 de Novembro de 2021.
ARLEY FAGNANI - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2021
A Prefeitura Municipal de Gaviao Peixoto, Estado de São Paulo, por intermédio de seu pregoeiro 
oficial, torna público para o conhecimento de quem possa interessar que no dia 02 de Dezembro 
de 2021, às 13h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Alameda Estevo, nº 
681, Centro, será realizada licitação aberta através do Processo nº 226/2021, Pregão Presencial nº 
48/2021, do tipo menor preço unitário, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANS-
PORTE TIPO MINIVAN, ZERO QUILÔMETRO (CONVENIO ESTADUAL PROCESSO SEDS Nº 
2019/00440) PARA O CRAS – CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAVIÃO 
PEIXOTO/SP, conforme especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento 
convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no horário normal de expediente 
na sede deste órgão licitante de segunda a sexta feira das 08h00min às 11h00min e das 13h00min 
às 16h00min, ou no site www.gaviaopeixoto.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através do 
telefone PABX (16) 3338-9999 ou ainda através dos emails: compras@gaviaopeixoto.sp.gov.br ou 
licitacoes@gaviaopeixoto.sp.gov.br

Gaviao Peixoto/SP, aos 19 de Novembro de 2021.
ARLEY FAGNANI - Pregoeiro 

AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 135/2021
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de dispositivo para in-
fusão de insulina, destinado ao atendimento do processo judicial impetrado contra o mu-
nicípio de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 03 de dezembro de 2021, às 09 horas.
O edital estará disponível aos interessados, através dos sites: www.licitacoes-e.com.br e 
www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Secretaria 
de Suprimentos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos telefones: 
(19) 3814.1044/3814.1049/3814.1059/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@gmail.com. 
Mogi Mirim, 19 de novembro de 2021.

Mauro Nunes Junior
Secretário de Suprimentos e Qualidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 22/2021

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada objetivando futuras aquisições de luminárias LED para 
Iluminação Pública do Município de Águas de Santa Bárbara. Data da abertura: 03 de Dezembro de 2021, às 09:00 horas. Edi-
tal completo e maiores informações: Setor de Licitações da Prefeitura - Praça Padre Luiz Stefanneli, nº 100, em frente à Igre-
ja Matriz, fone (14) 3765-1888, Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara/SP. Sítio eletrônico: www.aguasdesanta-
barbara.sp.gov.br. Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, 19/11/2021. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - RE-RATIFICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 26/2021
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para suprir as necessidades da Secretaria Municipal da Educação 
e escolas municipais, conforme solicitação e termo de referencia. O PREFEITO MUNICIPAL da Estância Hidromineral de 
Águas de Santa Bárbara Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital de re-ratifi cação da lici-
tação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 26/2021, para retifi cação do Anexo I – Termo de Referência. Ficam Ratifi cadas 
todas as demais exigências deste edital. E para que surta os efeitos legais, o Prefeito Municipal torna Pública a presente deci-
são. Nova data para a Sessão de Processamento do Pregão: 02 de Dezembro  de 2021 as 09:00 hrs.. Edital completo/ 
Anexo I retifi cado e maiores informações: Sítio eletrônico: www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br e no Setor de Licitações 
da Prefeitura - Praça Padre Luis Stephaneli, nº 100, fone (14) 3765-1888, Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara/
SP. Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, 19 de Agosto de 2021. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal

 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° PR-220/0266/21
PROCESSO N° 2021220768 - OFERTA DE COMPRA Nº 180220000012021OC01692

Encontra-se aberto no CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR, PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-220/0266/21, objetivando a contrata-
ção de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de MANUTENÇÃO ELÉTRICA preventiva, corretiva, emergencial 
e de operação e assistência técnica das subestações e instalações elétricas, sem fornecimento de materiais, aos Órgãos de Apoio 
à Saúde – Centro Médico, Centro de Reabilitação e Centro de Atenção Psicológica e Social da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, sob o regime de empreitada por preço unitário, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e 
especificações estabelecidas no Projeto Básico que integra o edital como Anexo “I”, do tipo MENOR PREÇO.
Início do recebimento das propostas dar-se-á em 22/11/2021 e a realização da sessão às 09:00 horas do dia 02/12/2021, no 
endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br ou www.fazenda.bec.sp.gov.br.
O Edital e seus anexos estarão disponíveis nos seguintes sítios eletrônicos: www.imprensaoficial.com.br (opção “e-nego-
ciospublicos”), www.bec.sp.gov.br e www.pregao.sp.gov.br.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - UGE 180220 - CENTRO MÉDICO

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

SEÇÃO DE FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-180/0100/21

Processo nº 2021180213 - OC nº 180180000012021OC00260
Encontra-se aberto na Diretoria de Logística o Pregão Eletrônico nº PR-180/0100/21, objetivando a aquisição de 10 MICRO-ÔNIBUS. A realização 
da sessão dar-se-á no dia 02 de dezembro de 2021, às 09:15 horas, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica de Compras), endereço onde 
se encontra o Edital na íntegra devendo ser observada, em especial, a especificação técnica do objeto (ANEXO I). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2021

EDITAL Nº 132/2021
PROCESSO Nº 147/2021

Objeto: Registro de preços para eventual loca-
ção de máquinas para execução de substituição 
de redes por MND para combate a perdas, no 
município de Indaiatuba. O Edital está dispo-
nível gratuitamente através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.sp.gov.
br. Este Pregão será realizado de forma ELE-
TRÔNICA, através do BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 03 de dezembro de 
2021, às 09h00. Maiores informações, na Ge-
rência de Compras, Licitações e Contratos do 
SAAE, através do telefone: (19) 3834-9430. 
Indaiatuba, 19 de dezembro de 2021. ENGº 
PEDRO CLAUDIO SALLA - Superintendente

 PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras

Aviso de Licitação 
Edital Retifi cado

Pregão Eletrônico nº 021/2021
Objeto: Aquisição de tubos e conexões 
em ferro fundido dúctil para agua, segundo 
as normas NBR 7560, NBR 7675 E NBR 
8682, de acordo com as quantidades e 
especifi cações contidas no anexo I, do edital.

Valor Total Estimado:  R$ 74.173,50
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 

Sessão Pública: 03/12/2021 às 09h30min. 
Retirada do Edital: O Edital com 
condições de participação, especifi cações e 
demais informações estará à disposição dos 
interessados para conhecimento e retirada na 
Rua Ciro Lagazzi, nº 155, Jardim Cândida – 
Araras-SP, das 8h00min às 12h00min e das 
14h00min às 17h00min ou pelo site www.
saema.com.br - Link Licitações - Pregão 
Presencial. Informações: (19) 3543-5509 e 
(19) 3543-5523. 

Araras, 19 de Novembro de 2021.
Alexandre Faggion Castagna - Presidente 

Executivo; Fernanda Buzo - Chefe da 
Divisão de Compras e Licitações

GABINETE DO COORDENADOR
NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS

ABERTURA
Pregão Eletrônico n.º: 007/2021 - Oferta de Compra nº: 090112000012021OC00054 - Processo SES-PRC-2021/36210
Encontra-se aberto no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos da Coordenadoria de Regiões de Saúde, Gabinete 
do Coordenador, o Pregão Eletrônico nº 007/2021, promovido para a contratação de prestação de serviços especiais 
por empresa que disponibilize vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, em todo o território do Estado de São 
Paulo, meios adequados para o deslocamento, eventual, de: equipes médicas responsáveis pela captação de órgãos de 
doadores falecidos, com suas respectivas caixas de material cirúrgico; órgãos e tecidos, devidamente acondicionados 
em caixas apropriadas para preservação, para transplante; equipe especializada na abordagem familiar de potenciais 
doadores; na realização de busca ativa de potenciais doadores em morte encefálica material biológico humano para 
realização de exames sorológicos e de histocompatibilidade para atender à Central de Transplantes da Coordenadoria 
de Regiões de Saúde, o envio das propostas será partir do dia 19 de novembro de 2021, e a abertura da sessão será no 
dia 16 de dezembro de 2021 às 10h00mim. Maiores informações poderão ser obtidas pelo site www.imesp.com.br, opção 
“e-negociospublicos” e www.bec.sp.gov.br, ou www.bec.fazenda.sp.gov.br opção “pregão eletrônico”, pelos telefones: 
(11) 3066-8616-8771, no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, ou através do e-mail alsouza@saude.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde

GABINETE DO COORDENADOR
NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS

ABERTURA
Pregão Eletrônico n.º: 009/2021 - Oferta de Compra nº: 090112000012021OC00056 - Processo SES-PRC-2021/36211

Encontra-se aberto no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos da Coordenadoria de Regiões de Saúde, Gabinete 
do Coordenador, o Pregão Eletrônico nº 009/2021, promovido para a contratação de serviços de intermediação e agen-
ciamento de transporte de passageiros via aplicativo para smartphone, com acesso à internet, e também via plataforma 
WEB, com apoio operacional e tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem, 
provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet para atender à Central de Transplantes da Coorde-
nadoria de Regiões de Saúde, o envio das propostas será partir do dia 19 de novembro de 2021, e a abertura da sessão 
será no dia 17 de dezembro de 2021 às 10h00mim. Maiores informações poderão ser obtidas pelo site www.imesp.com.
br, opção “e-negociospublicos” e www.bec.sp.gov.br, ou www.bec.fazenda.sp.gov.br opção “pregão eletrônico”, pelos 
telefones: (11) 3066-8616-8771, no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, ou através do e-mail alsouza@
saude.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde

GABINETE DO COORDENADOR
NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS

ABERTURA
Pregão Eletrônico n.º: 010/2021 - Oferta de Compra nº: 090112000012021OC00051 - Processo SES-PRC-2021/29581
Encontra-se aberto no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos da Coordenadoria de Regiões de Saúde, Gabi-
nete do Coordenador, o Pregão Eletrônico nº 10/2021, promovido para a contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis em veículos e outros serviços prestados por 
postos credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de 
cartão de pagamento magnético ou microprocessado e disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis, 
compreendendo a distribuição de etanol, gasolina comum, gás natural veicular (GNV), diesel e biodiesel, óleo lubrifi cante, 
fl uido de freio, fi ltros de ar, de óleo e de combustível e serviços de lavagens para a frota de veículos automotores para 
atender à frota da Coordenadoria de Regiões de Saúde, o envio das propostas será partir do dia 16 de novembro de 
2021, e a abertura da sessão será no dia 26 de novembro de 2021 às 10h00mim. Maiores informações poderão ser 
obtidas pelo site www.imesp.com.br, opção “e-negociospublicos” e www.bec.sp.gov.br, ou www.bec.fazenda.sp.gov.br 
opção “pregão eletrônico”, pelos telefones: (11) 3066-8616-8771, no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, ou 
através do e-mail alsouza@saude.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde

COMUNICADO - ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL 087/2021 – PROCESSO Nº 201.811/2021

OBJETO: Contratação de empresa para transporte e coleta de lodo. 
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos, por intermédio do sr. Diretor Geral, torna 
público, para conhecimento dos interessados que, face à um equívoco no edital, onde 
lê-se no item 4.7: “Credenciamento PREGÃO Nº 0087/2021 - RAZÃO SOCIAL DA 
EMPRESA SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE”, leia-se: “Cre-
denciamento PREGÃO Nº 0086/2021 - RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA - SERVIÇO 
MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE”. Mogi das Cruzes, 19 de novembro 
de 2021. João Jorge da Costa - Diretor Geral – SEMAE. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2021 - PROCESSO Nº 201.184/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de cabos elétricos.
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/. As pro-
postas serão recebidas até às 08h00min do dia 02 de dezembro de 2021, exclu-
sivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 19 de novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, usando de sua competência legal, convoca AUDIÊNCIA PÚBLICA 
sobre o “PROJETO DE CONCESSÃO CORRESPONDENTE À PARCELA TERRITORIAL DE USO PÚBLICO CONTIDA 
DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL TURÍSTICO DO ALTO RIBEIRA – PETAR”, de responsabilidade da 
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São 
Paulo (Proc. e-ambiente SIMA.050204/2021-79), que se realizará no dia 25 DE NOVEMBRO DE 2021, às 17 horas, em 
AMBIENTE VIRTUAL, em virtude das recomendações e cuidados frente ao controle e combate à pandemia do Covid-19 
(Novo Coronavírus), e consonante às diretrizes do Governo do Estado de São Paulo.

O endereço eletrônico para acesso às regras de participação e acesso à transmissão ao vivo da Audiência Pública é: 
www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/consema

Para assistir à transmissão ou se inscrever para manifestação, os interessados devem acessar o endereço citado e 
preencher um cadastro com nome completo, endereço de correio-eletrônico, órgão ou entidade que eventualmente 
representar, documento de identificação e telefone, a partir das 9h00 do dia 25 de novembro de 2021. As inscrições se 
encerrarão 60 minutos após a abertura da reunião, compondo uma lista organizada por ordem de solicitação.

Os documentos referentes ao presente estudo estarão à disposição dos interessados, para consulta e download, no 
seguinte endereço eletrônico: www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br

São Paulo, 19 de outubro de 2021
Anselmo Guimarães - Secretário-Executivo do CONSEMA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP no 440/2021 

Processo Administrativo no 150608/2021
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 bancos e mesas de refeitório, conforme edital e 
seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 296.795,55 (duzentos e noventa e seis mil, setecentos e noventa e cinco 
reais e cinquenta e cinco centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 03 de dezembro de 2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 03 de dezembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 03 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, 19 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
COMUNICADO DE REABERTURA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2021

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que foi reaberto o Edital do Pregão Presencial nº 
087/2021, objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de exames 
laboratoriais odontológicos, ficando a data da sessão para o dia 03 de dezembro de 2021, às 
14:00 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, 19 de novembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 096/2021, 
objetivando a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de exames de 
Histerossalpingografia, Radiografia EED (esôfago/estômago/duodeno) contrastado e 
Uretrocistografia miccional, para atender aos munícipes, no dia 02 de dezembro 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, 19 
de novembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 26/2021 Tipo: Menor preço global

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de instalação elétrica e instalação de 
aparelhos de ar condicionado no prédio da Escola Municipal Álvaro Callado, mediante fornecimento de materiais, mão 
de obra especializada, equipamentos, acessórios e infraestrutura necessária à execução dos trabalhos. Entrega dos 
envelopes nº 01 - “HABILITAÇÃO” e 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”: até as 09:00 (nove) horas do dia 10 de dezembro 
de 2021. LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DAS SESSÕES PÚBLICAS: Setor de Administração 
de Materiais, sito à Rua Benjamin Constant, nº 300, Centro, Brotas-SP. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos 
interessados no Departamento de Administração de Materiais e Licitações, no endereço supramencionado a partir de 
25/11/2021. Informações através do telefone: (14) 3653-9900, em dias de expediente.

Brotas, 19 de novembro de 2021 - MARCIA FERNANDES CHECCO - Administradora de Materiais e Licitações.
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 27/2021 Tipo: Menor preço global

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de instalação elétrica e instalação de aparelhos 
de ar condicionado no prédio da Escola Municipal Francisca Ribeiro dos Reis, mediante fornecimento de materiais, 
mão de obra especializada, equipamentos, acessórios e infraestrutura necessária à execução dos trabalhos. Entrega 
dos envelopes nº 01 - “HABILITAÇÃO” e 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”: até as 14:00 (quatorze) horas do dia 10 de 
dezembro de 2021. LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DAS SESSÕES PÚBLICAS: Setor de 
Administração de Materiais, sito à Rua Benjamin Constant, nº 300, Centro, Brotas-SP. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição 
dos interessados no Departamento de Administração de Materiais e Licitações, no endereço supramencionado a partir de 
25/11/2021. Informações através do telefone: (14) 3653-9900, em dias de expediente.

Brotas, 19 de novembro de 2021 - MARCIA FERNANDES CHECCO - Administradora de Materiais e Licitações.
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 28/2021 Tipo: Menor preço global

Objeto: Contratação de sistema pedagógico de ensino, com fornecimento de material didático para alunos e professores 
da Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo assessoria pedagógica continuada aos docentes da Rede Municipal 
de Ensino, portal da educação, sistema de avaliação e cursos de formação continuada para os docentes. Entrega dos 
envelopes nº 01 - “HABILITAÇÃO” e 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”: até as 09:00 (nove) horas do dia 13 de dezembro de 
2021. LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DAS SESSÕES PÚBLICAS: Setor de Administração de 
Materiais, sito à Rua Benjamin Constant, nº 300, Centro, Brotas-SP. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados 
no Departamento de Administração de Materiais e Licitações, no endereço supramencionado a partir de 25/11/2021. 
Informações através do telefone: (14) 3653-9900, em dias de expediente.

Brotas, 19 de novembro de 2021 - MARCIA FERNANDES CHECCO - Administradora de Materiais e Licitações.
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2021

Acha-se aberto, na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas: - Chamamento Público nº 07/2021 - OBJETO: 
Credenciamento de pessoas jurídicas, interessadas em prestar serviços consistentes na realização de cirurgias de 
castração de cães e gatos (machos e fêmeas). DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA: 
Até as 09:00 (nove) horas do dia 14 de dezembro de 2021, no Departamento de Administração de Materiais, com endereço 
à Rua Benjamin Constant, nº 300, Centro- Brotas-SP. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
no Departamento de Administração de Materiais, Licitações e Contratos, sito à Rua Benjamin Constant, nº 300, Centro- 
Brotas-SP, bem como no site oficial do Município (www.brotas.sp.gov.br), a partir de 26/11/2021.

Brotas, 19 de novembro de 2021 - Marcia Fernandes Checco - Administradora de Materiais e Licitações.
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2021 

Acha-se aberto, na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas: - Pregão Eletrônico nº 100/2021 – Objeto: 
Aquisição de equipamentos de informática para diversos setores. Cadastramento das propostas: a partir do dia 
25/11/2021, às 08h00, no site www.bll.org.br. Abertura das propostas: dia 08/12/2021, às 08h30 (horário de Brasília) 
no site www.bll.org.br. O edital, na íntegra, poderá ser retirado a partir do dia 25/11/2021, no setor de Administração de 
Materiais, sito à Rua Benjamin Constant, nº 300, Centro, Brotas – SP, de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 11:30 e 
das 13:00 às 17:00 horas ou através dos sites www.brotas.sp.gov.br e www.bllcompras.com.

Brotas-SP, 19 de novembro de 2021 - MARCIA FERNANDES CHECCO - Administra-dora de Materiais e Licitações.

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

           PREGÃO ELETRÔNICO Nº 595/2021

OBJETO: Fornecimento parcelado de papéis de higiene pessoal durante 
o exercício de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 15/12/2021, às 8h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 15/12/2021, às 9h.

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

 Piracicaba, 19 de novembro de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini  

Chefe da Divisão de Compras

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, 
COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do Proc. Nº0002865-
30.2008.8.26.0191.- Controle nº848/2008
O(a)  MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Ferraz de Vasconcelos, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério Márcio Teixeira, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a terceiros interessados na Lide que o (a) MUNICÍPIO DE FER-
RAZ DE VASCONCELOS move uma Desapropriação contra José Marcelino 
Mirandola (SPF.687.875.378-34) e Marcia Francisca da Silva Mirandola, (CPF. 
160.226.668-99), objetivando um terreno situado na Av. Brasil, 1896 – Qua-
dra 1 E – Lote 08 – P/B, Bairro Vila Romanópolis, área urbana de Ferraz de 
Vasconcelos/SP, inscrição municipal 21.0005.0014-000 declarados de utilida-
de pública conforme Decreto Municipal nº2724, datado de 10/05/2006. Para o 
levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital 
com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos 
termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado 
e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Ferraz de Vasconcelos, aos 08 de novembro de 2021.

ROGÉRIO MARCIO TEIXEIRA
JUIZ DE DIREITO

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

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

SEÇÃO DE FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-180/0099/21

Processo nº 2021180212 - OC nº 180180000012021OC00262
Encontra-se aberto na Diretoria de Logística o Pregão Eletrônico nº PR-180/0099/21, objetivando a aquisição de 4 AMBULÂNCIAS. A realização da 
sessão dar-se-á no dia 02 de dezembro de 2021, às 14:15 horas, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica de Compras), endereço onde se 
encontra o Edital na íntegra devendo ser observada, em especial, a especificação técnica do objeto (ANEXO I).

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP no 430/2021 

Processo Administrativo no 146895/2021
LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CONFORME LEI 
COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR No 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de escritório, conforme edital e seus 
anexos.
Valor Estimativo: R$ 38.296,20 (trinta e oito mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte 
centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 03 de dezembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 03 de dezembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos. INÍCIO 
DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 03 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, 19 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
AVISO DE ABERTURA

CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2021
Processo nº 14.568/2021

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
agricultura familiar mediante Programa de Aqui-
sição de Alimentos – PAA, na Modalidade de 
Compra Institucional, com dispensa de licitação, 
de acordo com art. 5º do Decreto Presidencial nº 
7.775/12, art. 17º da Lei 12.512/11 e art. 3º da Re-
solução nº 50/12 do GGPAA da SESAN. - Prefeitura 
do Município de São José do Rio Preto/SP - Sec. 
Mun. Agricultura e Abastecimento. Valor Estimado 
R$ 267.600,00 - Os Grupos Formais deverão apre-
sentar a documentação para habilitação e Projeto 
de Venda até o dia 03/DEZEMBRO/2021 às 15:00 
horas, na Diretoria de Compras e Contratos, no 2° 
andar do Paço Municipal, na Av. Alberto Andaló, 
3030, Centro. Outras informações:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO PREÇOS Nº 105/2021 - PROCESSO 
ADM. LICITATÓRIO Nº 180/2021 - A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA/SP torna público 
aos interessados. Abertura de Pregão do Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, AMPLA CONCORRÊNCIA, 
OBJETO: “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de brinquedos, considerando a 
importância do lúdico em todas as fases de aprendizagem e para atender as necessidades das unidades 
escolares, conforme relação dos itens descritos no ANEXO I do edital e solicitação da Coordenadoria 
Municipal da Educação”, regido pela L. F. 10.520/2002, Dec. Mun. 40/2006, L. F. 8666/93, a LC 123/2006 
e LC 147/2014. Recebimento dos envelopes pelo Pregoeiro no dia 06/12/2021 a partir das 08h30, 
duração mínima de 30 minutos, sendo o Envelope n. 1 (Proposta de Preços) e n. 2 (Habilitação), 
recebendo o credenciamento dos interessados. LOCAL: Sala de Pregão, Paço Municipal, sito à Av. 
Gov. Mario Covas n° 1915 - Novo Centro, Taquarituba/SP. O Edital estará à disposição de 2ª à 6ª feira, 
das 08h00 às 17h00, a partir do dia 22/11/2021, Setor de Licitação, ou no site www.taquarituba.sp.gov.
br ou solicitado pelo fone (14) 3762-9666 ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba (SP), 
19 de novembro de 2021. Rosildo Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

DocuSign Envelope ID: F5FFE1F3-D680-454B-8018-EDDB49D96904
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PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2021 - EDITAL 
Nº 67/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P217793/2021 - A 

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna, estado de São Paulo, através do 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, por autorização do Senhor 
Prefeito, torna-se público que se acha aberta licitação cujo objeto: Registro 
de Preços para eventual aquisição de kits de material escolar, destinado 
aos alunos da Rede Municipal de Educação, conforme termo de referência 
do edital. DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 03/12/2021 às 
09h00min, na Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço Municipal, 
sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51 - Centro – Ibiúna/
SP - Informações pelo telefone (15) 3248-1825– Ramal 210.

ALESSANDRA GODINHO DA SILVA – PREGOEIRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2021 - EDITAL Nº 68/2021 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº P14780/2021 - A Prefeitura da Estância Turística 
de Ibiúna, estado de São Paulo, através do Departamento de Licitações e 
Contratos, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que se 
acha aberta licitação cujo objeto: Contratação de empresa especializada 
para recapeamento asfáltico e pavimentação das Ruas Luiz da Silva, Mario 
Rodrigues Cação, João Fabiano e Travessa Adriano Jose dos Santos no 
BºLaval e das Ruas Gonçalo Coelho e Henrique Dias no BºGemima – Ibiúna/
SP, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e anexos. DATA/
HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 07/12/2021 às 09h00min, na Sala de 
Abertura de Processos Licitatórios, Paço Municipal, sito à Avenida Capitão 
Manoel de Oliveira Carvalho nº51- Centro – Ibiúna/SP - Informações pelo 
telefone (15) 3248-1825 – Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 20/2021 - EDITAL Nº 69/2021 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº P14778/2021 - A Prefeitura da Estância Turística 
de Ibiúna, estado de São Paulo, através do Departamento de Licitações e 
Contratos, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que se acha 
aberta licitação cujo objeto: Contratação de empresa especializada para 
pavimentação da Estrada Salvador Barbagallo, trecho 01,02 e 03 no Bº Tavares 
– Ibiúna/SP, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e anexos. 
DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 07/12/2021 às 14h00min, na 
Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço Municipal, sito à Avenida 
Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51- Centro – Ibiúna/SP - Informações 
pelo telefone (15) 3248-1825 – Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2021 - EDITAL Nº 70/2021 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº P14769/2021 - A Prefeitura da Estância Turística 
de Ibiúna, estado de São Paulo, através do Departamento de Licitações e 
Contratos, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que se acha 
aberta licitação cujo objeto: Contratação de empresa especializada para 
recapeamento asfáltico das Ruas Dom Pedro I, Rua Raimundo Santiago e 
João Antônio Domingues – Ibiúna/SP, conforme memorial descritivo, planilha 
orçamentária e anexos. DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 
08/12/2021 às 09h00min, na Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço 
Municipal, sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51- Centro – 
Ibiúna/SP - Informações pelo telefone (15) 3248-1825 – Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
COMUNICADO DE REABERTURA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2021

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que foi reaberto o Edital do Pregão Presencial nº 
070/2021, objetivando a contratação de empresa prestadora de serviço médico especializado 
em estudo urodinâmico, ficando a data da sessão para o dia 02 de dezembro de 2021, às 14:00 
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, 19 de novembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 090/2021, 
objetivando a contratação de empresa produtora de eventos e ou de espetáculos teatrais para 
apresentação de espetáculo de dança e teatro com o Papai Noel durante a Campanha de Natal 
2021, no dia 03 de dezembro 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, 19 de 
novembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 78/2021
O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS N°. 78/2021, COM JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO UNITÁRIO / 
POR LITRO, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO 
DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO EM TANQUES 
CEDIDOS EM COMODATO PELA PRÓPRIA PROPONENTE / LICITANTE VENCEDORA DO CER-
TAME, A SER INSTALADO NO ALMOXARIFADO DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, 
PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO REFERIDO GOVERNO, DE FOR-
MA PARCELADA. A AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DO PRODUTO (ÓLEO DIESEL S-10) RETRO 
CITADO, EFETIVAR-SE-Á DE ACORDO COM O EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESEN-
CIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 78/2021 E SEUS ANEXOS, ESPECIALMENTE O ANEXO 
I - TERMO DE REFERÊNCIA. A SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS 
PERTINENTES AO CERTAME LICITATÓRIO, BEM COMO PARA INICIO DA ABERTURA DOS RES-
PECTIVOS ENVELOPES / DOCUMENTOS E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDIMENTOS INE-
RENTES AO REFERIDO CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO 
DO CENTRO CULTURAL “GRACILIANO RAMOS”, LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LAFAYETE 
LIBANO, N°. 16 (ESQUINA COM AS RUAS RUI BARBOSA E GUILHERME GUERBAS - PRÓXIMO 
À PRAÇA ANA RITA MENDES), BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-SP., COM DATA E HORÁRIO 
PREVISTO PARA INÍCIO EM 03 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 09H00MIN. DO HORÁRIO OFICIAL 
DE BRASILIA-DF. OS ENVELOPES / DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA APRESENTAÇÃO / 
EXIBIÇÃO DEVERÁ OCORRER EM SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, QUANDO ENCAMINHADOS 
/ ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 106/2021 - PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº. 78/2021, ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, SERÃO RECEBIDOS NA 
SEDE DA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO GOVERNO DO MUNI-
CÍPIO DE BURITAMA, SITUADA NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, BAIRRO CENTRO, EM BU-
RITAMA-S.P., ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETROCITADA. O EDITAL COMPLE-
TO, BEM COMO, DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, 
PODERÃO SER OBTIDAS PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA 
- LICITAÇÃO E CONTRATOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 
17H00MIN. OU POR TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-1739 E (18) 3691-1888 OU ATRA-
VÉS DOS SEGUINTES ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - 
(LICITAÇÃO - EDITAIS - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 78/2021) OU  
HTTP://DOCS.BURITAMA.SP.GOV.BR/PUBLIC/LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 19 DE NOVEMBRO DE 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2021-FAMESP/BAURU 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2021-FAMESP/BAURU 

PROCESSO Nº 16004/2021-FAMESP/BAURU 
Acha-se à disposição dos interessados do dia 22 de novembro ao dia 01 de dezembro de 2021, das 
08:00 às 12:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para o 
Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, 
Jardim Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, ramal 3606 
ou 3356, ou pelo site www.pregaoeletronico.famesp.org.br, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 080/2021-FAMESP/BAURU, REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2021-FAMESP/BAURU, PROCESSO 
Nº 16004/2021-FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA  
A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA 
FAMESP: HOSPITAL ESTADUAL BAURU, HOSPITAL DE BASE, MATERNIDADE SANTA ISABEL,  
AME BAURU, ITAPETININGA, TUPÃ E SERVIÇO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO DE BOTUCATU 
PELO PERÍODO DE 12 MESES, pelo menor preço por item, em conformidade com o disposto no 
Anexo II. A abertura da sessão pública será no dia 02 de dezembro de 2021, com início às 09:15 horas.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Penitenciária Feminina
“Santa Maria Eufrásia Pelletier” de Tremembé

CHAMADA PÚBLICA
Encontra-se aberto nesta Penitenciária Feminina “Santa Maria Eufrásia Pelletier” de Tremembé, situa-
da na Rua Major Zanani, 04 - Centro - Tremembé - SP, Chamada Pública nº 004/2021, destinado à 
Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, que serão utilizados para fornecimento de ali-
mentação às reeducandas e servidores desta Unidade Prisional, durante o período de 23 de novembro 
a 06 de dezembro de 2021. A sessão será realizada no dia 06/12/2021 às 14:00h, no endereço acima. 
O edital na íntegra poderá ser obtido ou consultado gratuitamente através do site www.sap.sp.gov.br,
http://www.cati.sp.gov.br  e www.itesp.sp.gov.br. Informações: fone: (12) 3607-2155.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2021

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, 
conforme Lei Federal nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução/CD/FNDE nº 06 de 08/05/2020 e Lei Federal nº 12.188 
de 11/01/2010. Entrega dos Envelopes: 13/12/2021 às 09h30. Abertura dos Envelopes: 13/12/2021 às 10h. Maiores 
informações no Setor de Licitações Tel.: (17) 3279-3274. Edital completo através do site: www.olimpia.sp.gov.br. 

Olímpia, 19 de novembro de 2021. João Luiz Alves Ferreira - Diretor Divisão de Suprimentos 
AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2021

Objeto: Autorização de uso de espaço público a título oneroso, por tempo determinado, para exploração comercial 
gastronômica durante as comemorações do Réveillon. Entrega dos Envelopes: 30/11/2021 às 09 horas. Abertura dos 
Envelopes: 30/11/2021 às 10 horas. Maiores informações no Setor de Licitações Tel.: (17) 3279-3274. Edital completo 
através do site: www.olimpia.sp.gov.br. 

Olímpia, 19 de novembro de 2021. João Luiz Alves Ferreira - Diretor Divisão de Suprimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2021

Acha-se aberta, com instrumento convocatório para ser retirado ou consultado na 
Seção de Licitações, do prédio sede da Prefeitura Municipal de Taiaçu, situado na 
Rua Raul Maçone, 306, telefone (016) 3275-1101, no horário das 08h ás 17h, pelo 
site: www.pmtaiacu.sp.gov.br, ou nos e-mails: licitacao@taiacu.sp.gov.br e 
auxiliarlicitacao@taiacu.sp.gov.br, a seguinte licitação pública: Pregão Presencial 
nº 29/2021, Processo nº 44/2021 - Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para 
composição de cestas de natal. Data de abertura: 02/12/2021 às 09h. Taiaçu, 19 de 
novembro de 2021. MAURICIO LOFRANO GERALDO - Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE QUEIROZ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2021 (RESUMIDO).
Objeto: Aquisição de cestas natalinas destinadas a distribuição aos servidores públicos. Abertura: 
08/12/2021, às 08h TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global. O Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no Departamento de Licitação, no Paço Municipal, Av. Rangel Pestana, N.º 23, Bairro 
Centro, nesta Cidade de Queiroz – SP, e no site: www.queiroz.sp.gov.br, ou através do telefone 
(0XX14) 3458-1137, de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h.
Queiroz – SP, 19 de novembro de 2021 – WALTER RODRIGO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021

Tipo: menor preço. Objetivo: Aquisição de cimento, areia grossa lavada, podrisco e pedra 
britada1. Data: 02/12/2021 às 09:00h, à R. João Bento, nº 40. Edital: www.saaegarca.sp.gov.br.  
Garça, 19/11/2021 – André Pazzini Bomfim - Diretor Executivo. 

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

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

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 07/2021, PROCESSO: 507/2021, OBJETO RESUMIDO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL 
PREFEITO WALDOMIRO MARCONDES LOCALIZADA NA RUA BELA VISTA, Nº 1.180, IPIRANGA, 
GUARAREMA - SP. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 08/12/2021 as 14h00. LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de 
Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. Os interessados 
poderão obter o Edital na Diretoria de Gestão de Controle de Suprimentos, devendo a licitante trazer mídia 
removível gravável, preferencialmente CD ou “pen drive”, para gravação, ou ainda, poderá solicitá-lo através 
do e-mail licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o número da 
licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8013. 

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal

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 
Nº01158/21, PROCESSO Nº 21/02158, Oferta de Compra 092301090572021OC01387  para 
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de  PERNEIRA 
DESCARTAVEL P/ SISTEMA DE COMPRESSAO E MANTA TÉRMICA DESCARTÁVEL, 
com cessão em comodato de equipamentos, incluindo acessórios e insumos que lhes sejam inerentes 
e assistência técnica, cuja sessão será realizada no dia 06/12/2021 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: 
VANDERLI REGINA DE BRITTO MENEZES e suplentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 127/2021, Edital Nº 146/2021, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
O registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de fralda 
geriátrica. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no 
dia 03/12/21, 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 da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura da Estância 
de Atibaia, torna público para conhecimento dos 
interessados a abertura das seguintes licitações: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 275/2021, PROCESSO 
ELETRÔNICO Nº 48.970/2021. OBJETO: Aquisi-
ção de encerado (lona) para proteção da piscina do 
CIEM, destinado ao uso nas aulas de natação dos 
alunos da Rede Municipal de Ensino. RECEBIMEN-
TO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 02/12/2021 
AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 
DIA: 03/12/2021 AS 08h30. PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 276/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
49.661/2021. OBJETO: Registro de Preços para 
eventual prestação de serviços de assistência téc-
nica, com fornecimento de mão de obra, destinado 
a manutenção e conservação dos veículos movidos 
a diesel de diversas Secretarias desta Prefeitura, 
de forma parcelada, por um período de 12 (doze) 
meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS 
ATÉ: 02/12/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE PRO-
POSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS DIA: 03/12/2021 AS 08h30. Para aquisi-
ção dos editais os interessados deverão acessar os 
sites http://www.atibaia.sp.gov.br ou www.bbmnetli-
citacoes.com.br ou, dirigir-se à sede da Prefeitura 
da Estância de Atibaia, nos dias úteis da 10 h às 
16 h, mediante o recolhimento de emolumentos no 
valor de R$ 10,00 (dez reais). TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 022/2021, PROCESSO Nº 49.750/2021. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços, atuando no "centro 
de Formação Esportiva – Basebol e Softbol”, rea-
lizando treinamentos, de forma a oportunizar, de-
senvolver e fomentar o esporte, por meio de reali-
zação de amistosos, torneios e competições, para 
alunos, estruturando a equipe de beisebol e sof-
tbol de Atibaia/SP. ENTREGA DOS ENVELOPES E 
INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e Documentação”, 
às 09 horas do dia 08 de dezembro de 2.021, na 
sala de Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 100, 
Vila Rica, Atibaia/SP. Para aquisição dos editais 
os interessados deverão acessar o site http://www.
atibaia.sp.gov.br ou, dirigir-se à sede da Prefeitura 
da Estância de Atibaia, nos dias úteis da 10 h às 
16 h, mediante o recolhimento de emolumentos no 
valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). DEMAIS IN-
FORMAÇÕES: Departamento de Compras e Licita-
ções, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 
11 4414-2510. SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITA-
ÇÕES, 19 de Novembro de 2.021. -Jairo de Oli-
veira Bueno- Secretário de Administração. AVISO 
DE ESCLARECIMENTO E NOVA DATA. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 266/2021, PROCESSO ELE-
TRÔNICO Nº 46.933/2021. OBJETO: Registro de 
Preços para eventual aquisição de medicamentos 
de ações judiciais, sem a indicação de marca, lista 
09/21, com entregas parceladas por um período de 
12 (doze) meses. A Secretaria de Administração, 
no uso de suas atribuições, comunica aos interes-
sados que foi REDESIGNADO para até as 16h:00 
do dia 03/12/2021 NOVA DATA para RECEBIMEN-
TO DAS PROPOSTAS INICIAIS e ABERTURA DE 
PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA 
DE PREÇOS, agendada para o dia 06/12/2021 as 
08h30m. Ata que trata sobre os esclarecimentos 
realizados no edital do presente certame está dis-
ponível aos interessados no site http://www.atibaia.
sp.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br, dirigir-
-se à sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos 
dias úteis da 10 h às 16 h, mediante o recolhimento 
de emolumentos no valor de R$ 10,00 (dez reais). 
DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Com-
pras e Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila 
Rica, Fone: 11 4414-2510. SECRETARIA DE ADMI-
NISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 
LICITAÇÕES, 19 de novembro de 2.021. -Everaldo 
da Silva- Divisão de Licitações.

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 075/21 – Objeto: Registro de preços para 
eventual fornecimento de mobiliário urbano como bancos em concreto e 
madeira, conjuntos de mesas e banquetas e lixeiras em ferro e madeira, 
destinados à Divisão de Apoio Ambiental, conforme descritivo constante 
do Anexo I deste Edital, do tipo MENOR VALOR UNITÁRIO DO ITEM. CA-
DASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: 09:00 horas 
do dia 20/11/21 até às 09:00 horas do dia 02/12/21. Abertura de Propostas 
Iniciais: 02/12/21 às 09:05 horas. O Edital na íntegra encontra-se à disposi-
ção dos interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou www.cam-
polimpopaulista.sp.gov.br . Para maiores esclarecimentos e informações 
pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8326 ou diretamente na Diretoria de 
Administração desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na Avenida 
Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de segun-
da à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

Edmilson Geraldo Rosa
Secretário de Obras e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 080/2021
Licitação nº 101/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 
ODONTOLÓGICOS.
Licitação Tipo: Menor valor unitário
Regime de Execução: Entrega total/valor unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 29/11/2021 às 14:00 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) 3399-5300 das 08:30 
às 16:30 nos dias úteis.

19 DE NOVEMBRO DE 2021
MONIS MARCIA SOARES

SECRETARIA SMARH 

       AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 088/2021
Licitação nº 112/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ENOXOPARINA PARA ATENDI-
MENTO A GESTANTES DE ALTO RISCO.
Licitação Tipo: Menor valor unitário
Regime de Execução: Entrega Total/valor unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 06/12/2021 às 09:30 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) 3399-5300 das 08:30 
às 16:30 nos dias úteis

19 DE NOVEMBRO DE 2021
MONIS MARCIA SOARES

SECRETARIA SMARH 

       AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Aviso Reabertura de Pregão Eletrônico Fracassado

Registro de Preços nº 40/2021.
Objeto: Registro de preços PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS PAMPERS. Data de 
abertura: 06 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, 18 de novembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 37/2021
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços 
de limpeza e manutenção com fornecimento de mão de obra, insumos, ferramentas e 
equipamentos de acordo com o termo de referência. Á vista dos elementos informativos 
constantes do presente processo, e em especial, a decisão do pregoeiro e equipe de 
apoio encarregada de julgar e processar o pregão nº 37/2021 homologo e adjudico 
a licitação, promovida para Registro de Preços para contratação de empresa para 
prestação de serviços de limpeza e manutenção com fornecimento de mão de obra, 
insumos, ferramentas e equipamentos de acordo com o termo de referencia. 

Cajuru/SP 19 de novembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal.
Retifi cação de Data de Pregão Eletrônico 39/2021.

Objeto: Registro de preço para aquisição de fralda descartável tam. EG da marca 
Confort Biofral para atendimento da Assistência Social conforme ordem judicial.  
Altera-se a marca para Tena Confort. Altera –se também a data do certame para 06 
de dezembro de 2021 as 14h00m.

Cajuru/SP 19 de novembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal.
Extrato de Adjudicação e Homologação - Chamada Publica  04/2021

Objeto: Chamamento Público de entidades educacionais privadas que sejam 
regularmente constituídas, interessadas em fi rmar com a Administração Municipal 
termo de colaboração para atendimento de crianças Pervasivas da Educação Infantil e 
Fundamental, atendimento de usuários do sistema único de saúde (SUS) e atendimento 
dos usuários da Assistência Social, atendendo às condições mínimas de participação 
estabelecidas neste instrumento. À vista dos elementos informativos constantes do 
presente processo, e em especial, a decisão do Presidente e Equipe de Apoio da 
Comissão Municipal de Licitações encarregada de julgar e processar a Chamada 
Pública nº 04/2021 ,homologo e adjudico o referido credenciamento, especifi cado 
acima. Cajuru/SP, 19 de  novembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

Extrato de Adjudicação e Homologação - Chamada Publica  05/2021
Objeto: Credenciamento de empresas, para atuar como Administradoras, Seguradoras 
e Operadoras de planos de saúde, para prestação de assistência exclusivamente 
odontológica, para tratamento das doenças listadas na Classifi cação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização 
Mundial de Saúde, a ser prestada aos membros e servidores ativos e inativos do 
Município de Cajuru /SP, seus dependentes, e pensionistas, para cobertura, em 
todo território nacional, de atendimentos exclusivamente odontológicos, na forma 
disciplinada pela Lei nº 9.656, de 1998, pela Resolução Normativa nº 387, de 28 
de outubro de 2015, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; pela 
Resolução Normativa nº 309, de 24 de outubro de 2012, da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS; pela Resolução Normativa nº 195, de 14 de julho de 2009; 
pela Resolução Normativa nº 196, de 14 de julho de 2009, da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS, através de dentistas cooperados ou credenciados, bem 
como clínicas radiológicas credenciada, parte integrante deste Edital. À vista dos 
elementos informativos constantes do presente processo, e em especial, a decisão 
do Presidente e Equipe de Apoio da Comissão Municipal de Licitações encarregada 
de julgar e processar a Chamada Pública nº 05/2021 ,homologo e adjudico o referido 
credenciamento, especifi cado acima.

Cajuru/SP,  19 de  novembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal
Extrato de Adjudicação e Homologação - Chamada Publica 03.2021.

Objeto: Credenciamento de empresas, para atuar como Administradoras, Seguradoras 
e Operadoras de planos de saúde, para prestação de assistência médica ambulatorial 
e hospitalar, fi sioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, compreendendo 
partos e tratamentos realizados exclusivamente no País, com padrão de enfermaria, 
centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, 
para tratamento das doenças listadas na Classifi cação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, 
a ser prestada aos membros e servidores ativos e inativos do Município de Cajuru 
/SP, seus dependentes, e pensionistas, para cobertura, em todo território nacional, 
de atendimentos médico-hospitalares e ambulatoriais, na forma disciplinada pela Lei 
nº 9.656, de 1998, pela Resolução Normativa nº 387, de 28 de outubro de 2015, da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; pela Resolução Normativa nº 309, 
de 24 de outubro de 2012, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; pela 
Resolução Normativa nº 195, de 14 de julho de 2009; pela Resolução Normativa nº 196, 
de 14 de julho de 2009, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, através de 
hospitais, centros médicos, consultórios, clínicas especializadas, laboratórios, médicos 
e outros profi ssionais ou instituições , de Referência, parte integrante deste Edital. 
À vista dos elementos informativos constantes do presente processo, e em especial, 
a decisão do Presidente e Equipe de Apoio da Comissão Municipal de Licitações 
encarregada de julgar e processar a Chamada Pública nº 03/2021 ,homologo e 
adjudico o referido credenciamento, especifi cado acima.

Cajuru/SP,  19 de  novembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal
Aviso de Abertura de Licitação - Pregão Eletrônico

Registro de Preços nº 44/2021.
Objeto: Registro de preços - PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LIMPEZA. Data 
de abertura: 09 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, 19 de novembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

Aviso de Abertura de Licitação  - Pregão Eletrônico
Registro de Preços nº 45/2021.

Objeto: Registro de preços - PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. Data 
de abertura: 07 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, 19 de novembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

Processo 1042560-88.2016.8.26.0224 - Procedimento 
Comum Cível - Locação de Imóvel - José Luiz Correia - 
Auto Moto Peças Bakana Ltda. - Me - - Antônio Joaquim 
Diogo e outro - O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do 
Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. Domicio 
Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a Lurdes Ferreira Antão por si e representando o Auto 
Moto Peças Bakana Ltda. - ME, CNPJ 09.567.656/0001-
65, que lhe foi proposta uma Ação de Cobrança - 
Procedimento Comum Cível por parte de José Luiz 
Correia, objetivado receber R$ 7.598,01 (a atualizar), 
referente à locação do imóvel sito à R. Maria Cândida 
Pereira n. 652, Apto. 2, Vila São João, Guarulhos/SP, mais 
seus encargos, não honrados pelos réus. Encontrando-
se em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, 
para que, no prazo de 15 dias (úteis), a fluir após o 
prazo supra, apresente resposta, sob pena de revelia, 
ocasião em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, publicado na forma da lei. 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.
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PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2021 - EDITAL 
Nº 67/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P217793/2021 - A 

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna, estado de São Paulo, através do 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, por autorização do Senhor 
Prefeito, torna-se público que se acha aberta licitação cujo objeto: Registro 
de Preços para eventual aquisição de kits de material escolar, destinado 
aos alunos da Rede Municipal de Educação, conforme termo de referência 
do edital. DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 03/12/2021 às 
09h00min, na Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço Municipal, 
sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51 - Centro – Ibiúna/
SP - Informações pelo telefone (15) 3248-1825– Ramal 210.

ALESSANDRA GODINHO DA SILVA – PREGOEIRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2021 - EDITAL Nº 68/2021 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº P14780/2021 - A Prefeitura da Estância Turística 
de Ibiúna, estado de São Paulo, através do Departamento de Licitações e 
Contratos, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que se 
acha aberta licitação cujo objeto: Contratação de empresa especializada 
para recapeamento asfáltico e pavimentação das Ruas Luiz da Silva, Mario 
Rodrigues Cação, João Fabiano e Travessa Adriano Jose dos Santos no 
BºLaval e das Ruas Gonçalo Coelho e Henrique Dias no BºGemima – Ibiúna/
SP, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e anexos. DATA/
HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 07/12/2021 às 09h00min, na Sala de 
Abertura de Processos Licitatórios, Paço Municipal, sito à Avenida Capitão 
Manoel de Oliveira Carvalho nº51- Centro – Ibiúna/SP - Informações pelo 
telefone (15) 3248-1825 – Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 20/2021 - EDITAL Nº 69/2021 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº P14778/2021 - A Prefeitura da Estância Turística 
de Ibiúna, estado de São Paulo, através do Departamento de Licitações e 
Contratos, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que se acha 
aberta licitação cujo objeto: Contratação de empresa especializada para 
pavimentação da Estrada Salvador Barbagallo, trecho 01,02 e 03 no Bº Tavares 
– Ibiúna/SP, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e anexos. 
DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 07/12/2021 às 14h00min, na 
Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço Municipal, sito à Avenida 
Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51- Centro – Ibiúna/SP - Informações 
pelo telefone (15) 3248-1825 – Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2021 - EDITAL Nº 70/2021 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº P14769/2021 - A Prefeitura da Estância Turística 
de Ibiúna, estado de São Paulo, através do Departamento de Licitações e 
Contratos, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que se acha 
aberta licitação cujo objeto: Contratação de empresa especializada para 
recapeamento asfáltico das Ruas Dom Pedro I, Rua Raimundo Santiago e 
João Antônio Domingues – Ibiúna/SP, conforme memorial descritivo, planilha 
orçamentária e anexos. DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 
08/12/2021 às 09h00min, na Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço 
Municipal, sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51- Centro – 
Ibiúna/SP - Informações pelo telefone (15) 3248-1825 – Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
COMUNICADO DE REABERTURA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2021

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que foi reaberto o Edital do Pregão Presencial nº 
070/2021, objetivando a contratação de empresa prestadora de serviço médico especializado 
em estudo urodinâmico, ficando a data da sessão para o dia 02 de dezembro de 2021, às 14:00 
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, 19 de novembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 090/2021, 
objetivando a contratação de empresa produtora de eventos e ou de espetáculos teatrais para 
apresentação de espetáculo de dança e teatro com o Papai Noel durante a Campanha de Natal 
2021, no dia 03 de dezembro 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, 19 de 
novembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 78/2021
O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS N°. 78/2021, COM JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO UNITÁRIO / 
POR LITRO, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO 
DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10, QUE DEVERÁ SER DEPOSITADO EM TANQUES 
CEDIDOS EM COMODATO PELA PRÓPRIA PROPONENTE / LICITANTE VENCEDORA DO CER-
TAME, A SER INSTALADO NO ALMOXARIFADO DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, 
PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO REFERIDO GOVERNO, DE FOR-
MA PARCELADA. A AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DO PRODUTO (ÓLEO DIESEL S-10) RETRO 
CITADO, EFETIVAR-SE-Á DE ACORDO COM O EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESEN-
CIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 78/2021 E SEUS ANEXOS, ESPECIALMENTE O ANEXO 
I - TERMO DE REFERÊNCIA. A SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS 
PERTINENTES AO CERTAME LICITATÓRIO, BEM COMO PARA INICIO DA ABERTURA DOS RES-
PECTIVOS ENVELOPES / DOCUMENTOS E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDIMENTOS INE-
RENTES AO REFERIDO CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO 
DO CENTRO CULTURAL “GRACILIANO RAMOS”, LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LAFAYETE 
LIBANO, N°. 16 (ESQUINA COM AS RUAS RUI BARBOSA E GUILHERME GUERBAS - PRÓXIMO 
À PRAÇA ANA RITA MENDES), BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-SP., COM DATA E HORÁRIO 
PREVISTO PARA INÍCIO EM 03 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 09H00MIN. DO HORÁRIO OFICIAL 
DE BRASILIA-DF. OS ENVELOPES / DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA APRESENTAÇÃO / 
EXIBIÇÃO DEVERÁ OCORRER EM SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, QUANDO ENCAMINHADOS 
/ ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 106/2021 - PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº. 78/2021, ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, SERÃO RECEBIDOS NA 
SEDE DA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO GOVERNO DO MUNI-
CÍPIO DE BURITAMA, SITUADA NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, BAIRRO CENTRO, EM BU-
RITAMA-S.P., ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETROCITADA. O EDITAL COMPLE-
TO, BEM COMO, DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, 
PODERÃO SER OBTIDAS PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA 
- LICITAÇÃO E CONTRATOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 
17H00MIN. OU POR TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-1739 E (18) 3691-1888 OU ATRA-
VÉS DOS SEGUINTES ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - 
(LICITAÇÃO - EDITAIS - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 78/2021) OU  
HTTP://DOCS.BURITAMA.SP.GOV.BR/PUBLIC/LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 19 DE NOVEMBRO DE 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2021-FAMESP/BAURU 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2021-FAMESP/BAURU 

PROCESSO Nº 16004/2021-FAMESP/BAURU 
Acha-se à disposição dos interessados do dia 22 de novembro ao dia 01 de dezembro de 2021, das 
08:00 às 12:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para o 
Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, 
Jardim Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, ramal 3606 
ou 3356, ou pelo site www.pregaoeletronico.famesp.org.br, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 080/2021-FAMESP/BAURU, REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2021-FAMESP/BAURU, PROCESSO 
Nº 16004/2021-FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA  
A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA 
FAMESP: HOSPITAL ESTADUAL BAURU, HOSPITAL DE BASE, MATERNIDADE SANTA ISABEL,  
AME BAURU, ITAPETININGA, TUPÃ E SERVIÇO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO DE BOTUCATU 
PELO PERÍODO DE 12 MESES, pelo menor preço por item, em conformidade com o disposto no 
Anexo II. A abertura da sessão pública será no dia 02 de dezembro de 2021, com início às 09:15 horas.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Penitenciária Feminina
“Santa Maria Eufrásia Pelletier” de Tremembé

CHAMADA PÚBLICA
Encontra-se aberto nesta Penitenciária Feminina “Santa Maria Eufrásia Pelletier” de Tremembé, situa-
da na Rua Major Zanani, 04 - Centro - Tremembé - SP, Chamada Pública nº 004/2021, destinado à 
Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, que serão utilizados para fornecimento de ali-
mentação às reeducandas e servidores desta Unidade Prisional, durante o período de 23 de novembro 
a 06 de dezembro de 2021. A sessão será realizada no dia 06/12/2021 às 14:00h, no endereço acima. 
O edital na íntegra poderá ser obtido ou consultado gratuitamente através do site www.sap.sp.gov.br,
http://www.cati.sp.gov.br  e www.itesp.sp.gov.br. Informações: fone: (12) 3607-2155.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2021

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, 
conforme Lei Federal nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução/CD/FNDE nº 06 de 08/05/2020 e Lei Federal nº 12.188 
de 11/01/2010. Entrega dos Envelopes: 13/12/2021 às 09h30. Abertura dos Envelopes: 13/12/2021 às 10h. Maiores 
informações no Setor de Licitações Tel.: (17) 3279-3274. Edital completo através do site: www.olimpia.sp.gov.br. 

Olímpia, 19 de novembro de 2021. João Luiz Alves Ferreira - Diretor Divisão de Suprimentos 
AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2021

Objeto: Autorização de uso de espaço público a título oneroso, por tempo determinado, para exploração comercial 
gastronômica durante as comemorações do Réveillon. Entrega dos Envelopes: 30/11/2021 às 09 horas. Abertura dos 
Envelopes: 30/11/2021 às 10 horas. Maiores informações no Setor de Licitações Tel.: (17) 3279-3274. Edital completo 
através do site: www.olimpia.sp.gov.br. 

Olímpia, 19 de novembro de 2021. João Luiz Alves Ferreira - Diretor Divisão de Suprimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2021

Acha-se aberta, com instrumento convocatório para ser retirado ou consultado na 
Seção de Licitações, do prédio sede da Prefeitura Municipal de Taiaçu, situado na 
Rua Raul Maçone, 306, telefone (016) 3275-1101, no horário das 08h ás 17h, pelo 
site: www.pmtaiacu.sp.gov.br, ou nos e-mails: licitacao@taiacu.sp.gov.br e 
auxiliarlicitacao@taiacu.sp.gov.br, a seguinte licitação pública: Pregão Presencial 
nº 29/2021, Processo nº 44/2021 - Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para 
composição de cestas de natal. Data de abertura: 02/12/2021 às 09h. Taiaçu, 19 de 
novembro de 2021. MAURICIO LOFRANO GERALDO - Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE QUEIROZ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2021 (RESUMIDO).
Objeto: Aquisição de cestas natalinas destinadas a distribuição aos servidores públicos. Abertura: 
08/12/2021, às 08h TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global. O Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no Departamento de Licitação, no Paço Municipal, Av. Rangel Pestana, N.º 23, Bairro 
Centro, nesta Cidade de Queiroz – SP, e no site: www.queiroz.sp.gov.br, ou através do telefone 
(0XX14) 3458-1137, de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h.
Queiroz – SP, 19 de novembro de 2021 – WALTER RODRIGO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021

Tipo: menor preço. Objetivo: Aquisição de cimento, areia grossa lavada, podrisco e pedra 
britada1. Data: 02/12/2021 às 09:00h, à R. João Bento, nº 40. Edital: www.saaegarca.sp.gov.br.  
Garça, 19/11/2021 – André Pazzini Bomfim - Diretor Executivo. 

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

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

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 07/2021, PROCESSO: 507/2021, OBJETO RESUMIDO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL 
PREFEITO WALDOMIRO MARCONDES LOCALIZADA NA RUA BELA VISTA, Nº 1.180, IPIRANGA, 
GUARAREMA - SP. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 08/12/2021 as 14h00. LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de 
Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. Os interessados 
poderão obter o Edital na Diretoria de Gestão de Controle de Suprimentos, devendo a licitante trazer mídia 
removível gravável, preferencialmente CD ou “pen drive”, para gravação, ou ainda, poderá solicitá-lo através 
do e-mail licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o número da 
licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8013. 

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal

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 
Nº01158/21, PROCESSO Nº 21/02158, Oferta de Compra 092301090572021OC01387  para 
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de  PERNEIRA 
DESCARTAVEL P/ SISTEMA DE COMPRESSAO E MANTA TÉRMICA DESCARTÁVEL, 
com cessão em comodato de equipamentos, incluindo acessórios e insumos que lhes sejam inerentes 
e assistência técnica, cuja sessão será realizada no dia 06/12/2021 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: 
VANDERLI REGINA DE BRITTO MENEZES e suplentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 127/2021, Edital Nº 146/2021, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
O registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de fralda 
geriátrica. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no 
dia 03/12/21, 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 da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura da Estância 
de Atibaia, torna público para conhecimento dos 
interessados a abertura das seguintes licitações: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 275/2021, PROCESSO 
ELETRÔNICO Nº 48.970/2021. OBJETO: Aquisi-
ção de encerado (lona) para proteção da piscina do 
CIEM, destinado ao uso nas aulas de natação dos 
alunos da Rede Municipal de Ensino. RECEBIMEN-
TO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 02/12/2021 
AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 
DIA: 03/12/2021 AS 08h30. PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 276/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
49.661/2021. OBJETO: Registro de Preços para 
eventual prestação de serviços de assistência téc-
nica, com fornecimento de mão de obra, destinado 
a manutenção e conservação dos veículos movidos 
a diesel de diversas Secretarias desta Prefeitura, 
de forma parcelada, por um período de 12 (doze) 
meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS 
ATÉ: 02/12/2021 AS 16 horas. ABERTURA DE PRO-
POSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS DIA: 03/12/2021 AS 08h30. Para aquisi-
ção dos editais os interessados deverão acessar os 
sites http://www.atibaia.sp.gov.br ou www.bbmnetli-
citacoes.com.br ou, dirigir-se à sede da Prefeitura 
da Estância de Atibaia, nos dias úteis da 10 h às 
16 h, mediante o recolhimento de emolumentos no 
valor de R$ 10,00 (dez reais). TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 022/2021, PROCESSO Nº 49.750/2021. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços, atuando no "centro 
de Formação Esportiva – Basebol e Softbol”, rea-
lizando treinamentos, de forma a oportunizar, de-
senvolver e fomentar o esporte, por meio de reali-
zação de amistosos, torneios e competições, para 
alunos, estruturando a equipe de beisebol e sof-
tbol de Atibaia/SP. ENTREGA DOS ENVELOPES E 
INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e Documentação”, 
às 09 horas do dia 08 de dezembro de 2.021, na 
sala de Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 100, 
Vila Rica, Atibaia/SP. Para aquisição dos editais 
os interessados deverão acessar o site http://www.
atibaia.sp.gov.br ou, dirigir-se à sede da Prefeitura 
da Estância de Atibaia, nos dias úteis da 10 h às 
16 h, mediante o recolhimento de emolumentos no 
valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). DEMAIS IN-
FORMAÇÕES: Departamento de Compras e Licita-
ções, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 
11 4414-2510. SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITA-
ÇÕES, 19 de Novembro de 2.021. -Jairo de Oli-
veira Bueno- Secretário de Administração. AVISO 
DE ESCLARECIMENTO E NOVA DATA. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 266/2021, PROCESSO ELE-
TRÔNICO Nº 46.933/2021. OBJETO: Registro de 
Preços para eventual aquisição de medicamentos 
de ações judiciais, sem a indicação de marca, lista 
09/21, com entregas parceladas por um período de 
12 (doze) meses. A Secretaria de Administração, 
no uso de suas atribuições, comunica aos interes-
sados que foi REDESIGNADO para até as 16h:00 
do dia 03/12/2021 NOVA DATA para RECEBIMEN-
TO DAS PROPOSTAS INICIAIS e ABERTURA DE 
PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA 
DE PREÇOS, agendada para o dia 06/12/2021 as 
08h30m. Ata que trata sobre os esclarecimentos 
realizados no edital do presente certame está dis-
ponível aos interessados no site http://www.atibaia.
sp.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br, dirigir-
-se à sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos 
dias úteis da 10 h às 16 h, mediante o recolhimento 
de emolumentos no valor de R$ 10,00 (dez reais). 
DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Com-
pras e Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila 
Rica, Fone: 11 4414-2510. SECRETARIA DE ADMI-
NISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 
LICITAÇÕES, 19 de novembro de 2.021. -Everaldo 
da Silva- Divisão de Licitações.

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 075/21 – Objeto: Registro de preços para 
eventual fornecimento de mobiliário urbano como bancos em concreto e 
madeira, conjuntos de mesas e banquetas e lixeiras em ferro e madeira, 
destinados à Divisão de Apoio Ambiental, conforme descritivo constante 
do Anexo I deste Edital, do tipo MENOR VALOR UNITÁRIO DO ITEM. CA-
DASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: 09:00 horas 
do dia 20/11/21 até às 09:00 horas do dia 02/12/21. Abertura de Propostas 
Iniciais: 02/12/21 às 09:05 horas. O Edital na íntegra encontra-se à disposi-
ção dos interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou www.cam-
polimpopaulista.sp.gov.br . Para maiores esclarecimentos e informações 
pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8326 ou diretamente na Diretoria de 
Administração desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na Avenida 
Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de segun-
da à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

Edmilson Geraldo Rosa
Secretário de Obras e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 080/2021
Licitação nº 101/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 
ODONTOLÓGICOS.
Licitação Tipo: Menor valor unitário
Regime de Execução: Entrega total/valor unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 29/11/2021 às 14:00 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) 3399-5300 das 08:30 
às 16:30 nos dias úteis.

19 DE NOVEMBRO DE 2021
MONIS MARCIA SOARES

SECRETARIA SMARH 

       AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 088/2021
Licitação nº 112/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ENOXOPARINA PARA ATENDI-
MENTO A GESTANTES DE ALTO RISCO.
Licitação Tipo: Menor valor unitário
Regime de Execução: Entrega Total/valor unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 06/12/2021 às 09:30 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) 3399-5300 das 08:30 
às 16:30 nos dias úteis

19 DE NOVEMBRO DE 2021
MONIS MARCIA SOARES

SECRETARIA SMARH 

       AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Aviso Reabertura de Pregão Eletrônico Fracassado

Registro de Preços nº 40/2021.
Objeto: Registro de preços PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS PAMPERS. Data de 
abertura: 06 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, 18 de novembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

Extrato de Adjudicação e Homologação - Pregão Presencial nº 37/2021
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços 
de limpeza e manutenção com fornecimento de mão de obra, insumos, ferramentas e 
equipamentos de acordo com o termo de referência. Á vista dos elementos informativos 
constantes do presente processo, e em especial, a decisão do pregoeiro e equipe de 
apoio encarregada de julgar e processar o pregão nº 37/2021 homologo e adjudico 
a licitação, promovida para Registro de Preços para contratação de empresa para 
prestação de serviços de limpeza e manutenção com fornecimento de mão de obra, 
insumos, ferramentas e equipamentos de acordo com o termo de referencia. 

Cajuru/SP 19 de novembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal.
Retifi cação de Data de Pregão Eletrônico 39/2021.

Objeto: Registro de preço para aquisição de fralda descartável tam. EG da marca 
Confort Biofral para atendimento da Assistência Social conforme ordem judicial.  
Altera-se a marca para Tena Confort. Altera –se também a data do certame para 06 
de dezembro de 2021 as 14h00m.

Cajuru/SP 19 de novembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal.
Extrato de Adjudicação e Homologação - Chamada Publica  04/2021

Objeto: Chamamento Público de entidades educacionais privadas que sejam 
regularmente constituídas, interessadas em fi rmar com a Administração Municipal 
termo de colaboração para atendimento de crianças Pervasivas da Educação Infantil e 
Fundamental, atendimento de usuários do sistema único de saúde (SUS) e atendimento 
dos usuários da Assistência Social, atendendo às condições mínimas de participação 
estabelecidas neste instrumento. À vista dos elementos informativos constantes do 
presente processo, e em especial, a decisão do Presidente e Equipe de Apoio da 
Comissão Municipal de Licitações encarregada de julgar e processar a Chamada 
Pública nº 04/2021 ,homologo e adjudico o referido credenciamento, especifi cado 
acima. Cajuru/SP, 19 de  novembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

Extrato de Adjudicação e Homologação - Chamada Publica  05/2021
Objeto: Credenciamento de empresas, para atuar como Administradoras, Seguradoras 
e Operadoras de planos de saúde, para prestação de assistência exclusivamente 
odontológica, para tratamento das doenças listadas na Classifi cação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização 
Mundial de Saúde, a ser prestada aos membros e servidores ativos e inativos do 
Município de Cajuru /SP, seus dependentes, e pensionistas, para cobertura, em 
todo território nacional, de atendimentos exclusivamente odontológicos, na forma 
disciplinada pela Lei nº 9.656, de 1998, pela Resolução Normativa nº 387, de 28 
de outubro de 2015, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; pela 
Resolução Normativa nº 309, de 24 de outubro de 2012, da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS; pela Resolução Normativa nº 195, de 14 de julho de 2009; 
pela Resolução Normativa nº 196, de 14 de julho de 2009, da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS, através de dentistas cooperados ou credenciados, bem 
como clínicas radiológicas credenciada, parte integrante deste Edital. À vista dos 
elementos informativos constantes do presente processo, e em especial, a decisão 
do Presidente e Equipe de Apoio da Comissão Municipal de Licitações encarregada 
de julgar e processar a Chamada Pública nº 05/2021 ,homologo e adjudico o referido 
credenciamento, especifi cado acima.

Cajuru/SP,  19 de  novembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal
Extrato de Adjudicação e Homologação - Chamada Publica 03.2021.

Objeto: Credenciamento de empresas, para atuar como Administradoras, Seguradoras 
e Operadoras de planos de saúde, para prestação de assistência médica ambulatorial 
e hospitalar, fi sioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, compreendendo 
partos e tratamentos realizados exclusivamente no País, com padrão de enfermaria, 
centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, 
para tratamento das doenças listadas na Classifi cação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, 
a ser prestada aos membros e servidores ativos e inativos do Município de Cajuru 
/SP, seus dependentes, e pensionistas, para cobertura, em todo território nacional, 
de atendimentos médico-hospitalares e ambulatoriais, na forma disciplinada pela Lei 
nº 9.656, de 1998, pela Resolução Normativa nº 387, de 28 de outubro de 2015, da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; pela Resolução Normativa nº 309, 
de 24 de outubro de 2012, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; pela 
Resolução Normativa nº 195, de 14 de julho de 2009; pela Resolução Normativa nº 196, 
de 14 de julho de 2009, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, através de 
hospitais, centros médicos, consultórios, clínicas especializadas, laboratórios, médicos 
e outros profi ssionais ou instituições , de Referência, parte integrante deste Edital. 
À vista dos elementos informativos constantes do presente processo, e em especial, 
a decisão do Presidente e Equipe de Apoio da Comissão Municipal de Licitações 
encarregada de julgar e processar a Chamada Pública nº 03/2021 ,homologo e 
adjudico o referido credenciamento, especifi cado acima.

Cajuru/SP,  19 de  novembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal
Aviso de Abertura de Licitação - Pregão Eletrônico

Registro de Preços nº 44/2021.
Objeto: Registro de preços - PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LIMPEZA. Data 
de abertura: 09 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, 19 de novembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

Aviso de Abertura de Licitação  - Pregão Eletrônico
Registro de Preços nº 45/2021.

Objeto: Registro de preços - PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. Data 
de abertura: 07 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, 19 de novembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

Processo 1042560-88.2016.8.26.0224 - Procedimento 
Comum Cível - Locação de Imóvel - José Luiz Correia - 
Auto Moto Peças Bakana Ltda. - Me - - Antônio Joaquim 
Diogo e outro - O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do 
Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. Domicio 
Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a Lurdes Ferreira Antão por si e representando o Auto 
Moto Peças Bakana Ltda. - ME, CNPJ 09.567.656/0001-
65, que lhe foi proposta uma Ação de Cobrança - 
Procedimento Comum Cível por parte de José Luiz 
Correia, objetivado receber R$ 7.598,01 (a atualizar), 
referente à locação do imóvel sito à R. Maria Cândida 
Pereira n. 652, Apto. 2, Vila São João, Guarulhos/SP, mais 
seus encargos, não honrados pelos réus. Encontrando-
se em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, 
para que, no prazo de 15 dias (úteis), a fluir após o 
prazo supra, apresente resposta, sob pena de revelia, 
ocasião em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, publicado na forma da lei. 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.

A7gazetasp.com.br
SÁBADO, 20 A SEGUNDA-FEIRA, 22 DE NOvEmBRO DE 2021 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que realizou a NOTIFICAÇÃO de ADOLF WILHELM na qualidade de titular 
de domínio do imóvel usucapiendo, objetivado na transcrição no 48.690 (remanescente), do 9º RI, 
GERSON GARCIA MARTINEZ na qualidade de titular de domínio do imóvel confinante da lateral 
esquerda, objetivado na matrícula no 79.933 do 9º RI, de que se processa nesta Serventia Imobiliária 
o pedido de reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em UM TERRENO, 
situado na Rua Freguesia de Poiares, 110, na Vila Carmosina, no Distrito de ITAQUERA, cuja 
descrição tem início no ponto 1, distante 125,55m do alinhamento predial da Rua Freguesia de Poia-
res com a Rua Capitânia de Itamaracá; Do ponto P1, segue a distância de 9,77m da Rua Freguesia 
de Poiares, até encontrar o Ponto P2; Daí deflete a direita, com ângulo interno de 90º14’43”, segue 
a distância de 44,66m, confrontando com o imóvel nº 128, matriculado sob nº 79.933 do 9º RI, de 
titularidade dominial de Gerson Garcia Martinez e outra, até encontrar o ponto P3; Daí deflete a 
direita, com ângulo interno de 62º19’48”, segue a distância de 11,40m, confrontando com o imóvel nº 
299, da Rua Inah, matriculado sob nº 22.278 do 9º RI, de titularidade dominial de Benedito Salin Ide 
e outra, até o ponto P4; Daí deflete a direita, com ângulo interno de 117º11’25”, segue a distância de 
39,41m, confrontando com o imóvel nº 110, da Rua Freguesia de Poiares, matriculado sob nº 45.373 
do 9º RI, de titularidade dominial de Gozzi Participações Ltda e Chão Administração, Participação e 
Empreendimentos Ltda, até o ponto P1, formando ângulo interno de 90º14’04” início desta descrição, 
encerrando uma área de 418,04m² de superfície, cujo pedido foi iniciado através do requerimento 
de 05 de julho de 2021, prenotado sob nº 680.719, em 05 de julho de 2021, instruído com a Ata 
Notarial lavrada no dia 22 de abril de 2021, no Livro 3053, fls.51/59, pelo 2º Tabelião de Notas de 
São Paulo/SP, e demais documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado 
nesta Serventia, através do qual GOZZI PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob nº 02.990.829/0001-04, com sede nesta Capital, na Rua Francisco Marengo, 
955 – 1º Andar, Vila Gomes Cardim, representada neste ato por seu sócio Fábio Gozzi, brasileiro, 
divorciado, empresário, portador da cédula de identidade nº 16.235.013-2 SSP/SP, e CPF/MF sob nº 
099.522.548-65, residente e domiciliado nesta Capital na Rua Fernandes de Abreu, 130, Apto 71, Vila 
Nova Conceição, solicita o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com fundamento no artigo 
1.238 do Código Civil vigente, declarando exercer posse mansa, pacifica, exclusiva e ininterrupta e 
com “animus domini” por prazo superior a 17 (dezessete) anos, sobre o referido imóvel. Considerando 
a certificação de que o notificando se encontrava em lugar incerto e não sabido, cumpre, com funda-
mento no §13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 418.16, do Capitulo XX, das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 
65/2017, NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço Registral, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido de procuração com firma reconhecida, 
a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da usucapião extrajudicial que se processa 
nesta Serventia, podendo impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 
até 15 (quinze) dias, contado da data da última publicação deste edital, restando advertido que, 
nos termos do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio do notificando será interpretado 
como sua concordância com o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. São Pau-
lo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

29ª Vara Civel - Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1089114-89.2021.8.26.0100. A Dra. 
Laura de Mattos Almeida, Juíza de Direito da 29ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a JVB 
Embalagens Eireli (CNPJ: 29.063.651/0001-02), na pessoa de seu representante legal, que 
Cooperativa Sicoob Unimais Metropolitana Cooperativa De Crédito, lhe ajuizou Ação de Execução 
da quantia de R$ 27.511,33 (07/2021), representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 121007 e 
aditivos. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 
20 dias supra, pague o débito atualizado, custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 
Caso a executada efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios 
serão reduzidos pela metade, OU em 15 dias, embargue OU reconhecendo o crédito do exequente 
e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescidos de custas, honorários de 
advogado, a executada poderá requerer autorização do Juízo para pagar o restante do débito em 
até 6 parcelas mensais corrigidas e acrescidas de juros. Não efetuado o pagamento procederá a 
penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertido 
que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos da lei. Será o presente, afixado 
e publicado. NADA MAIS. 

GAZETA DE SÃO PAULO -22 E 23/11/2021 

8ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos –SP. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido 
nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1028137-21.2019.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo de 
Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que, perante este Juízo respectivo Cartório 
se processa a Ação de Usucapião nº 1028137-21.2019.8.26.0224, em que são partes ARLINDO 
CURVELO DA SILVA, CPF nº 111.024.038-49; MARINETE FERREIRA DA SILVA, CPF nº 
067.152.448- 80; CLAUDINEI CURVELO DA SILVA, CPF nº 316.453.641-00; SIDNEI CURVELO DA 
SILVA, CPF nº 009.760.378-31; ROSINEI CURVELO BRANDÃO, CPF nº 067.157.438-86; como 
autores; como réus JUVENAL RAMOS BARBOSA, demais dados ignorados; ASSUNTA RINALDI 
BARBOSA, demais dados ignorados; MARIA JOSÉ RINALDI BARBOSA, CPF nº 044.793.358-20, 
representada por sua curadora SILVIA REGINA BARBOSA COUTINHO, CPF nº 179.023.258-99; 
EUNICE BARBOSA TAMASSIA, CPF nº 264.572.758-18; HELENA RINALDI BARBOSA, CPF nº 
400.953.208-43; MARINA RINALDI BARBOSA D’ANDREA, CPF nº 271.025.168-00; SYLVIO 
RINALDI BARBOSA, CPF nº 429.544.798-68, representado por sua viúva NADYR DABARIAN 
BARBOSA, CPF nº 314.001.868- 11, e respectivos filhos e herdeiros SYLVIO BARBOSA JUNIOR, 
CPF nº 044.738.718-49, JOSÉ CARLOS BARBOSA, CPF nº 504.124.778-15, SILVIA REGINA 
BARBOSA COUTINHO, CPF nº 179.023.258-99, SALVIO BARBOSA, demais dados ignorados, 
MARIA ISABEL BARBOSA COUTINHO, CPF nº 175.428.218-06; como confinantes os senhores(as) 
EDMAR GONÇALVES, CPF nº 004.477.668-30; ALESSANDRA PINHEIRO FLAUSINO 
RODRIGUES, CPF nº 103.236.888-88; MARIA REIS NEPOMUCENO SANTOS, CPF nº 
019.293.518-60; como terceiros interessados a UNIÃO FEDERAL, CNPJ 26.994.558/0001-23; 
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ Nº 71.584.833/0002-76; MUNICIPIO DE 
GUARULHOS, CNPJ nº 46.319.000/0001-50; e EURIDES FRANCO DE OLIVEIRA, demais dados 
ignorados, objetivando o reconhecimento do domínio do imóvel descrito na transcrição nº 35.020, do 
3º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, situado na Avenida Paulo Faccini, nº 564, no bairro 
Macedo, em Guarulhos/SP, e seu terreno, contendo 8,32 metros de frente, por 26,52 metros de 
lateral direita, por 26,39 metros de lateral esquerda, por 7,69 metros de fundos, totalizando a área 
total de 211,21m², contribuinte 084.10.71.0317.00.000. E assim, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, com prazo de 20 dias, 
que será publicado na forma da lei, ficando citados os eventuais réus em lugar incerto e 
desconhecido, bem como todos aqueles que porventura possam alegar qualquer interesse ou direito 
sobre o imóvel usucapiendo, para se fazerem representar nos autos por advogado, bem como 
advertidos de que não sendo contestada a ação no prazo legal, ou seja, em 15 dias, presumirse-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos promoventes, nos termos do artigo 259, inciso I, 
do Código de Processo Civil . Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 08 de novembro de 
2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1012664-17.2019.8.26.0152. O MMº Juíz de Direito da 2ª Vara Cível 
da Comarca de Cotia/SP, Dr. Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues, na forma da Lei, etc. Faz Saber a GABRIEL 
EDUARDO GARGIULO DE SOUZA, Brasileiro, Maior, Nascido em 02/07/1995, RG e CPF ignorados, que lhe foi proposta ação 
de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - REVISIONAL - por parte de EVANDO MARQUES DE SOUZA, Brasileiro, Casado, 
Aposentado, Portador do RG. 14.989.039-4, inscrito no CPF. 082.290.458-60, alegando em síntese: que o requerido atingiu a 
maioridade civil e requer a exoneração da obrigação alimentar. Estando o réu 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 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. Dado e passado nesta Cidade de Cotia, 
aos 14 de Setembro de 2021.  

FEBASP ASSOCIAÇÃO CIVIL 
CNPJ/MF N.O 62.294.053/0001-10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Assembleia Geral Ordinária de 29 de novembro de 2021

O Professor Dr. Paulo Antonio Gomes Cardim, Diretor Presidente 
da FEBASP ASSOCIAÇÃO CIVIL,  de conformidade com o artigo 
10, artigo 11, inciso I, parágrafos 1o. e 2º, artigo 12, artigo 13, in-
cisos I e V, artigo 18, inciso II e V e artigo 21, todos do Estatuto 
Social, pelo presente edital, convoca todos os associados des-
ta Entidade para Assembleia Geral Ordinária que se realizará no 
dia 29 de novembro de 2021 (segunda-feira), às 08:00 horas em 
primeira convocação, com maioria simples dos associados e, às 
09:00 horas, em segunda convocação, com qualquer número de 
associados, em sua sede na Rua Dr. Álvaro Alvim, n.o  76, Vila Ma-
riana, São Paulo/SP, na sala da Presidência, a qual terá a seguinte 
ordem do dia:
1.) Criação de nova unidade de ensino do Centro Universitário 
Belas Artes de São Paulo - Unidade Cidade Jardim;
2.) Apreciação, aprovação e ratificação do balanço contábil e de-
monstrativos contábeis relativos ao exercício de 2020; 
3.) Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal para o exer-
cício de 29 de novembro de 2021 até 28 de novembro de 2022; 
4.) Outros assuntos de interesse da associação; 
5.) Suspensão dos trabalhos da Assembleia Geral Ordinária para 
leitura, apreciação, aprovação e assinatura da ata e encerramento 
dos trabalhos da Assembleia Geral Ordinária.

São Paulo/SP, 20 de novembro de 2021.
Prof. Dr. Paulo Antonio Gomes Cardim

Diretor-Presidente

RB Commercial Properties 39 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF Nº 14.607.033/0001-09 - NIRE 35.226.062.022
Extrato da Ata da Reunião de Sócios em 01.08.2021

Data, hora, local: 01.08.2021, 14hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 11º andar, parte, São Paulo/SP. Pre-
sença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Renato Bugana Peres; Secretário: Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer. 
Deliberações aprovadas: (i) incorporação da Sociedade, por sua única acionista RB Capital Commercial Properties S.A., 
com sede em São Paulo/SP, CNPJ/MF 09.272.156/0001-04 (“Incorporadora”), nos termos e condições do “Instrumento de 
Protocolo e Justifi cação de Incorporação da RB Commercial Properties 39 Empreendimentos Imobiliários Ltda. por RB Capi-
tal Commercial Properties S.A.” (“Protocolo”), fi rmado em 01.08.2021, elaborado em conjunto pela administração da Socie-
dade e da Incorporadora; (ii) Ratifi car a nomeação da Verdus Serviços Profi ssionais de Contabilidade, CRC/SP 
2SP036249/O-1 e no CNPJ/MF 23.092.592/0001-14, indicada no Protocolo como responsável pela avaliação do patrimônio 
líquido por meio da elaboração do Laudo de Avaliação levantado em 01.08.2021; (iii) Laudo de Avaliação, referente ao pa-
trimônio líquido da Sociedade, emitido pela empresa acima indicada. O Laudo de Avaliação teve como base o balanço patri-
monial da Sociedade, levantado em 01.08.2021, tendo apurado um patrimônio líquido da Sociedade no valor de R$ 
118.116,76; (iv) a incorporação da Sociedade, pela Incorporadora, que passará a responder como sucessora universal da So-
ciedade, para quaisquer fi ns e efeitos, sendo certo, portanto, que a Incorporadora assume, de acordo com a lei, sem quais-
quer exceções ou restrições, todo o ativo e o passivo da Sociedade, incluindo todos os seus bens, direitos e obrigações; (v) 
Declarar extinta a Sociedade, que será sucedida pela incorporadora, para todos e quaisquer fi ns e efeitos de direito; e (vi) 
Autorizar os Administradores da Sociedade a praticarem todos e quaisquer atos, incluindo a outorga de procurações, bem 
como assinar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar e efetivar as deliberações acima 
tomadas, incluindo, sem limitação, a baixa de todas as inscrições/registros da Sociedade, bem como todas as transferên-
cias de titularidade, registros e/ou licenças de tais bens, junto a todos e quaisquer órgãos, sejam estes públicos ou não. Foi 
decidida nesta data, a incorporação da Sociedade pela Incorporadora. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Pau-
lo, 01.08.2021. Sócio: RB Capital Commercial Properties S.A. por seu Diretor Renato Bugana Peres e seu procurador 
Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer. JUCESP nº 511.768/21-7 em 25.10.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 001/2021
Torna-se público que a Prefeitura do Município de Maracaí, por 
meio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, rea-

lizará a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VINCULADOS AO SETOR 
CULTURAL destinados a produção, manifestação cultural e rea-
lização de atividades artísticas, com critério de julgamento MENOR 
PREÇO, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, 
de 1º de abril de 2021 e demais legislação aplicável.
Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/portal/editais/1/ 
Esclarecimentos: compras@maracai.sp.gov.br.
Informações pelo telefone: (18) 3371-9500.
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico ou presencial e 
deverão obedecer às especifi cações deste Edital. O recebimento das 
propostas de preços será até o dia 24/11/2021 às 17:00 hrs.

Maracaí – SP, em 18 de novembro de 2021. 
Willian Camargo

Secretário Mun. de Administração e Finanças

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 089/2021, 
objetivando a aquisição de scanner automotivo, testador de bateria e macaco hidráulico, no 
dia 02 de dezembro 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, 19 de 
novembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. PROC. ADM. LIC. N° 181/2021. 
Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP torna público para conhecimento dos interessados que 
será realizada licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA,  do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, para Ampla Concorrência, objetivando a: “Contratação de empresa para prestação de 
serviços de controle de vetores e pragas urbanas: Dedetização, desratização e descupinização; 
em todas as dependências internas e externas (salas, pátios, gramados, quadras e outros) de 
prédios públicos, para atender as necessidades das Coordenadorias e Secretarias municipais, 
conforme descrição constante no Anexo I do edital”, que será regido pela L.F. n° 10.520/2002, Dec. 
Mun. nº 040/2006 e 186/2020, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
da L.F. nº. 8.666/93 e alterações, L.C. nº 123/2006 e n° 147/2014 e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie. A sessão publica de julgamento será realizada às 13:30 horas do dia 03 de 
dezembro de 2021, eletronicamente no site: http://sistemas.taquarituba.net.br/comprasedital/. 
O edital estará disponível a partir de 22/11/2021, no site www.taquarituba.sp.gov.br/licitacao, 
poderá ser solicitado pelo e-mail: licitação@taquarituba.sp.gov.br, ou no Departamento de 
Licitações, sito a Av. Gov. Mario Covas n° 1915 - Novo Centro - Tel: (14) 3762-9666, bem como 
qualquer esclarecimento adicional referente ao certame. Taquarituba/SP, 19 de novembro de 2021. 
Rosildo Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. PROC. ADM. LIC. N° 
183/2021. Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP torna público para conhecimento dos 
interessados que será realizada licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA,  
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para Ampla Concorrência, objetivando a: “Aquisição 
de Veiculo tipo Furgão, Ambulância para simples remoção, para a Coordenadoria Municipal 
da Saúde, recurso de emenda parlamentar Federal, proposta n° 11920.803000/1210-04, 
conforme solicitação e especificações descritas no Anexo I do edital”, que será regido pela 
L.F. n° 10.520/2002, Dec. Mun. nº 040/2006 e 186/2020, aplicando-se subsidiariamente, 
no que couberem, as disposições da L.F. nº. 8.666/93 e alterações, L.C. nº 123/2006 e 
n° 147/2014 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. A sessão publica de 
julgamento será realizada às 08:30 horas do dia 08 de dezembro de 2021, eletronicamente 
no site: http://sistemas.taquarituba.net.br/comprasedital/. O edital estará disponível a 
partir de 22/11/2021, no site www.taquarituba.sp.gov.br/licitacao, poderá ser solicitado pelo 
e-mail: licitação@taquarituba.sp.gov.br, ou no Departamento de Licitações, sito a Av. Gov. 
Mario Covas n° 1915 - Novo Centro - Tel: (14) 3762-9666, bem como qualquer esclarecimento 
adicional referente ao certame. Taquarituba/SP, 19 de novembro de 2021. Rosildo Donizeti 
dos Santos - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 104/2021.  A 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA/SP torna pública a licitação do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, AMPLA CONCORRÊNCIA, tendo por OBJETO: “Registro de Preços 
para aquisições futuras e parceladas de ferragens, ferramentas e materiais de manutenção 
predial e de vias publicas urbanas e rurais, para atender a Coordenadoria Municipal de 
Obras Publicas e especificações descritas no Anexo I do Edital”, que será regido pela L.F. 
n. 10.520/2002, Dec. Mun. 040/2006, Dec. Mun. 312/2013, aplicando-se subsidiariamente, 
as disposições da L. F. 8666/93, com alterações posteriores, a L.C. 123/2006 e alterações 
L.C nº 147/2014 e demais normas aplicáveis à espécie. Recebimento dos envelopes pelo 
Pregoeiro no dia 07/12/2021 a partir das 08:30 horas, tempo com duração mínima de 30 
(trinta) minutos, o Envelope n. 1 (Proposta de Preços) e n. 2 (Habilitação), recebendo no 
mesmo ato o credenciamento dos interessados em participar. LOCAL: Paço Municipal, sito 
a Av. Gov. Mario Covas n° 1915 - Novo Centro. O Edital em inteiro teor a disposição de 2ª 
a 6ª feira, das 08:00 as 17:00 horas, a partir de 22/11/2021, na Prefeitura Municipal de 
Taquarituba, Setor de Licitação, tel: (14) 3762-9666 ou no site www.taquarituba.sp.gov.br 
ou via e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba(SP), 19 de novembro de 2021. 
Rosildo Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

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

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 330/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00037197-93 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - Objeto: 
Aquisição de material de apoio pedagógico e material de escritório para as Unidades 
Administrativas e Unidades Escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino de Jovens e Adultos - EJA - Recebimento das Propostas dos itens 01 a 141: 
das 08h do dia 03/12/21 às 09h do dia 06/12/21 - Abertura das Propostas dos itens 
01 a 141: a partir das 09h do dia 06/12/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 
10h do dia 07/12/21 - Disponibilidade do Edital: a partir de 22/11/21, no portal 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira 
Raquel Amaral pelo telefone (19) 2116-0838.

Campinas, 19 de novembro de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Aviso de Nova Data de Abertura - Pregão Presencial nº 034/2021

Processo Administrativo nº 203/2021 - Registro de Preços nº 041/2021
A Divisão Municipal de Licitações da Prefeitura do Município de Viradouro comunica aos 
interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
203/2021, REGISTRO DE PREÇOS 041/2021, tendo como objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PLACAS E PRÓTESES DENTÁRIAS, estava 
suspenso para análise de impugnações apresentadas, e, após decisão do Pregoeiro abre-
se nova contagem de prazo para que não haja prejuízo às licitantes interessadas, fi cando 
defi nida a Abertura da Sessão Pública para às 08h00min do dia 02 de dezembro de 2021, na 
Sala do Pregão situada no Paço Municipal – Praça Major Manoel Joaquim nº 349 – Viradouro/
SP. Informações: Divisão de Licitações, na Praça Major Manoel Joaquim nº 349 – Viradouro/
SP – CEP 14.740-000, no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min 
de segunda à sexta-feira, telefone: (17) 3392-8800 ou pelo e-mail: pregão.viradouro@gmail.
com. Viradouro, 19 de novembro de 2021. Daniela de Souza Lima - Diretora da Divisão 
Municipal de Licitações, Compras e Almoxarifado

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL PP 064/2021. Objeto: Contratação 
de Empresa Especializada para Prestação de Serviços visando a Elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Econômico para o Município de Araçoiaba da Serra, conforme Termo de 
Referência contida no Anexo I. ENCERRAMENTO: 03.12.2021 as 09h30min. O edital completo 
poderá ser retirado através do Portal da Transparência do site www.aracoiaba.sp.gov.br. Araçoiaba 
da Serra/SP, 19 de Novembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL PP 066/2021. Objeto: Aquisição de 
Maquinários Agrícolas e Equipamentos para manutenção de Vias Públicas da Prefeitura Municipal 
de Araçoiaba da Serra/SP, com quantitativos máximos e condições mínimas contidas no Termo de 
Referência no Anexo I. ENCERRAMENTO: 01.12.2021 as 09h30min. O edital completo poderá 
ser retirado através do Portal da Transparência do site www.aracoiaba.sp.gov.br. Araçoiaba da 
Serra/SP, 19 de Novembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
AVISO DE REABERTURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/21, EDITAL Nº 130/21, 
Tipo Menor Preço por Item. Objeto: LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 
E VENTILADOR. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão 
recebidos no dia 06/12/21, das 9h às 9:30, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, 
nº 600, Jd de Lucca. O edital fica disponível no ende-reço acima das 9h às 17h ou no 
site www.itatiba.sp.gov.br. Informações: tel.11-3183-0655. Adriana Stocco–Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
AVISO DE REABERTURA. Pregão Presencial Nº 120/21, Edital Nº 138/21, Tipo Menor 
Preço. Objeto: O registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual LOCAÇÃO 
DE MÁQUINAS E CAMINHÕES com fornecimento de combustível, operadores e 
motorista. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no 
dia 03/12/21, das 13:30 às 14h, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jd 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. Thais A. Constantino – Pregoeira.

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

Concorrência Pública N.º 002/21 – Objeto: para Registro de Preços 
para eventual contratação de empresa especializada para locação de 
caminhões  e máquinas para drenagem, visando a execução de ma-
nutenção, obras e arte correntes e iluminação pública do município 
de Campo Limpo Paulista, conforme descritivos constantes do Edi-
tal. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 22/12/2021 às 
10:00h e ABERTURA DOS ENVELOPES: na mesma data e horário. A 
retirada do Edital poderá ser feita pelo site www.campolimpopaulista.
sp.gov.br – no link licitações, solicitado por e-mail nos endereços pre-
gao@campolimpopaulista.sp.gov.br ou ainda na Diretoria de Adminis-
tração, situada na Av. Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro – Cam-
po Limpo Paulista, das 11:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, 
exceto feriados e pontos facultativos. 

DENIS ROBERTO BRAGHETTI
Secretário de Serviços Urbanos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 079/2021
Licitação nº 100/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM 
PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
Licitação Tipo: Menor valor unitário
Regime de Execução: Entrega Total/valor unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 26/11/2021 às 14:00 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) 3399-5300 das 08:30 
às 16:30 nos dias úteis.

19 DE NOVEMBRO DE 2021
MONIS MARCIA SOARES

SECRETARIA SMARH

       AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Aviso de licitação

PRESENCIAL:
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA WALDO-

MIRO CORRÊA DE CAMARGO – SP 079 – TRECHO II, NO MUNICÍPIO DE ITU/SP. A Secretaria 
Municipal de Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos informa a quem possa interessar que se 
encontra aberta a Tomada de Preços nº 14/2021, para o objeto acima descrito. Os envelopes conten-
do a documentação e proposta comercial deverá ser entregue até o dia 07/12/2021, às 08h30, sendo 
a abertura às 09h00 do mesmo dia. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RE-
FORMA DE CAMPO SOCIETY EM GRAMA SINTÉTICA E ALAMBRADO, LOCALIZADO NA RUA 
DR. LAURO DE SOUZA LIMA, VILA MARTINS, NO MUNICÍPIO DE ITU/SP. A Secretaria Municipal 
de Esportes informa a quem possa interessar que se encontra aberta a Tomada de Preços nº 15/2021, 
para o objeto acima descrito. Os envelopes contendo a documentação e proposta comercial deverá 
ser entregue até o dia 08/12/2021, às 08h30, sendo a abertura às 09h00 do mesmo dia. 

Os Editais completos estão à disposição para consulta e impressão no site da Prefeitura: www.itu.sp.
gov.br. Caso prefira obter cópia do edital diretamente na Prefeitura o interessado deverá trazer o CD 
para reprodução do mesmo, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, exclusivamente 
no Departamento Central de Compras, sito na Av. Itu 400 Anos, nº 111, Bairro Itu Novo Centro, Itu/SP. 
Obs. 1) Não será enviado o Edital pelo correio. 2) Não serão prestadas informações por telefone. Itu, 
19/11/2021 – Gilmar Dias Pereira – Secretário Municipal de Esportes.

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO
Processo Administrativo: PMC.2021.00045178-68
Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Assunto: Pregão nº 294/2021 – Eletrônico
Objeto: Registro de Preços de ovo integral pasteurizado desidratado.
O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
Compras, comunica aos interessados que ALTEROU o Edital da licitação em 
epígrafe. O Adendo está disponível no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br.

Campinas, 19 de novembro de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO 230/2021 - REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios básicos para a Merenda 
Escolar. FICA SUSPENSO O PRESENTE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REVISÃO DO 
EDITAL.

Santa Bárbara d’Oeste, 19 de novembro de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração
AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 11/2021

Objeto: Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) para a formalização de parceria, em 
regime de mútua cooperação, para execução, em regime de mútua cooperação, DE Serviço de 
Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, idosas, e suas Famílias, acima de 30 
anos, egressas da educação, por período de 12 (doze) meses, mediante formalização de 
parceria e celebração de termo de colaboração, observadas as condições previstas no Edital e 
respectivos Anexos. Apresentar Proposta - Plano de Trabalho, bem como a documentação 
estabelecida nos artigos 11 e 12 do Edital, no Setor de Licitações - 4º andar do Prédio da 
Prefeitura Municipal Avenida Monte Castelo, 1.000, Jardim Primavera, CEP:13.450-901 , Santa 
Bárbara D’Oeste/SP , no horário das 9h às 16h, no período de 22/11/2021 a 21/12/2021 até 
09h30min. O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados, pelo 
site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br .

Santa Bárbara d’Oeste, 19 de novembro de 2021
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração
AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 12/2021

Objeto: Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) para a formalização de parceria, em 
regime de mútua cooperação, para execução de Serviço de Proteção Social Especial para 
Pessoas com Deficiência, crianças e adolescentes com Autismo e seus Espectros, devendo 
promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida dos participantes, 
mediante a formalização de Termo de Colaboração, de acordo com as condições previstas 
neste Edital e seus Anexos. Apresentar Proposta - Plano de Trabalho, bem como a 
documentação estabelecida nos artigos 11 e 12 do Edital, no Setor de Licitações - 4º andar do 
Prédio da Prefeitura Municipal Avenida Monte Castelo, 1.000, Jardim Primavera, 
CEP:13.450-901 , Santa Bárbara D’Oeste/SP , no horário das 9h às 16h, no período de 
22/11/2021 a 21/12/2021 até 14h00 O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos 
pelos interessados, pelo site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br .

Santa Bárbara d’Oeste, 19 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

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna 
público que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, 
Ilhabela-SP, as seguintes licitações: Edital nº 174/2021 RETIFICADO 
– Pregão Presencial nº 050/2021-Proc.Adm. nº 11999/2021. OBJETO: 
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa es-
pecializada para prestação de serviços de hospedagem. NOVA Data da 
entrega das propostas dia 03/12/2021 às 14:00horas. Edital nº 139/2021 
– Pregão Presencial nº 043/2021-Proc. Adm. nº10.827/2021.OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para ministrar aulas do PREPOM 
aquaviário e Curso Especial de Segurança de Embarcações de Passa-
geiros (ESEP). Nova data da entrega das propostas dia 02/12/2021 as 
14:30horas. Edital nº 181/2021 – Tomada de Preço nº 003/2021-Proc. 
Adm. nº 11591/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
com fornecimento de material e mão de obra para reforma da cobertura 
do prédio existente da Escola Municipal Eurípedes da Silva Ferreira. 
Data da entrega das propostas dia 07/12/2021 às 10:30horas. Edital 
nº 182/2021 - Tomada de Preço nº 004/2021-Proc. Adm.nº10795/2021. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada com fornecimento de 
material e mão de obra para execução de sistema de tratamento de 
esgoto descentralizado na Comunidade Tradicional do Bonete. Data da 
entrega das propostas dia 08/12/2021 às 10:30horas.  Os Editais com-
pletos deverão ser retirados no portal oficial do município sitio www.ilha-
bela.sp.gov.br – serviços – licitações e quaisquer informações poderão 
ser obtidas no endereço acima, das 10h00min às 17h00min ou pelo te-
lefone (12) 3896-9207, em até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência 
à data da abertura. Ilhabela, 19 de novembro de 2021 – Patrícia Apª dos 
Santos de Oliveira- Departamento de Licitações. 

Custo desta Publicação R$ 482,90

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE ABERTURA 

PREGÃO PRESENCIAL 12/2.021
ENCERRAMENTO: ÀS 09:00 HRS DO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2.021
OBJETO: Contratação de empresa de consultoria técnica especializada para a elaboração de estudos 
e projetos de viabilidade econômica e financeira com o objetivo de captar recursos financeiros junto 
aos agentes financeiros nacionais através das linhas de crédito existentes, conforme as quantidades 
e especificações indicadas no edital e seus anexos. O edital completo e seus anexos estão disponí-
veis para retirada na sede do SAMAE-Mogi Guaçu através do recolhimento da taxa de R$ 5,00 ou 
gratuitamente através do site www.samaemogiguacu.com.br, maiores informações serão fornecidas 
pela Comissão de Licitações.

Mogi Guaçu 17 de Novembro de 2.021
Mario Antonio Zaia - Superintendente 

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

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE ABERTURA

TOMADA DE PREÇOS 05/2.021-ENCERRAMENTO: ÀS 9:00 HS DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 
2.021. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços para im-
plantação de novo trecho do interceptor até a Estação de Tratamento de Esgoto da Av. Brasil.
Preço do edital R$ 15,00, obs - não serão vendidos editais via postal ou por qualquer outro meio.
Aviso: maiores informações, bem como edital completo, serão fornecidas pela Comissão de Licita-
ções, sita no edifício sede do  SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE MOGI 
GUAÇU/SP-SAMAE, mediante recolhimento do valor acima, no horário das 08:00 hs às 11:00 hs e 
das 13:00 hs às 16:00 hs do dia 22 de novembro de 2.021 até o dia 03 de dezembro de 2.021. O edital 
completo estará disponível para consulta e retirada no site: www.samaemogiguacu.com.br.

Mogi Guaçu 19 de Novembro de 2.021
Celso Ricardo P.Silva - Presidente da C.L.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para atender diversas 
Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas 
pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20 (vinte) dias, 
de acordo com as descrições constantes no anexo I, que faz parte do processo 
licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através do “site” da Prefeitura na 
internet www.indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes deverão ser entregues, diretamente 
ao Pregoeiro Marcos Roberto Monaro, na sala de reunião do Departamento de 
Licitações, localizado à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada 
II - Indaiatuba/SP, às 09:00 horas do dia 02 de dezembro de 2021. Informações 
através dos telefones nºs.: (19) 3834-9087 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 18 DE NOVEMBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2021 - EDITAL Nº 219/2021 Fundação Municipal Irene Siqueira Alves
“Vovó Mocinha” - Fungota Araraquara
MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
A Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – “Vovó Mocinha” – Fungota, Rua Carlos Gomes, 
1610 -  Centro – Araraquara-SP, (16)3305-1530 torna publico o  edital:
Modalidade Pregão Eletronico nº 025/2021 -  Processo Licitatório 304/2021 – EXCLUSIVA 
ME/EPP
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO DO LOTE, que visa a a 
EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICOSE 
COM FORNECIMENTO DE APARELHO MEDIDOR COMPATIVEL EM COMODATO, con-
forme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Anexo I – Termo de 
Referência, por um período de 12(doze) meses.
A informação dos dados para acesso ao edital deve ser feita através do e-mail:  comprasfun-
gota@araraquara.sp.gov.br
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:00hs do dia 03 de dezembro de 2021. Inicio da 
sessão de Abertura da Proposta de Trabalho.

Araraquara, 19 de novembro de 2021.
LUCIA REGINA ORTIZ LIMA

Diretora Executiva 
FUNGOTA

RETIFICAÇÃO - CONCORRÊNCIA 02/2021 
Foi retificado com devolução de prazo a CONCORRÊNCIA Nº 02/2021 do INSTITUTO ADOLFO 
LUTZ, referente ao Processo nº SES-PRC-2021/29602, objetivando a Obra de Reforma do Centro 
de Laboratório Regional - Presidente Prudente do Instituto Adolfo Lutz. A realização da sessão será 
no dia 21/12/2021 às 10:00 horas na Coordenadoria de Controle de Doenças, Sala de Reuniões, sito 
na Av. Dr. Arnaldo, 351 – 1º Andar – Pacaembu – São Paulo/SP. O Edital estará disponível nos sítios: 
www.imesp.com.br e www.e-negociospublicos.com.br.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

DocuSign Envelope ID: F5FFE1F3-D680-454B-8018-EDDB49D96904
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0031158-04.2013.8.26.0007 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo,  
Dr(a). Daniella Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Flávio 
Santos Vilarino, brasileiro, casado, portador do RG nº 12.722.670 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF 
nº 951.485.588-49 e Ivone da Silva Vilarino, brasileira, casada, portadora do RG nº 14.090.971 - 
SSP/SP e inscrita no CPF/ MF nº 011.940.418-41, que por parte da Companhia Metropolitana de 
Habitação de São Paulo - Cohab-SP, lhes foi ajuizada uma Ação de Resolução Contratual com 
Pedido de Antecipação de Tutela Cumulada Com Perdas e Danos, pelo procedimento Ordinário, 
relativo ao Contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel situado à Rua Dante Alderigo, 
258, apto. 23-C, o qual integra o Conjunto Habitacional Santa Etelvina VII São Paulo/SP; porque os 
réus, violando o contrato, abandonaram o imóvel, frustando a finalidade social e assistencial que o 
financiamento objetiva, bem como se encontram em débito com o pagamento das parcelas vencidas. 
Foi requerida a confirmação da tutela antecipada para rescisão do contrato e a perda das prestação 
pagas, como compensação pela utilização do imóvel e pelo desgaste e desvalorização por seu uso, 
custas e demais cominações de direito. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi determinada a 
citação por edital, para que os mesmos, no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, 
contestem 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 (Art. 344 do 
NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

3ª Vara Cível do Foro Regional VII - Itaquera

2ª Vara Cível, do Foro de Suzano –SP. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 0001413-44.2021.8.26.0606 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Suzano, Estado 
de São Paulo, Dr. PAULO EDUARDO DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a MARIA ALBERIZA FERREIRA DINIZ, RG 37.422.752-4, CPF 565.885.773-20, que 
por este Juízo, tramita de uma ação de Insolvência Requerida pelo Credor (Adimplemento e 
Extinção) em fase Cumprimento de sentença, movida por Florcanol Incorporadora Ltda. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 4.143,32 (11/2020), 
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), bem como penhora e 
avaliação de bens. 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 Suzano-SP. 

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
0038999-26.2017.8.26.0002 A MM. Juíza de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São 
Paulo, Dra. Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. 
Faz saber a Joseval Santos Correia Filho, brasileiro, portador 
do RG 42943859, CPF 317.538.478-18, que por este Juízo, 
tramita de uma Ação de Cumprimento de Sentença, movido 
por Reis Office Products Serviços Ltda. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, 
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua intimação por edital, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 
23.493,02, 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. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO 
Nº 0055684-50.2013.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CARLOS LUIZ SPIESS, RG 
1555960, CPF 001.652.048-34, DINNA SERSCHUBERT 
SPIESS, RG 2441506, CPF 116.014.578-47 e JAIRO 
HENRIQUE SPIESS ME, CNPJ 07.955.277/0001-17, que 
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível 
por parte de Humberto Tarcisio de Castro e outro, 
alegando em síntese: Inadimplência de aluguéis e 
encargos, de 15/03/2013 até 15/07/2013, referente ao 
apartamento 122-A. O imóvel está situado na Rua 
Itapimirum nº 77. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 13 de setembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0079453-24.2012.8.26.0002 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) BASILIO BARSALOBRE, CPF 479.758.498-04, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: 
Cobrança de R$ 65.832,25 (30/06/2014) referente à cédula de crédito bancário, capital de giro 
nº 351/5.062.526, emitida em 30/09/2011. 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 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o 
débito atualizado, sob pena de penhora em tantos de seus bens quantos bastem à garantia da 
execução. Em caso de pagamento dentro do tríduo a verba honorária será reduzida pela 
metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e depositando 30% 
do valor em execução, incluindo custas e honorários advocatícios, poderá o executado 
requerer o pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo efetuado o pagamento, fluirá o prazo de 15 
(quinze) dias para apresentação de embargos à execução. 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 08 de setembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 1009882-48.2014.8.26.0011 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - 
Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério de 
Camargo Arruda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
WALKMAR DE MORAES ALVES, Brasileiro, Casado, RG 
22.686.157-0, CPF 130.716.148-02, com endereço à Rua 
Maria Quintina dos Santos, 720, Pestana, CEP 06122-
190, Osasco - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Geraldo 
Miguel Farias, objetivando a rescisão do contrato verbal 
referente a duas linhas telefônicas, com a consequente 
devolução do cheque de nº 000198, do Banco Bradesco 
S/A, no valor de R$ 3.334,00, levado, indevidamente a 
protesto junto ao 8º Tabelião de Protesto de Letras e 
Títulos de São Paulo/SP. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresentem resposta. Não 
sendo contestada a ação no prazo legal, será considerado 
revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor. Será o presente edital afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 19 de outubro de 2021.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
1026017-39.2018.8.26.0224  A MM. Juíza de Direito da 9ª 
Vara Cível do Foro de Guarulhos , Estado de São Paulo, 
Dra. Ana Carolina Miranda De Oliveira, na forma da Lei, etc. 
Faz saber  a Felipe Augusto de Souza  (CPF: 
225.546.778-08), e Kamila Heloisa da Silva (CPF: 
427.521.658-03) que Associação de Ensino Intelecto lhe 
ajuizou uma Ação de Cobrança, objetivando receber a 
quantia de R$ 5.596,77 (julho/18) referente a locação da 
sala comercial nº 47, sito à Av. Emilio Ribas n. 1056 do Ed. 
Dubbai. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi 
deferida sua citação por edital, para que, no prazo de 15 
dias (úteis), após os 20 supra, ofereça resposta, sob 
pena de revelia (ocasião em que será nomeado curador). 
Será o presente afixado e publicado, na forma da lei.

Edital de Citação – Prazo de 20 dias, expedido nos autos 
da Ação de Usucapião, Processo nº 1031377-
81.2020.8.26.0224 O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. Mauro 
Civolani Forlin, na forma da Lei, etc. Faz saber a réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores ,  que Osaip - Empreendimentos e 
Participações Ltda. ajuizou Ação de Usucapião, visando 
Trata-se de pedido de Usucapião do imóvel localizado na 
Avenida Nova Cumbica, nº *, Vila Nova Cumbica, neste 
município, identificado como lotes 24 e 25 da quadra C 
daquele loteamento, inscrições cadastrais municipais 
093.53.65.0284.00.000 e 093.53.65.0329.00.000., 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Edital Para Conhecimento de Terceiros - Prazo de 10 
dias, Processo nº 1047154-48.2016.8.26.0224 O MM. 
Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Comarca 
de Guarulhos /SP, Dr. Rafael Tocantins Maltez, na forma 
da lei, etc. Faz saber a terceiros interessados na lide 
que DER - Departamento de Estradas de Rodagem 
ajuizou Ação de Desapropriação por Utilidade Pública 
/ DL. 3365/41 em face de Seródio Empreendimentos 
Imobiliários S/C Ltda., sobre uma área de 577,04m², 
quadra 22, lote 14 sito a Av. Candea s/nº, Cidade Seródio - 
Guarulhos/SP, matrícula nº 123.990 do 2º Cartório de 
Registro de Imóveis desta Comarca, declarada de 
utilidade pública pelo Decreto Estadual nº 61.401 de 
04/08/2015. Assim, a fim de dar cumprimento ao artigo 34 
da Lei de Desapropriação e, objetivando o levantamento 
dos valores depositados a título de indenização, foi 
determinada a expedição de edital com prazo de 10 dias a 
contar da publicação no órgão oficial, nos termos da lei, o 
qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. 
Nada mais. Guarulhos 09 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1014106-49.2019.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, 
do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VILMA 
DA SILVA CÉSAR, Brasileira, Viúva, Prendas do Lar, RG 13.153.400-2, CPF 108.329.968-90, com endereço à Praça Jose Lamacchia, 95, 
Bom Retiro, CEP 11090-210, Santos - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível - Honorários de Sucumbência, 
conforme artigos 319 e seguintes do CPC e nos artigos 22 e seguintes da Lei n.º 8.906/1994, o Estatuto da OAB por parte DE NEUZA 
CLAUDIA SEIXAS ANDRE, brasileira, solteira, advogada, portadora do CPF/MF Nº 040.183.398-44, com endereço na Avenida Leomil nº 
180 – Centro, Guarujá – SP (CEP. 11410- 160), requer a citação. Foram realizadas tentativas para localizar a corré nos endereços: Praça 
José Lamarch n.º 144, casa 86, Jardim Bom Retiro, Santos – SP; Rua Silva Jardim n° 270 – Macuco, Santos – SP; Rua Sebastião Brasil de 
Castro Rios n° 288 – Caneleira, Santos – SP e Praça José Lamarch n.º 95, Jardim Bom Retiro, Santos – SP. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Santos, aos 16 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1099317-47.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. Faz Saber a HUMBERTO CECON, portador do 
RG nº 2.752.992 e CPF nº 004.545.598 (incompleto) e de MARIA CECON, portadora do RG nº 3.945.456 e CPF nº 385.416.108 
(incompleto) que por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IUCATÃ foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 
5.789,64 (Outubro/20), referente a débitos condominiais relativos ao apto nº 22 do Condomínio autor. Estando os executados em lugar 
ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 
10% a contar da citação. Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 
metade, ou querendo, oferecer Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006242-57.2020.8.26.0292. A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dra. Luciene de Oliveira Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SANDRA REGINA SILVA DE 
CARVALHO, CPF 16275359854, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por parte de VIVALDINO PASTRO referente ao contrato 
de locação do imóvel localizado na Avenida Eng. Davi Monteiro Lino, 3781, casa 71, Jardim Marcondes - Jacareí - SP, CEP: 12325-021. 
Valor da causa R$ 5.550,28 (Setembro/20). 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 20 dias supra, ofereça defesa, nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão 
verdadeiros os fatos alegados na inicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, 
IV. Para conhecimento de todos é expedido o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Jacarei, aos 11 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005984-47.2020.8.26.0292. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr. Maurício Brisque Neiva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital, virem 
ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do processo nº 1005984-47.2020.8.26.0292 que neste juízo corre seus trâmites, Ação de 
Devolução de Dinheiro Por Venda Mediante Fraude em que é réu VALMIR BRAZ SANTOS, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 
130.406.628-21, requer a citação por Edital. Foi realizado tentativas para localizar o réu e como esteja o mesmo em lugar incerto e não 
sabido, não sendo possível citá-lo (a) pessoalmente, nestas condições foi  deferido a citação pelo presente edital, para comparecerem em 
juízo, para promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital (20 dias), 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 Jacareí, aos 01 de outubro de 2.021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1099554-18.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BÁRBARA 
LANZONI PEREIRA, Brasileira, Casada, CPF 463.775.998-62, com endereço à Rua Ouro Velho, 1597, ,, Brasilandia, CEP 02848-070, São 
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de VINICIUS REIS MOREIRA E OUTRO. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de outubro de 2021. 
 
 
9ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santos/SP. 9º Oficio Edital de citação com prazo de 30 dias úteis PROCESSO Nº 0005978-
67.2013.8.26.0562. O Dr. Carlos Ortiz Gomes, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Santos/SP., Faz saber a Adan Lins da Silva Santos, CPF 
nº. 339.310.298-24 que CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE CEUBAN ajuizou ação Monitoria p/ cobrança de 
R$11.627,37 (Mar/2013), débitos relativos ao contrato de confissão de dívida anexo aos autos. Estando a ré em local ignorado, expede-se 
edital para que no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, pague o debito isento de custas, arcando, todavia, com o pagamento de 
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa ou ofereça embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo, 
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 701/702 do CPC. Ficando advertidos que será nomeado 
curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 




           
           


  
                 

              

              




 




        

          


 


              




 

 





              

 






 

Salus Empreendimentos e Participações IV Ltda.
CNPJ/MF nº 19.439.473/0001-18 - NIRE 35.228.103.249

Extrato da Ata da Reunião de Sócios em 01.08.2021
Data, hora, local: 01.08.2021, às 11 horas, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, São Pau-
lo/SP. Presença: totalidade dos sócios. Mesa: Presidente, Renato Bugana Peres; Secretário, Olavo Nigel Saptchenko Ar-
felli Meyer. Deliberações Aprovadas: (i) Integralmente o Protocolo, fi rmado em 01.08.2021, elaborado em conjun-
to pela administração da Sociedade e da Incorporadora, por sua acionista Salus Holding S.A., sede em São Paulo/SP, 
CNPJ/MF 20.124.338/0001-62 (“Incorporadora”), nos termos e condições do “Instrumento de Protocolo e Justifi cação 
de Incorporação da Salus Empreendimentos e Participações IV Ltda. por Salus Holding S.A.” (“Protocolo”); (ii) Ratifi car 
a nomeação da Verdus Serviços Profi ssionais de Contabilidade, CRC 2SP036249/O-1, CNPJ/MF nº 23.092.592/0001-14, 
indicada no Protocolo como responsável pela avaliação do patrimônio líquido da Sociedade por meio da elaboração do 
Laudo de Avaliação levantado em 01.08.2021; (iii) O Laudo de Avaliação, referente ao patrimônio líquido da Sociedade, 
emitido pela empresa acima indicada, constante de anexo ao Protocolo. O Laudo de Avaliação teve como base o balan-
ço patrimonial especial, levantado em 01.08.2021, tendo apurado um patrimônio líquido da Sociedade no valor de R$ 
46.761,43; (iv) A incorporação da Sociedade, pela Incorporadora, que passará a responder como sucessora universal da 
Sociedade, para quaisquer fi ns e efeitos, sendo certo, portanto, que a Incorporadora assume, de acordo com a lei, sem 
quaisquer exceções ou restrições, todo o ativo e o passivo da Sociedade, incluindo todos os seus bens, direitos e obriga-
ções; (v) Declarar extinta a Sociedade, que será sucedida pela incorporadora, para todos e quaisquer fi ns e efeitos de di-
reito; e (vi) Os Administradores a praticarem todos e quaisquer atos, incluindo a outorga de procurações, bem como as-
sinar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar e efetivar as deliberações acima toma-
das, incluindo, sem limitação, a baixa de todas as inscrições/registros da Sociedade, bem como todas as transferências 
de titularidade, registros e/ou licenças de tais bens, junto a todos e quaisquer órgãos, sejam estes públicos ou não. Foi 
decidida nesta data, a incorporação da Sociedade pela Incorporadora. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
01.08.2021. Sócio: Salus Holding S.A. - Por seu Diretor Renato Bugana Peres e seu procurador Olavo Nigel Saptchen-
ko Arfelli Meyer. JUCESP 524.109/21-7 em 03.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

Ata da Reunião de Diretoria realizada em 28 de outubro de 2021
1. Data, Horário e local: No dia 28 de outubro de 2021, às 15:30 horas, realizada de forma remota, nos termos do artigo 
14, parágrafo segundo, do estatuto social da Pet Center Comércio e Participações S.A. (“Companhia”). 2. Presença: Pre-
sentes todos os diretores da Companhia, restando dispensada a convocação. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Sergio Zimerman, 
e secretariada pela Sra. Aline Ferreira Penna Peli. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a abertura de filial da Companhia, 
na cidade de São Paulo, localizada na Avenida Doutor Gastão Vidigal, nº 1555, esquina com R Xavier Krauss, Bairro Vila 
Leopoldina, São Paulo-SP, e (ii) a indicação de objeto social para a referida filial. 5. Deliberações Tomadas: Instalada a 
reunião, após exame e discussão da ordem do dia, os membros da Diretoria presentes, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1. Aprovar, nos termos do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, 
a abertura da seguinte filial da Companhia: (i) Localizada na cidade de São Paulo, Avenida Doutor Gastão Vidigal, nº 1555, 
esquina com R Xavier Krauss, Bairro Vila Leopoldina, São Paulo-SP. 5.2. Aprovar, nos termos do Artigo 3º do Estatuto Social 
da Companhia, o objeto social para a referida filial. 5.3. A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos 
necessários para a implementação do disposto nos itens 5.1 e 5.2 acima. 5. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada 
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por 
todos aprovada. Mesa: Presidente – Sr. Sergio Zimerman; Secretária – Sra. Aline Ferreira Penna Peli. Sra. Valéria Pires 
Correa, Sr. Luciano Rocha Sessim. Confere com a original lavrada em livro próprio. Assinaturas: Mesa: Sérgio Zimerman 
– Presidente; Aline Ferreria Penna Peli – Secretária. Diretores: Sérgio Zimerman, Aline Ferreria Penna Peli, Valéria Pires 
Correa, Luciano Rocha Sessim. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 546.188/21-7 em 
16/11/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Salus Empreendimentos e Participações V Ltda. 
CNPJ/MF nº 15.494.589/0001-07 - NIRE 35.226.552.356 

Extrato da Ata da Reunião de Sócios em 01.07.2021
Data, hora, local: 01.07.2021, 11hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 11º andar, parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Renato Bugana Peres; Secretário: Olavo Nigel Saptchenko Arfelli 
Meyer. Deliberações aprovadas: (i) Integralmente o Protocolo, fi rmado em 01.07.2021, elaborado em conjunto 
pela administração da Sociedade e da Incorporadora, Salus Empreendimentos e Participações Ltda., sede em 
São Paulo/SP, CNPJ/MF 10.354.550/0001-62 (“Incorporadora”), nos termos e condições do “Instrumento de Protocolo 
e Justifi cação de Incorporação da Salus Empreendimentos e Participações V Ltda. por Salus Empreendimentos e Parti-
cipações Ltda.” (“Protocolo”); (ii) Ratifi car a nomeação da Verdus Serviços Profi ssionais de Contabilidade 
S/S Ltda., CRC 2SP036249/O-1, CNPJ/MF 23.092.592/0001-14, indicada no Protocolo como responsável pela avalia-
ção do patrimônio líquido da Sociedade por meio da elaboração do Laudo de Avaliação levantado em 01.07.2021; (iii) 
O Laudo de Avaliação, referente ao patrimônio líquido da Sociedade, emitido pela empresa acima indicada, constante 
de anexo ao Protocolo. O Laudo de Avaliação teve como base o balanço patrimonial especial da Sociedade, levantado 
em 01.07.2021, tendo apurado um patrimônio líquido no valor de R$ 27.003.186,86; (iv) A incorporação da Socieda-
de, pela Incorporadora, que passará a responder como sucessora universal da Sociedade, para quaisquer fi ns e efeitos, 
sendo certo, portanto, que a Incorporadora assume, de acordo com a lei, sem quaisquer exceções ou restrições, todo o 
ativo e o passivo da Sociedade, incluindo todos os seus bens, direitos e obrigações; (v) Declarar extinta a Sociedade, 
que será sucedida pela incorporadora, para todos e quaisquer fi ns e efeitos de direito; e (vi) Autorizar os Administra-
dores da Sociedade a praticarem todos e quaisquer atos, incluindo a outorga de procurações, bem como assinar todos 
e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar e efetivar as deliberações acima tomadas, incluin-
do, sem limitação, a baixa de todas as inscrições/registros da Sociedade, bem como todas as transferências de titulari-
dade, registros e/ou licenças de tais bens, junto a todos e quaisquer órgãos, sejam estes públicos ou não. Foi decidida 
nesta data, a incorporação da Sociedade pela Incorporadora. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 01.07.2021. Só-
cio: Salus Empreendimentos e Participações Ltda. por seu Diretor Renato Bugana Peres e seu procurador Ola-
vo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer. JUCESP nº 524.106/21-6 em 03.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Salus Holding S.A. - CNPJ/MF nº 20.124.338/0001-62 - NIRE 35.300.475.593 
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 01.08.2021

Data, hora e local: 01.08.2021, 11hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 11º andar, parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Renato Bugana Peres; Secretário: Olavo Nigel Saptchenko Ar-
felli Meyer. Deliberações aprovadas: (i) Integralmente o Protocolo, fi rmado em 01.08.2021, elaborado em conjunto 
pelos administradores da Companhia e os administradores da Salus Empreendimentos e Participações IV Ltda. (“Salus 
IV”) pela Companhia, nos termos e condições do “Instrumento de Protocolo e Justifi cação de Incorporação da Salus Em-
preendimentos e Participações IV Ltda. por Salus Holding S.A.” (“Protocolo”); (ii) Ratifi caram a nomeação da Verdus 
Serviços Profi ssionais de Contabilidade, CRC 2SP036249/O-1, CNPJ/MF 23.092.592/0001-14, responsável pela avaliação 
do patrimônio líquido através da elaboração do Laudo de Avaliação levantado em 01.08.2021; (iii) O Laudo de Avalia-
ção, referente ao patrimônio líquido da Salus IV, emitido pela empresa acima indicada, constante de anexo ao Protoco-
lo. O Laudo de Avaliação teve como base o balanço patrimonial especial da Salus IV, levantado em 01.08.2021, tendo 
apurado um patrimônio líquido no valor de R$ 46.761,43; (iv) A incorporação da Salus IV, pela Companhia, que passa-
rá a responder como sucessora universal para quaisquer fi ns e efeitos, sendo certo, que a Companhia assume, todo o ati-
vo e o passivo, incluindo todos os seus bens, direitos e obrigações. A presente operação não acarretará em alterações do 
capital social; (v) Declarar extinta a Salus IV, que será sucedida pela Companhia, para todos e quaisquer fi ns e efeitos 
de direito; e (vi) Autorizaram os Administradores da Companhia a praticarem todos e quaisquer atos, incluindo a outor-
ga de procurações, bem como assinar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar e efe-
tivar as deliberações acima tomadas. Os lançamentos contábeis decorrentes da operação ora efetivada, serão realiza-
dos. Conforme deliberações da única acionista da Salus IV, foi decidida nesta data, a incorporação da Salus IV pela 
Companhia. Fica, aprovado que os Administradores da Companhia refl itam todos os direitos e obrigações da Salus IV 
à Companhia, como sucessora, resultantes da operação de incorporação da Salus IV. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 01.08.2021. Acionistas: RB Capital Salus Infraestrutura I Fundo de Investimento em Participações, por 
sua gestora RB Capital Asset Management Ltda., por sua Diretora Denise Yuri Santana Kaziura e procurador Olavo 
Nigel Saptchenko Arfelli Meyer, e RB Capital S.A., por seu Diretor Glauber da Cunha Santos e procurador Olavo Nigel 
Saptchenko Arfelli Meyer. JUCESP nº 524.108/21-3 em 03.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Salus Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 10.354.550/0001-62 - NIRE 35.222.720.238

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 01.07.2021
Data, hora, local: 01.07.2021, às 11 horas, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, São 
Paulo/SP. Presença: totalidade dos sócios. Mesa: Presidente, Renato Bugana Peres; Secretário, Olavo Nigel Saptchenko 
Arfelli Meyer. Ordem do Dia: (i) discutir e deliberar sobre a proposta de incorporação da Salus Empreendimentos 
e Participações V Ltda. (“SALUS V”) pela Sociedade, nos termos e condições do “Instrumento de Protocolo e 
Justifi cação de Incorporação da Salus Empreendimentos e Participações V Ltda. por Salus Empreendimentos e 
Participações Ltda.” (“Protocolo”, constante do Anexo I à presente ata), fi rmado na presente data; (ii) ratifi car a 
nomeação de empresa especializada previamente contratada para a avaliação do patrimônio a ser incorporado pela 
Sociedade; (iii) aprovar o laudo de avaliação do patrimônio da SALUS V para incorporação pela Sociedade (“Laudo de 
Avaliação”, constante de anexo ao Protocolo, que faz parte do Anexo I à presente ata); (iv) aprovar a incorporação da 
SALUS V pela Sociedade; (v) declarar extinta a SALUS V, que será sucedida pela Sociedade; e (vi) autorizar a 
administração da Sociedade a tomar todas as providências e praticar todos os atos que se fi zerem necessários à 
formalização das deliberações acima, inclusive para refl etir a transferência de todos os direitos e obrigações da SALUS 
V, resultantes da operação de incorporação da SALUS V. Deliberações Aprovadas: (i) o Protocolo, fi rmado em 
01.07.2021, elaborado em conjunto pelos administradores da Sociedade e os administradores da SALUS V; (ii) 
Ratifi caram a nomeação da Verdus Serviços Profi ssionais de Contabilidade S/S Ltda., CRC/SP 2SP036249/O-1 
e CNPJ/MF 23.092.592/0001-14, indicada no Protocolo como responsável pela avaliação do patrimônio líquido da 
SALUS V através da elaboração do Laudo de Avaliação levantado em 01.07.2021; (iii) o Laudo de Avaliação, referente 
ao patrimônio líquido da SALUS V, emitido pela empresa acima indicada. O Laudo de Avaliação teve como base o 
balanço patrimonial especial da SALUS V, levantado em 01.07.2021, tendo apurado um patrimônio líquido da SALUS V 
no valor de R$ 27.003.186,86; (iv) a incorporação da SALUS V, pela Companhia, que passará a responder como 
sucessora universal para quaisquer fi ns e efeitos, sendo certo, portanto, que a Companhia assume, de acordo com a lei, 
sem quaisquer exceções ou restrições, todo o ativo e o passivo da SALUS V, incluindo todos os seus bens, direitos e 
obrigações. Em razão da SALUS V ser, na presente data, integralmente investida pela Companhia, a presente operação 
não acarretará em alterações do capital social da Sociedade; (v) Declararam extinta a SALUS V, que será sucedida pela 
Companhia, para todos e quaisquer fi ns e efeitos de direito; e (vi) Autorizaram os Administradores da Companhia a 
praticarem todos e quaisquer atos, incluindo a outorga de procurações, bem como assinar todos e quaisquer 
documentos que se façam necessários para implementar e efetivar as deliberações acima tomadas, incluindo, sem 
limitação, a baixa de todas as inscrições/registros da SALUS V, bem como todas as transferências de titularidade, 
registros e/ou licenças de tais bens, junto a todos e quaisquer órgãos, sejam estes públicos ou não. Os lançamentos 
contábeis decorrentes da operação ora efetivada, serão realizados pela Companhia. Conforme deliberações da única 
acionista da SALUS V, foi decidida nesta data, a incorporação da SALUS V pela Sociedade. Portanto, anexa-se à presente 
ata, como também constante de anexo ao Protocolo, que faz parte do Anexo I à presente ata, uma via do respectivo ato 
societário da SALUS V. Fica, ainda, aprovado que os Administradores, refl itam todos os direitos e obrigações da SALUS 
V à Sociedade, como sucessora, resultantes da operação de incorporação da SALUS V. Encerramento: Nada mais. São 
Paulo, 01.07.2021. Sócios: Salus Holding S.A.-Por seus Diretores Glauber da Cunha Santos e Renato Bugana Peres, 
RB Capital Serviços de Crédito Ltda. - Por seus Diretores Glauber da Cunha Santos e Renato Bugana Peres. 
JUCESP 524.105/21-2 em 03.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Plutão Investimentos Ltda. - CNPJ/MF nº 19.439.486/0001-97 - NIRE 35.229.687.015
Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 01.08.2021

Data, hora, local: 01.08.2021, às 13hs., na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Michaluá; Secretário: Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer. 
Deliberações Aprovadas: (i) incorporação da Sociedade, por sua única acionista RB Capital Commercial Properties 
S.A., com sede em São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 09.272.156/0001-04 (“Incorporadora”), nos termos e condições do “Instrumen-
to de Protocolo e Justifi cação de Incorporação (“Protocolo”), fi rmado em 01.08.2021, elaborado em conjunto pela adminis-
tração da Sociedade e da Incorporadora; (ii) Ratifi car a nomeação da Verdus Serviços Profi ssionais de Contabilida-
de, CRC 2SP036249/O-1 e no CNPJ/MF nº 23.092.592/0001-14, indicada no Protocolo como responsável pela avaliação do 
patrimônio líquido da Sociedade por meio da elaboração do Laudo de Avaliação levantado em 01.08.2021; (iii) Laudo de 
Avaliação, referente ao patrimônio líquido da Sociedade, emitido pela empresa acima indicada. O Laudo de Avaliação teve 
como base o balanço patrimonial especial, levantado em 01.08.2021, tendo apurado um patrimônio líquido no valor de R$ 
6.724,13; (iv) a incorporação da Sociedade, pela Incorporadora, que passará a responder como sucessora universal da So-
ciedade, para quaisquer fi ns e efeitos, sendo certo, que a Incorporadora assume, todo o ativo e o passivo da Sociedade, in-
cluindo todos os seus bens, direitos e obrigações; (v) Declarar extinta a Sociedade, que será sucedida pela incorporadora, 
para todos e quaisquer fi ns e efeitos de direito; e (vi) Autorizar os Administradores da Sociedade a praticarem todos e 
quaisquer atos, incluindo a outorga de procurações, bem como assinar todos e quaisquer documentos que se façam neces-
sários para implementar e efetivar as deliberações acima tomadas. Foi decidida nesta data, a incorporação da Sociedade pela 
Incorporadora. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 01.08.2021. Sócio: RB Capital Commercial Properties S.A. por 
seu Diretor Renato Bugana Peres e seu procurador Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer. JUCESP nº 540.252/21-9 em 
08.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RB Capital Commercial Properties S.A. - CNPJ nº 09.272.156/0001-04 - NIRE 35.300.349.555
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 01.08.2021

Data, hora, local: 01.08.2021, 13hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 11º andar, parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Renato Bugana Peres; Secretário: Olavo Nigel Saptchenko Ar-
felli Meyer. Deliberações aprovadas: (i) A proposta de incorporação da Plutão Investimentos Ltda. (“Plutão”) pela 
Companhia, nos termos e condições do “Instrumento de Protocolo e Justifi cação de Incorporação da Plutão Investimen-
tos Ltda. por RB Capital Commercial Properties S.A.” (“Protocolo”), fi rmado em 01.08.2021, elaborado em conjunto pe-
los administradores da Companhia e os administradores da Plutão; (ii) Ratifi caram a nomeação da Verdus Serviços 
Profi ssionais de Contabilidade, CRC 2SP036249/O-1, CNPJ/MF 23.092.592/0001-14, indicada no Protocolo como res-
ponsável pela avaliação do patrimônio líquido da Plutão através da elaboração do Laudo de Avaliação levantado em 
01.08.2021; (iii) O Laudo de Avaliação, referente ao patrimônio líquido da Plutão, emitido pela empresa acima indica-
da, constante de anexo ao Protocolo. O Laudo de Avaliação teve como base o balanço patrimonial especial da Plutão, 
levantado em 01.08.2021, tendo apurado um patrimônio líquido da Plutão no valor de R$ 6.724,13; (iv) A incorporação 
da Plutão, pela Companhia, que passará a responder como sucessora universal para quaisquer fi ns e efeitos, sendo cer-
to, portanto, que a Companhia assume, de acordo com a lei, sem quaisquer exceções ou restrições, todo o ativo e o pas-
sivo da Plutão, incluindo todos os seus bens, direitos e obrigações. A presente operação não acarretará em alterações do 
capital social da Companhia; (v) Declarar extinta a Plutão, que será sucedida pela Companhia, para todos e quaisquer 
fi ns e efeitos de direito; e (vi) Autorizaram os Administradores da Companhia a praticarem todos e quaisquer atos, in-
cluindo a outorga de procurações, bem como assinar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para im-
plementar e efetivar as deliberações acima tomadas. Os lançamentos contábeis decorrentes da operação ora efetivada, 
serão realizados pela Companhia.Foi decidida nesta data, a incorporação da Plutão pela Companhia. Fica, aprovado que 
os Administradores da Companhia refl itam todos os direitos e obrigações da Plutão à Companhia, como sucessora, re-
sultantes da operação de incorporação da Plutão. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 01.08.2021. Acionista: RB 
Capital Realty Investimentos Imobiliários Ltda. (por seu Diretor Renato Bugana Peres e procurador Olavo Nigel Sapt-
chenko Arfelli Meyer); e RB Capital S.A. (por seu Diretor Marcelo Michaluá e procurador Olavo Nigel Saptchenko Arfelli 
Meyer). JUCESP nº 540.251/21-5 em 08.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0031158-04.2013.8.26.0007 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo,  
Dr(a). Daniella Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Flávio 
Santos Vilarino, brasileiro, casado, portador do RG nº 12.722.670 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF 
nº 951.485.588-49 e Ivone da Silva Vilarino, brasileira, casada, portadora do RG nº 14.090.971 - 
SSP/SP e inscrita no CPF/ MF nº 011.940.418-41, que por parte da Companhia Metropolitana de 
Habitação de São Paulo - Cohab-SP, lhes foi ajuizada uma Ação de Resolução Contratual com 
Pedido de Antecipação de Tutela Cumulada Com Perdas e Danos, pelo procedimento Ordinário, 
relativo ao Contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel situado à Rua Dante Alderigo, 
258, apto. 23-C, o qual integra o Conjunto Habitacional Santa Etelvina VII São Paulo/SP; porque os 
réus, violando o contrato, abandonaram o imóvel, frustando a finalidade social e assistencial que o 
financiamento objetiva, bem como se encontram em débito com o pagamento das parcelas vencidas. 
Foi requerida a confirmação da tutela antecipada para rescisão do contrato e a perda das prestação 
pagas, como compensação pela utilização do imóvel e pelo desgaste e desvalorização por seu uso, 
custas e demais cominações de direito. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi determinada a 
citação por edital, para que os mesmos, no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, 
contestem 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 (Art. 344 do 
NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

3ª Vara Cível do Foro Regional VII - Itaquera

2ª Vara Cível, do Foro de Suzano –SP. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 0001413-44.2021.8.26.0606 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Suzano, Estado 
de São Paulo, Dr. PAULO EDUARDO DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a MARIA ALBERIZA FERREIRA DINIZ, RG 37.422.752-4, CPF 565.885.773-20, que 
por este Juízo, tramita de uma ação de Insolvência Requerida pelo Credor (Adimplemento e 
Extinção) em fase Cumprimento de sentença, movida por Florcanol Incorporadora Ltda. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 4.143,32 (11/2020), 
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), bem como penhora e 
avaliação de bens. 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 Suzano-SP. 

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
0038999-26.2017.8.26.0002 A MM. Juíza de Direito da 5ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São 
Paulo, Dra. Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. 
Faz saber a Joseval Santos Correia Filho, brasileiro, portador 
do RG 42943859, CPF 317.538.478-18, que por este Juízo, 
tramita de uma Ação de Cumprimento de Sentença, movido 
por Reis Office Products Serviços Ltda. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, 
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua intimação por edital, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 
23.493,02, 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. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO 
Nº 0055684-50.2013.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CARLOS LUIZ SPIESS, RG 
1555960, CPF 001.652.048-34, DINNA SERSCHUBERT 
SPIESS, RG 2441506, CPF 116.014.578-47 e JAIRO 
HENRIQUE SPIESS ME, CNPJ 07.955.277/0001-17, que 
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível 
por parte de Humberto Tarcisio de Castro e outro, 
alegando em síntese: Inadimplência de aluguéis e 
encargos, de 15/03/2013 até 15/07/2013, referente ao 
apartamento 122-A. O imóvel está situado na Rua 
Itapimirum nº 77. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 13 de setembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0079453-24.2012.8.26.0002 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) BASILIO BARSALOBRE, CPF 479.758.498-04, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: 
Cobrança de R$ 65.832,25 (30/06/2014) referente à cédula de crédito bancário, capital de giro 
nº 351/5.062.526, emitida em 30/09/2011. 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 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o 
débito atualizado, sob pena de penhora em tantos de seus bens quantos bastem à garantia da 
execução. Em caso de pagamento dentro do tríduo a verba honorária será reduzida pela 
metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e depositando 30% 
do valor em execução, incluindo custas e honorários advocatícios, poderá o executado 
requerer o pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo efetuado o pagamento, fluirá o prazo de 15 
(quinze) dias para apresentação de embargos à execução. 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 08 de setembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 1009882-48.2014.8.26.0011 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - 
Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério de 
Camargo Arruda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
WALKMAR DE MORAES ALVES, Brasileiro, Casado, RG 
22.686.157-0, CPF 130.716.148-02, com endereço à Rua 
Maria Quintina dos Santos, 720, Pestana, CEP 06122-
190, Osasco - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Geraldo 
Miguel Farias, objetivando a rescisão do contrato verbal 
referente a duas linhas telefônicas, com a consequente 
devolução do cheque de nº 000198, do Banco Bradesco 
S/A, no valor de R$ 3.334,00, levado, indevidamente a 
protesto junto ao 8º Tabelião de Protesto de Letras e 
Títulos de São Paulo/SP. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresentem resposta. Não 
sendo contestada a ação no prazo legal, será considerado 
revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor. Será o presente edital afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 19 de outubro de 2021.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
1026017-39.2018.8.26.0224  A MM. Juíza de Direito da 9ª 
Vara Cível do Foro de Guarulhos , Estado de São Paulo, 
Dra. Ana Carolina Miranda De Oliveira, na forma da Lei, etc. 
Faz saber  a Felipe Augusto de Souza  (CPF: 
225.546.778-08), e Kamila Heloisa da Silva (CPF: 
427.521.658-03) que Associação de Ensino Intelecto lhe 
ajuizou uma Ação de Cobrança, objetivando receber a 
quantia de R$ 5.596,77 (julho/18) referente a locação da 
sala comercial nº 47, sito à Av. Emilio Ribas n. 1056 do Ed. 
Dubbai. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi 
deferida sua citação por edital, para que, no prazo de 15 
dias (úteis), após os 20 supra, ofereça resposta, sob 
pena de revelia (ocasião em que será nomeado curador). 
Será o presente afixado e publicado, na forma da lei.

Edital de Citação – Prazo de 20 dias, expedido nos autos 
da Ação de Usucapião, Processo nº 1031377-
81.2020.8.26.0224 O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. Mauro 
Civolani Forlin, na forma da Lei, etc. Faz saber a réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores ,  que Osaip - Empreendimentos e 
Participações Ltda. ajuizou Ação de Usucapião, visando 
Trata-se de pedido de Usucapião do imóvel localizado na 
Avenida Nova Cumbica, nº *, Vila Nova Cumbica, neste 
município, identificado como lotes 24 e 25 da quadra C 
daquele loteamento, inscrições cadastrais municipais 
093.53.65.0284.00.000 e 093.53.65.0329.00.000., 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Edital Para Conhecimento de Terceiros - Prazo de 10 
dias, Processo nº 1047154-48.2016.8.26.0224 O MM. 
Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Comarca 
de Guarulhos /SP, Dr. Rafael Tocantins Maltez, na forma 
da lei, etc. Faz saber a terceiros interessados na lide 
que DER - Departamento de Estradas de Rodagem 
ajuizou Ação de Desapropriação por Utilidade Pública 
/ DL. 3365/41 em face de Seródio Empreendimentos 
Imobiliários S/C Ltda., sobre uma área de 577,04m², 
quadra 22, lote 14 sito a Av. Candea s/nº, Cidade Seródio - 
Guarulhos/SP, matrícula nº 123.990 do 2º Cartório de 
Registro de Imóveis desta Comarca, declarada de 
utilidade pública pelo Decreto Estadual nº 61.401 de 
04/08/2015. Assim, a fim de dar cumprimento ao artigo 34 
da Lei de Desapropriação e, objetivando o levantamento 
dos valores depositados a título de indenização, foi 
determinada a expedição de edital com prazo de 10 dias a 
contar da publicação no órgão oficial, nos termos da lei, o 
qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. 
Nada mais. Guarulhos 09 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1014106-49.2019.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, 
do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VILMA 
DA SILVA CÉSAR, Brasileira, Viúva, Prendas do Lar, RG 13.153.400-2, CPF 108.329.968-90, com endereço à Praça Jose Lamacchia, 95, 
Bom Retiro, CEP 11090-210, Santos - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível - Honorários de Sucumbência, 
conforme artigos 319 e seguintes do CPC e nos artigos 22 e seguintes da Lei n.º 8.906/1994, o Estatuto da OAB por parte DE NEUZA 
CLAUDIA SEIXAS ANDRE, brasileira, solteira, advogada, portadora do CPF/MF Nº 040.183.398-44, com endereço na Avenida Leomil nº 
180 – Centro, Guarujá – SP (CEP. 11410- 160), requer a citação. Foram realizadas tentativas para localizar a corré nos endereços: Praça 
José Lamarch n.º 144, casa 86, Jardim Bom Retiro, Santos – SP; Rua Silva Jardim n° 270 – Macuco, Santos – SP; Rua Sebastião Brasil de 
Castro Rios n° 288 – Caneleira, Santos – SP e Praça José Lamarch n.º 95, Jardim Bom Retiro, Santos – SP. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Santos, aos 16 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1099317-47.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. Faz Saber a HUMBERTO CECON, portador do 
RG nº 2.752.992 e CPF nº 004.545.598 (incompleto) e de MARIA CECON, portadora do RG nº 3.945.456 e CPF nº 385.416.108 
(incompleto) que por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IUCATÃ foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 
5.789,64 (Outubro/20), referente a débitos condominiais relativos ao apto nº 22 do Condomínio autor. Estando os executados em lugar 
ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 
10% a contar da citação. Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 
metade, ou querendo, oferecer Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006242-57.2020.8.26.0292. A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dra. Luciene de Oliveira Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SANDRA REGINA SILVA DE 
CARVALHO, CPF 16275359854, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por parte de VIVALDINO PASTRO referente ao contrato 
de locação do imóvel localizado na Avenida Eng. Davi Monteiro Lino, 3781, casa 71, Jardim Marcondes - Jacareí - SP, CEP: 12325-021. 
Valor da causa R$ 5.550,28 (Setembro/20). 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 20 dias supra, ofereça defesa, nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão 
verdadeiros os fatos alegados na inicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, 
IV. Para conhecimento de todos é expedido o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Jacarei, aos 11 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005984-47.2020.8.26.0292. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr. Maurício Brisque Neiva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital, virem 
ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do processo nº 1005984-47.2020.8.26.0292 que neste juízo corre seus trâmites, Ação de 
Devolução de Dinheiro Por Venda Mediante Fraude em que é réu VALMIR BRAZ SANTOS, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 
130.406.628-21, requer a citação por Edital. Foi realizado tentativas para localizar o réu e como esteja o mesmo em lugar incerto e não 
sabido, não sendo possível citá-lo (a) pessoalmente, nestas condições foi  deferido a citação pelo presente edital, para comparecerem em 
juízo, para promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital (20 dias), 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 Jacareí, aos 01 de outubro de 2.021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1099554-18.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BÁRBARA 
LANZONI PEREIRA, Brasileira, Casada, CPF 463.775.998-62, com endereço à Rua Ouro Velho, 1597, ,, Brasilandia, CEP 02848-070, São 
Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de VINICIUS REIS MOREIRA E OUTRO. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de outubro de 2021. 
 
 
9ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santos/SP. 9º Oficio Edital de citação com prazo de 30 dias úteis PROCESSO Nº 0005978-
67.2013.8.26.0562. O Dr. Carlos Ortiz Gomes, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Santos/SP., Faz saber a Adan Lins da Silva Santos, CPF 
nº. 339.310.298-24 que CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE CEUBAN ajuizou ação Monitoria p/ cobrança de 
R$11.627,37 (Mar/2013), débitos relativos ao contrato de confissão de dívida anexo aos autos. Estando a ré em local ignorado, expede-se 
edital para que no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, pague o debito isento de custas, arcando, todavia, com o pagamento de 
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa ou ofereça embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo, 
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 701/702 do CPC. Ficando advertidos que será nomeado 
curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 




           
           


  
                 

              

              




 




        

          


 


              




 

 





              

 






 

Salus Empreendimentos e Participações IV Ltda.
CNPJ/MF nº 19.439.473/0001-18 - NIRE 35.228.103.249

Extrato da Ata da Reunião de Sócios em 01.08.2021
Data, hora, local: 01.08.2021, às 11 horas, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, São Pau-
lo/SP. Presença: totalidade dos sócios. Mesa: Presidente, Renato Bugana Peres; Secretário, Olavo Nigel Saptchenko Ar-
felli Meyer. Deliberações Aprovadas: (i) Integralmente o Protocolo, fi rmado em 01.08.2021, elaborado em conjun-
to pela administração da Sociedade e da Incorporadora, por sua acionista Salus Holding S.A., sede em São Paulo/SP, 
CNPJ/MF 20.124.338/0001-62 (“Incorporadora”), nos termos e condições do “Instrumento de Protocolo e Justifi cação 
de Incorporação da Salus Empreendimentos e Participações IV Ltda. por Salus Holding S.A.” (“Protocolo”); (ii) Ratifi car 
a nomeação da Verdus Serviços Profi ssionais de Contabilidade, CRC 2SP036249/O-1, CNPJ/MF nº 23.092.592/0001-14, 
indicada no Protocolo como responsável pela avaliação do patrimônio líquido da Sociedade por meio da elaboração do 
Laudo de Avaliação levantado em 01.08.2021; (iii) O Laudo de Avaliação, referente ao patrimônio líquido da Sociedade, 
emitido pela empresa acima indicada, constante de anexo ao Protocolo. O Laudo de Avaliação teve como base o balan-
ço patrimonial especial, levantado em 01.08.2021, tendo apurado um patrimônio líquido da Sociedade no valor de R$ 
46.761,43; (iv) A incorporação da Sociedade, pela Incorporadora, que passará a responder como sucessora universal da 
Sociedade, para quaisquer fi ns e efeitos, sendo certo, portanto, que a Incorporadora assume, de acordo com a lei, sem 
quaisquer exceções ou restrições, todo o ativo e o passivo da Sociedade, incluindo todos os seus bens, direitos e obriga-
ções; (v) Declarar extinta a Sociedade, que será sucedida pela incorporadora, para todos e quaisquer fi ns e efeitos de di-
reito; e (vi) Os Administradores a praticarem todos e quaisquer atos, incluindo a outorga de procurações, bem como as-
sinar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar e efetivar as deliberações acima toma-
das, incluindo, sem limitação, a baixa de todas as inscrições/registros da Sociedade, bem como todas as transferências 
de titularidade, registros e/ou licenças de tais bens, junto a todos e quaisquer órgãos, sejam estes públicos ou não. Foi 
decidida nesta data, a incorporação da Sociedade pela Incorporadora. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
01.08.2021. Sócio: Salus Holding S.A. - Por seu Diretor Renato Bugana Peres e seu procurador Olavo Nigel Saptchen-
ko Arfelli Meyer. JUCESP 524.109/21-7 em 03.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

Ata da Reunião de Diretoria realizada em 28 de outubro de 2021
1. Data, Horário e local: No dia 28 de outubro de 2021, às 15:30 horas, realizada de forma remota, nos termos do artigo 
14, parágrafo segundo, do estatuto social da Pet Center Comércio e Participações S.A. (“Companhia”). 2. Presença: Pre-
sentes todos os diretores da Companhia, restando dispensada a convocação. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Sergio Zimerman, 
e secretariada pela Sra. Aline Ferreira Penna Peli. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a abertura de filial da Companhia, 
na cidade de São Paulo, localizada na Avenida Doutor Gastão Vidigal, nº 1555, esquina com R Xavier Krauss, Bairro Vila 
Leopoldina, São Paulo-SP, e (ii) a indicação de objeto social para a referida filial. 5. Deliberações Tomadas: Instalada a 
reunião, após exame e discussão da ordem do dia, os membros da Diretoria presentes, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1. Aprovar, nos termos do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, 
a abertura da seguinte filial da Companhia: (i) Localizada na cidade de São Paulo, Avenida Doutor Gastão Vidigal, nº 1555, 
esquina com R Xavier Krauss, Bairro Vila Leopoldina, São Paulo-SP. 5.2. Aprovar, nos termos do Artigo 3º do Estatuto Social 
da Companhia, o objeto social para a referida filial. 5.3. A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos 
necessários para a implementação do disposto nos itens 5.1 e 5.2 acima. 5. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada 
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por 
todos aprovada. Mesa: Presidente – Sr. Sergio Zimerman; Secretária – Sra. Aline Ferreira Penna Peli. Sra. Valéria Pires 
Correa, Sr. Luciano Rocha Sessim. Confere com a original lavrada em livro próprio. Assinaturas: Mesa: Sérgio Zimerman 
– Presidente; Aline Ferreria Penna Peli – Secretária. Diretores: Sérgio Zimerman, Aline Ferreria Penna Peli, Valéria Pires 
Correa, Luciano Rocha Sessim. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 546.188/21-7 em 
16/11/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Salus Empreendimentos e Participações V Ltda. 
CNPJ/MF nº 15.494.589/0001-07 - NIRE 35.226.552.356 

Extrato da Ata da Reunião de Sócios em 01.07.2021
Data, hora, local: 01.07.2021, 11hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 11º andar, parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Renato Bugana Peres; Secretário: Olavo Nigel Saptchenko Arfelli 
Meyer. Deliberações aprovadas: (i) Integralmente o Protocolo, fi rmado em 01.07.2021, elaborado em conjunto 
pela administração da Sociedade e da Incorporadora, Salus Empreendimentos e Participações Ltda., sede em 
São Paulo/SP, CNPJ/MF 10.354.550/0001-62 (“Incorporadora”), nos termos e condições do “Instrumento de Protocolo 
e Justifi cação de Incorporação da Salus Empreendimentos e Participações V Ltda. por Salus Empreendimentos e Parti-
cipações Ltda.” (“Protocolo”); (ii) Ratifi car a nomeação da Verdus Serviços Profi ssionais de Contabilidade 
S/S Ltda., CRC 2SP036249/O-1, CNPJ/MF 23.092.592/0001-14, indicada no Protocolo como responsável pela avalia-
ção do patrimônio líquido da Sociedade por meio da elaboração do Laudo de Avaliação levantado em 01.07.2021; (iii) 
O Laudo de Avaliação, referente ao patrimônio líquido da Sociedade, emitido pela empresa acima indicada, constante 
de anexo ao Protocolo. O Laudo de Avaliação teve como base o balanço patrimonial especial da Sociedade, levantado 
em 01.07.2021, tendo apurado um patrimônio líquido no valor de R$ 27.003.186,86; (iv) A incorporação da Socieda-
de, pela Incorporadora, que passará a responder como sucessora universal da Sociedade, para quaisquer fi ns e efeitos, 
sendo certo, portanto, que a Incorporadora assume, de acordo com a lei, sem quaisquer exceções ou restrições, todo o 
ativo e o passivo da Sociedade, incluindo todos os seus bens, direitos e obrigações; (v) Declarar extinta a Sociedade, 
que será sucedida pela incorporadora, para todos e quaisquer fi ns e efeitos de direito; e (vi) Autorizar os Administra-
dores da Sociedade a praticarem todos e quaisquer atos, incluindo a outorga de procurações, bem como assinar todos 
e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar e efetivar as deliberações acima tomadas, incluin-
do, sem limitação, a baixa de todas as inscrições/registros da Sociedade, bem como todas as transferências de titulari-
dade, registros e/ou licenças de tais bens, junto a todos e quaisquer órgãos, sejam estes públicos ou não. Foi decidida 
nesta data, a incorporação da Sociedade pela Incorporadora. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 01.07.2021. Só-
cio: Salus Empreendimentos e Participações Ltda. por seu Diretor Renato Bugana Peres e seu procurador Ola-
vo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer. JUCESP nº 524.106/21-6 em 03.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Salus Holding S.A. - CNPJ/MF nº 20.124.338/0001-62 - NIRE 35.300.475.593 
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 01.08.2021

Data, hora e local: 01.08.2021, 11hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 11º andar, parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Renato Bugana Peres; Secretário: Olavo Nigel Saptchenko Ar-
felli Meyer. Deliberações aprovadas: (i) Integralmente o Protocolo, fi rmado em 01.08.2021, elaborado em conjunto 
pelos administradores da Companhia e os administradores da Salus Empreendimentos e Participações IV Ltda. (“Salus 
IV”) pela Companhia, nos termos e condições do “Instrumento de Protocolo e Justifi cação de Incorporação da Salus Em-
preendimentos e Participações IV Ltda. por Salus Holding S.A.” (“Protocolo”); (ii) Ratifi caram a nomeação da Verdus 
Serviços Profi ssionais de Contabilidade, CRC 2SP036249/O-1, CNPJ/MF 23.092.592/0001-14, responsável pela avaliação 
do patrimônio líquido através da elaboração do Laudo de Avaliação levantado em 01.08.2021; (iii) O Laudo de Avalia-
ção, referente ao patrimônio líquido da Salus IV, emitido pela empresa acima indicada, constante de anexo ao Protoco-
lo. O Laudo de Avaliação teve como base o balanço patrimonial especial da Salus IV, levantado em 01.08.2021, tendo 
apurado um patrimônio líquido no valor de R$ 46.761,43; (iv) A incorporação da Salus IV, pela Companhia, que passa-
rá a responder como sucessora universal para quaisquer fi ns e efeitos, sendo certo, que a Companhia assume, todo o ati-
vo e o passivo, incluindo todos os seus bens, direitos e obrigações. A presente operação não acarretará em alterações do 
capital social; (v) Declarar extinta a Salus IV, que será sucedida pela Companhia, para todos e quaisquer fi ns e efeitos 
de direito; e (vi) Autorizaram os Administradores da Companhia a praticarem todos e quaisquer atos, incluindo a outor-
ga de procurações, bem como assinar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar e efe-
tivar as deliberações acima tomadas. Os lançamentos contábeis decorrentes da operação ora efetivada, serão realiza-
dos. Conforme deliberações da única acionista da Salus IV, foi decidida nesta data, a incorporação da Salus IV pela 
Companhia. Fica, aprovado que os Administradores da Companhia refl itam todos os direitos e obrigações da Salus IV 
à Companhia, como sucessora, resultantes da operação de incorporação da Salus IV. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 01.08.2021. Acionistas: RB Capital Salus Infraestrutura I Fundo de Investimento em Participações, por 
sua gestora RB Capital Asset Management Ltda., por sua Diretora Denise Yuri Santana Kaziura e procurador Olavo 
Nigel Saptchenko Arfelli Meyer, e RB Capital S.A., por seu Diretor Glauber da Cunha Santos e procurador Olavo Nigel 
Saptchenko Arfelli Meyer. JUCESP nº 524.108/21-3 em 03.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Salus Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 10.354.550/0001-62 - NIRE 35.222.720.238

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 01.07.2021
Data, hora, local: 01.07.2021, às 11 horas, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, São 
Paulo/SP. Presença: totalidade dos sócios. Mesa: Presidente, Renato Bugana Peres; Secretário, Olavo Nigel Saptchenko 
Arfelli Meyer. Ordem do Dia: (i) discutir e deliberar sobre a proposta de incorporação da Salus Empreendimentos 
e Participações V Ltda. (“SALUS V”) pela Sociedade, nos termos e condições do “Instrumento de Protocolo e 
Justifi cação de Incorporação da Salus Empreendimentos e Participações V Ltda. por Salus Empreendimentos e 
Participações Ltda.” (“Protocolo”, constante do Anexo I à presente ata), fi rmado na presente data; (ii) ratifi car a 
nomeação de empresa especializada previamente contratada para a avaliação do patrimônio a ser incorporado pela 
Sociedade; (iii) aprovar o laudo de avaliação do patrimônio da SALUS V para incorporação pela Sociedade (“Laudo de 
Avaliação”, constante de anexo ao Protocolo, que faz parte do Anexo I à presente ata); (iv) aprovar a incorporação da 
SALUS V pela Sociedade; (v) declarar extinta a SALUS V, que será sucedida pela Sociedade; e (vi) autorizar a 
administração da Sociedade a tomar todas as providências e praticar todos os atos que se fi zerem necessários à 
formalização das deliberações acima, inclusive para refl etir a transferência de todos os direitos e obrigações da SALUS 
V, resultantes da operação de incorporação da SALUS V. Deliberações Aprovadas: (i) o Protocolo, fi rmado em 
01.07.2021, elaborado em conjunto pelos administradores da Sociedade e os administradores da SALUS V; (ii) 
Ratifi caram a nomeação da Verdus Serviços Profi ssionais de Contabilidade S/S Ltda., CRC/SP 2SP036249/O-1 
e CNPJ/MF 23.092.592/0001-14, indicada no Protocolo como responsável pela avaliação do patrimônio líquido da 
SALUS V através da elaboração do Laudo de Avaliação levantado em 01.07.2021; (iii) o Laudo de Avaliação, referente 
ao patrimônio líquido da SALUS V, emitido pela empresa acima indicada. O Laudo de Avaliação teve como base o 
balanço patrimonial especial da SALUS V, levantado em 01.07.2021, tendo apurado um patrimônio líquido da SALUS V 
no valor de R$ 27.003.186,86; (iv) a incorporação da SALUS V, pela Companhia, que passará a responder como 
sucessora universal para quaisquer fi ns e efeitos, sendo certo, portanto, que a Companhia assume, de acordo com a lei, 
sem quaisquer exceções ou restrições, todo o ativo e o passivo da SALUS V, incluindo todos os seus bens, direitos e 
obrigações. Em razão da SALUS V ser, na presente data, integralmente investida pela Companhia, a presente operação 
não acarretará em alterações do capital social da Sociedade; (v) Declararam extinta a SALUS V, que será sucedida pela 
Companhia, para todos e quaisquer fi ns e efeitos de direito; e (vi) Autorizaram os Administradores da Companhia a 
praticarem todos e quaisquer atos, incluindo a outorga de procurações, bem como assinar todos e quaisquer 
documentos que se façam necessários para implementar e efetivar as deliberações acima tomadas, incluindo, sem 
limitação, a baixa de todas as inscrições/registros da SALUS V, bem como todas as transferências de titularidade, 
registros e/ou licenças de tais bens, junto a todos e quaisquer órgãos, sejam estes públicos ou não. Os lançamentos 
contábeis decorrentes da operação ora efetivada, serão realizados pela Companhia. Conforme deliberações da única 
acionista da SALUS V, foi decidida nesta data, a incorporação da SALUS V pela Sociedade. Portanto, anexa-se à presente 
ata, como também constante de anexo ao Protocolo, que faz parte do Anexo I à presente ata, uma via do respectivo ato 
societário da SALUS V. Fica, ainda, aprovado que os Administradores, refl itam todos os direitos e obrigações da SALUS 
V à Sociedade, como sucessora, resultantes da operação de incorporação da SALUS V. Encerramento: Nada mais. São 
Paulo, 01.07.2021. Sócios: Salus Holding S.A.-Por seus Diretores Glauber da Cunha Santos e Renato Bugana Peres, 
RB Capital Serviços de Crédito Ltda. - Por seus Diretores Glauber da Cunha Santos e Renato Bugana Peres. 
JUCESP 524.105/21-2 em 03.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Plutão Investimentos Ltda. - CNPJ/MF nº 19.439.486/0001-97 - NIRE 35.229.687.015
Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 01.08.2021

Data, hora, local: 01.08.2021, às 13hs., na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Michaluá; Secretário: Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer. 
Deliberações Aprovadas: (i) incorporação da Sociedade, por sua única acionista RB Capital Commercial Properties 
S.A., com sede em São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 09.272.156/0001-04 (“Incorporadora”), nos termos e condições do “Instrumen-
to de Protocolo e Justifi cação de Incorporação (“Protocolo”), fi rmado em 01.08.2021, elaborado em conjunto pela adminis-
tração da Sociedade e da Incorporadora; (ii) Ratifi car a nomeação da Verdus Serviços Profi ssionais de Contabilida-
de, CRC 2SP036249/O-1 e no CNPJ/MF nº 23.092.592/0001-14, indicada no Protocolo como responsável pela avaliação do 
patrimônio líquido da Sociedade por meio da elaboração do Laudo de Avaliação levantado em 01.08.2021; (iii) Laudo de 
Avaliação, referente ao patrimônio líquido da Sociedade, emitido pela empresa acima indicada. O Laudo de Avaliação teve 
como base o balanço patrimonial especial, levantado em 01.08.2021, tendo apurado um patrimônio líquido no valor de R$ 
6.724,13; (iv) a incorporação da Sociedade, pela Incorporadora, que passará a responder como sucessora universal da So-
ciedade, para quaisquer fi ns e efeitos, sendo certo, que a Incorporadora assume, todo o ativo e o passivo da Sociedade, in-
cluindo todos os seus bens, direitos e obrigações; (v) Declarar extinta a Sociedade, que será sucedida pela incorporadora, 
para todos e quaisquer fi ns e efeitos de direito; e (vi) Autorizar os Administradores da Sociedade a praticarem todos e 
quaisquer atos, incluindo a outorga de procurações, bem como assinar todos e quaisquer documentos que se façam neces-
sários para implementar e efetivar as deliberações acima tomadas. Foi decidida nesta data, a incorporação da Sociedade pela 
Incorporadora. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 01.08.2021. Sócio: RB Capital Commercial Properties S.A. por 
seu Diretor Renato Bugana Peres e seu procurador Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer. JUCESP nº 540.252/21-9 em 
08.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RB Capital Commercial Properties S.A. - CNPJ nº 09.272.156/0001-04 - NIRE 35.300.349.555
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 01.08.2021

Data, hora, local: 01.08.2021, 13hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 11º andar, parte, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Renato Bugana Peres; Secretário: Olavo Nigel Saptchenko Ar-
felli Meyer. Deliberações aprovadas: (i) A proposta de incorporação da Plutão Investimentos Ltda. (“Plutão”) pela 
Companhia, nos termos e condições do “Instrumento de Protocolo e Justifi cação de Incorporação da Plutão Investimen-
tos Ltda. por RB Capital Commercial Properties S.A.” (“Protocolo”), fi rmado em 01.08.2021, elaborado em conjunto pe-
los administradores da Companhia e os administradores da Plutão; (ii) Ratifi caram a nomeação da Verdus Serviços 
Profi ssionais de Contabilidade, CRC 2SP036249/O-1, CNPJ/MF 23.092.592/0001-14, indicada no Protocolo como res-
ponsável pela avaliação do patrimônio líquido da Plutão através da elaboração do Laudo de Avaliação levantado em 
01.08.2021; (iii) O Laudo de Avaliação, referente ao patrimônio líquido da Plutão, emitido pela empresa acima indica-
da, constante de anexo ao Protocolo. O Laudo de Avaliação teve como base o balanço patrimonial especial da Plutão, 
levantado em 01.08.2021, tendo apurado um patrimônio líquido da Plutão no valor de R$ 6.724,13; (iv) A incorporação 
da Plutão, pela Companhia, que passará a responder como sucessora universal para quaisquer fi ns e efeitos, sendo cer-
to, portanto, que a Companhia assume, de acordo com a lei, sem quaisquer exceções ou restrições, todo o ativo e o pas-
sivo da Plutão, incluindo todos os seus bens, direitos e obrigações. A presente operação não acarretará em alterações do 
capital social da Companhia; (v) Declarar extinta a Plutão, que será sucedida pela Companhia, para todos e quaisquer 
fi ns e efeitos de direito; e (vi) Autorizaram os Administradores da Companhia a praticarem todos e quaisquer atos, in-
cluindo a outorga de procurações, bem como assinar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para im-
plementar e efetivar as deliberações acima tomadas. Os lançamentos contábeis decorrentes da operação ora efetivada, 
serão realizados pela Companhia.Foi decidida nesta data, a incorporação da Plutão pela Companhia. Fica, aprovado que 
os Administradores da Companhia refl itam todos os direitos e obrigações da Plutão à Companhia, como sucessora, re-
sultantes da operação de incorporação da Plutão. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 01.08.2021. Acionista: RB 
Capital Realty Investimentos Imobiliários Ltda. (por seu Diretor Renato Bugana Peres e procurador Olavo Nigel Sapt-
chenko Arfelli Meyer); e RB Capital S.A. (por seu Diretor Marcelo Michaluá e procurador Olavo Nigel Saptchenko Arfelli 
Meyer). JUCESP nº 540.251/21-5 em 08.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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 A  A fome e o desemprego 
têm colocado as famílias em 
situação vulnerável e ajuda-
do a ressaltar uma ferida his-
tórica da sociedade brasileira: 
a desigualdade racial.

Enquanto 59,2% dos ne-
gros apresentam algum grau 
de insegurança alimentar (de 
leve a grave), esse percentual é 
de 51% entre os brancos.

Os números constam do 
relatório “Insegurança Ali-
mentar e Covid-19 no Brasil”, 
publicado no começo do ano 
pela Rede Penssan (Rede Bra-
sileira de Pesquisa em Sobe-
rania e Segurança Alimentar 
e Nutricional).

A pesquisa também apon-
ta que 43,4 milhões de pes-
soas não tinham alimentos 
em quantidade suficiente e 19 
milhões de brasileiros enfren-
tavam a fome. A maioria em 
insegurança alimentar tam-
bém é mulher e não comple-
tou o ensino médio.

Para além dos números, 
a fome ganhou rosto nos úl-
timos meses, seja nas cenas 
protagonizadas por famílias 
em busca de alimentos próxi-
mos do descarte no centro de 
SP, buscando comida no lixo 
de Fortaleza ou acompanhan-
do o trajeto do caminhão do 
osso no Rio de Janeiro.

Além de rosto, a fome tem 
cor, gênero e endereço, diz 
Maitê Gauto, gerente de Pro-
gramas e Incidência da Ox-
fam Brasil.

“As mulheres negras repre-
sentam 27% da população e 
ocupam metade dos empre-
gos informais, sobretudo no 
trabalho doméstico. Elas for-
mam um grupo de alta vulne-
rabilidade, sem garantia tra-
balhista e de proteção social”, 
afirma.

Em cenário de crise, como a da  pandemia, a população negra é a 1ª a sentir e a última se recuperar

ETTORE CHIEREGUINI/GAZETA DE S.PAULO 

Fome e desemprego 
têm cor, mostra relatório

NO BRASIL. Dados constam de relatório sobre insegurança alimentar na pandemia; 
pesquisa aponta que 43 mi de pessoas não tinham alimentos em quantidade sufi ciente

Ela ressalta que a relação 
entre fome e desigualdade ra-
cial é direta. Em um cenário 
de crise, como a causada pela 
pandemia da Covid-19, a po-
pulação negra é a primeira a 
sentir e a última a se recu-
perar.

“O impacto da crise é mui-
to diferente entre brancos e 
negros, homens e mulheres, 
ricos e pobres. A desigualdade 
no Brasil é construída a partir 
de estruturas muito profun-
das da sociedade brasileira”, 
diz Gauto.

Moradora de Colombo, na 
Grande Curitiba, Adriana Je-
sus, 48, é um dos retratos das 
dificuldades que as mulheres 
negras enfrentam no merca-
do de trabalho.

Ela perdeu o emprego fixo 
como doméstica no início da 
pandemia. Agora, quando dá 
sorte, consegue trabalhar qua-

tro vezes por semana como 
diarista e complementa a ren-
da distribuindo panfletos na 
rua.

“Trabalhei com um único 
patrão por mais de 15 anos, 
mas eles também ficaram 
com desempregados na fa-
mília e tiveram que me de-
mitir. Agora está mais difícil 
de conseguir emprego e não 
vejo sinais de melhora”, conta.

No segundo trimestre de 
2021, a taxa de desemprego 
entre trabalhadores identifi-
cados como negros e pardos 
era de 16,2%, enquanto a dos 
brancos estava em 11,7%, se-
gundo dados da Pnad (Pes-
quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios) Contínua, do 
IBGE, compilados a pedido do 
jornal Folha de S.Paulo pela 
consultoria IDados.

Leia o texto completo no 
site da Gazeta. (GSP)

‘O impacto da 
crise é muito 
diferente entre 
brancos e 
negros, homens 
e mulheres, 
ricos e pobres; 
a desigualdade 
no Brasil é 
construída 
a partir de 
estruturas muito 
profundas’, diz 
pesquisadora

Asemana foi intensa na articulação dos parlamenta-
res para estudarem as propostas no Parlamento que 
preveem o pagamento de 14º salário para aposenta-

dos e pensionistas do INSS. A proposição, que conta com o 
apoio de Bolsonaro, precisa ser analisada para buscar a lo-
calização de recursos orçamentários e financeiros para que 
essa proposta seja efetivada. Deputados estudam  achar 
alternativas jurídicas e fiscais. Esse grupo precisa e merece 
uma maior atenção e amparo do Estado. E, sem dúvida, 
esse benefício irá auxiliar os segurados em suas despesas 
com exames, remédios e consultas, cujo valor vem cres-
cendo, principalmente, neste período de pandemia.

14º SALÁRIO
Atenção especial

Não vi espaço para qualquer 
reajuste, não conheço esse espaço

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira,  em 
coletiva sobre reajuste salarial aos servidores públicos 
com aprovação da PEC dos Precatórios.

Arquivado
A Comissão de Desenvolvimento da Câmara dos 
Deputados rejeitou o Projeto de Lei 259/21, que torna 
obrigatório dispositivo antiesmagamento nos portões 
eletrônicos deslizantes. O projeto é do deputado Roberto 
de Lucena (Pode-SP) deve agora ser arquivado.

Inclusão
Comissão aprova exigência de equipamentos para acesso 
de pessoas com deficiência a aeronaves.

Meia-entrada
A Comissão aprova garantia de meia-entrada para mulhe-
res no dia 8 de março.

Meia-entrada II
A ideia ê que as mulheres brasileiras efetuem o pagamen-
to de meia-entrada em eventos culturais, esportivos e de 
lazer nessa data.

Acordos internacionais
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na última 
quinta-feira (18) sete projetos de decreto legislativo (PDLs) 
sobre acordos internacionais assinados pelo governo bra-
sileiro. Estes acordos dependem da chancela do Congres-
so Nacional para entrarem em vigor. A informação é da 
Agência Câmara de Notícias.

Acordos internacionais II
Entre eles está o PDL 216/21, que aprova o acordo de 
cooperação aduaneira assinado em 2018 entre o Brasil 
e o México. O acordo tem o objetivo de garantir o cum-
primento da legislação de exportação e importação por 
empresas e pessoas físicas que realizam negócios entre 
as duas nações, coibindo infrações como sonegação de 
impostos e comércio de mercadorias proibidas.

Direto 
de Brasília

Por Guri do Planalto
editor@gazetasp.com.br 

DIVULGAÇÃO/PODEMOS

Brasil + Mundo

OExame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2021 possui 
cerca de 3,1 milhões de ins-
critos. Sua origem remonta 
1998, e nasceu com o objetivo 

avaliar o ensino médio, ou seja, verificar o 
currículo, sua aplicação, e o “feedback” dos 
alunos quanto ao capital de conhecimen-
to adquirido. Tornou-se, com o passar dos 
anos, em um método de admissão às uni-
versidades públicas federais e, em seguida, 
alçou como o segundo maior vestibular 
do planeta, tendo sua nota usada em vá-
rias instituições, inclusive no exterior e até 
fator de concessão de bolsas nas universi-
dades privadas. 

Isso foi uma das razões do grande au-
mento de inscritos até meados da última 
década. Após esse período, começou uma 
franca derruída, sendo agravada no perío-
do da pandemia. Sempre foi tratado pelos 
seus organizadores, ou seja, Ministério da 
Educação e pelo órgão executor INEP, como 

um exame singular, sem interferência polí-
tica ou ideológica, pois afinal o objetivo é a 
avaliação do conhecimento dos alunos, mas 
na última semana veio à tona o desejo go-
vernamental de conhecer antecipadamen-
te as escolhas das questões, ver a provas, 
quebrando todo um sigilo necessário para 
a realização de qualquer concurso ou vesti-
bular, em que vários concorrentes buscam 
o êxito necessário. 

Essa quebra de sigilo, com o fulcro de 
análise ideológica das questões, é grave, 
pois limita a cátedra, expõe nosso sistema 
educacional, tornando o resultado não tão 
confiável, pois a isonomia e liberdade foram 
manchadas. Isso é pernicioso para o cenário 
nacional e para o Governo Federal de ma-
neira ímpar, pois em tempos de campanha 
afirmava que prezaria pela transparência e 
probidade de suas ações. 

Em 2021, só nos resta torcer para os jo-
vens e adultos para que obtenham sucesso 
na prova. Boa sorte aos estudantes! 

Veio à tona 
o desejo 
governamental 
de conhecer 
antecipadamente 
as escolhas 
das questões, 
quebrando o sigilo 
necessário

Célio Egidio
celioegidio@gmail.com
Colaborador 

Célio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio Egidio

EDUCAÇÃO
Os estudantes vão 
para o Enem

Célio Egidio - Advogado. Doutor em Direito- PUC/SP. Ten. Coronel da Reserva da Polícia Militar. 
É diretor acadêmico da empresa Cursos Premium.
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Curtas

DIFERENTE. O ator Will 
Smith, 53, apareceu um 
pouco diferente em en-
trevista ao programa 
The One Show e cha-
mou a atenção de se-
guidores. Eles notaram 
que ele pode ter feito 
algum procedimento 
no rosto. Para falar à TV 
britânica sobre o novo 
longa “King Richard: 
Criando Campeãs”, 
Smith acabou repercu-
tindo mais pela aparên-
cia do que pelas decla-
rações.

VIRALIZOU. Um radia-
lista de 30 anos, mora-
dor de Santo André, ci-
dade do ABC paulista, 
está ganhando desta-
que nas redes sociais e 
chamando a atenção de 
artistas famosos como 
Ana Maria Braga e Ota-
viano Costa. Recente-
mente, Gui Amparo, 
como é conhecido na in-
ternet, teve um reconhe-
cimento especial por 
suas imitações. Rafael 
Portugal elogiou o rapaz 
e ele repercutir na web.

TRAÍDA?. A atriz Bruna 
Marquezine (26) deixou 
seus seguidores agita-
dos nesta quinta-feira 
(18) ao curtir uma pu-
blicação nas redes so-
ciais sobre traição. Na 
postagem dizia: “Eu 
fico zoando os cornos, 
mas levei foi mais de 
quatro chifres só de 
uma pessoa”. Em um 
post irônico sobre ter 
sido traída em um rela-
cionamento.

‘Cheguei a pesar 
43,5 kg’
Duda Reis ao relembrar 
transtorno alimentar. 

O 
duo Anavitória 
foi a grande ven-
cedora do Bra-
sil na edição de 
2021 do Grammy 

Latino, a maior premiação 
musical latina, em Las Vegas, 
na noite de quinta-feira (18). 
Elas levaram dois prêmios 
principais para gravações 
em português.  Anavitória 
levou o prêmio “Melhor Ál-
bum de Pop Contemporâ-
neo em Língua Portuguesa” 
com o álbum “Cor”, e o gra-
mofone de “Melhor Canção 
em Língua Portuguesa” por 
“Lisboa”, em parceria com 
Lenine. Homenageada da 
noite pela  Anitta, Marília 
Mendonça concorreu a me-
lhor álbum sertanejo com 
Maiara & Maraisa, mas não 
ganhou o prêmio. 

GRAMMY LATINO 
Anavitória leva 2 prêmios
Maior premiação 
da musical latina 
ocorreu em Las 
Vegas; dupla foi a 
maior vencedora 
entre os brasileiros

Homenagem a Marília
A cantora Anitta, 28, homenageou Marília Mendonça (1995-
2021) durante a premiação do Grammy Latino nesta quin-
ta-feira (18), e emocionou fãs pelo mundo inteiro. A artista 
faleceu tragicamente em um acidente aéreo no dia 5 de no-
vembro aos 26 anos. Em seu Instagram, Anitta agradeceu 
ao Grammy a oportunidade de poder falar sobre a cantora e 
homenageá-la. “Obrigada por me deixarem fazer essa sole-
ne homenagem a nossa Rainha do Brasil”, escreveu.

Flip 2021 terá Conceição Evaristo
A Flip detalhou nesta quinta-feira a programação de 16 das 19 mesas da edição deste ano, 
que começa no próximo dia 27 e terá dois ou três debates todos os dias até 5 de dezembro. 
Foram confirmados nomes como a da canadense Margaret Atwood e da americana Alice 
Walker e da brasileira ativista, Conceição Evaristo. A nova edição do maior festival de litera-
tura terá 19 mesas e vai do dia 27 de novembro até o dia 5 de dezembro, como sempre, na ci-
dade de Paraty, no Rio de Janeiro.

 DIVULGAÇÃO/ VICTOR AFFARO

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Frase

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz
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DIFERENTE. O ator Will 
Smith, 53, apareceu um 
pouco diferente em en-
trevista ao programa 
The One Show e cha-
mou a atenção de se-
guidores. Eles notaram 
que ele pode ter feito 
algum procedimento 
no rosto. Para falar à TV 
britânica sobre o novo 
longa “King Richard: 
Criando Campeãs”, 
Smith acabou repercu-
tindo mais pela aparên-
cia do que pelas decla-
rações.

VIRALIZOU. Um radia-
lista de 30 anos, mora-
dor de Santo André, ci-
dade do ABC paulista, 
está ganhando desta-
que nas redes sociais e 
chamando a atenção de 
artistas famosos como 
Ana Maria Braga e Ota-
viano Costa. Recente-
mente, Gui Amparo, 
como é conhecido na in-
ternet, teve um reconhe-
cimento especial por 
suas imitações. Rafael 
Portugal elogiou o rapaz 
e ele repercutir na web.

TRAÍDA?. A atriz Bruna 
Marquezine (26) deixou 
seus seguidores agita-
dos nesta quinta-feira 
(18) ao curtir uma pu-
blicação nas redes so-
ciais sobre traição. Na 
postagem dizia: “Eu 
fico zoando os cornos, 
mas levei foi mais de 
quatro chifres só de 
uma pessoa”. Em um 
post irônico sobre ter 
sido traída em um rela-
cionamento.

‘Cheguei a pesar 
43,5 kg’
Duda Reis ao relembrar 
transtorno alimentar. 

O 
duo Anavitória 
foi a grande ven-
cedora do Bra-
sil na edição de 
2021 do Grammy 

Latino, a maior premiação 
musical latina, em Las Vegas, 
na noite de quinta-feira (18). 
Elas levaram dois prêmios 
principais para gravações 
em português.  Anavitória 
levou o prêmio “Melhor Ál-
bum de Pop Contemporâ-
neo em Língua Portuguesa” 
com o álbum “Cor”, e o gra-
mofone de “Melhor Canção 
em Língua Portuguesa” por 
“Lisboa”, em parceria com 
Lenine. Homenageada da 
noite pela  Anitta, Marília 
Mendonça concorreu a me-
lhor álbum sertanejo com 
Maiara & Maraisa, mas não 
ganhou o prêmio. 

GRAMMY LATINO 
Anavitória leva 2 prêmios
Maior premiação 
da musical latina 
ocorreu em Las 
Vegas; dupla foi a 
maior vencedora 
entre os brasileiros

Homenagem a Marília
A cantora Anitta, 28, homenageou Marília Mendonça (1995-
2021) durante a premiação do Grammy Latino nesta quin-
ta-feira (18), e emocionou fãs pelo mundo inteiro. A artista 
faleceu tragicamente em um acidente aéreo no dia 5 de no-
vembro aos 26 anos. Em seu Instagram, Anitta agradeceu 
ao Grammy a oportunidade de poder falar sobre a cantora e 
homenageá-la. “Obrigada por me deixarem fazer essa sole-
ne homenagem a nossa Rainha do Brasil”, escreveu.

Flip 2021 terá Conceição Evaristo
A Flip detalhou nesta quinta-feira a programação de 16 das 19 mesas da edição deste ano, 
que começa no próximo dia 27 e terá dois ou três debates todos os dias até 5 de dezembro. 
Foram confirmados nomes como a da canadense Margaret Atwood e da americana Alice 
Walker e da brasileira ativista, Conceição Evaristo. A nova edição do maior festival de litera-
tura terá 19 mesas e vai do dia 27 de novembro até o dia 5 de dezembro, como sempre, na ci-
dade de Paraty, no Rio de Janeiro.

 DIVULGAÇÃO/ VICTOR AFFARO

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Frase

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz
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 A Um cardigã xadrez, o icô-
nico chapéu verde, além de 
um figurino usado no filme 
“Minha Vida em Marte” são 
algumas das peças que per-
tenceram ao ator Paulo Gus-
tavo (1978-2021), que irão a lei-
lão na próxima segunda-feira 
(22). O certame, organizado 
pela instituição Médico Sem 
Fronteiras, terá a renda rever-
tida para projetos de ações 
humanitárias.

Ao todo, estão em disputa 
97 itens arrecadados pela ins-
tituição, com lances iniciais 
a partir de R$ 500. Além das 
roupas de Paulo Gustavo, o 
leilão traz a serigrafia “Genial 
é andar de bike”, de Eduardo 
Kobra, uma camisa do San-
tos autografa por Pelé, uma 
batuta do maestro João Car-
los Martins, um violão auto-

Leilão beneficente tem quase 100 peças de 
artistas brasileiros, como Paulo Gustavo

Certame 
organizado 
pela instituição 
Médicos Sem 
Fronteira tem 
itens de Paulo 
Gustavo, Malu 
Mader, Eduardo 
Kobra, entre 
outros 

grafado dos Titãs e roupas da 
atriz Malu Mader.

“Eu sou muito fã da orga-
nização, que ajuda pessoas 
em situações muito difíceis”, 
disse a atriz.

Os interessados na dispu-
ta devem se cadastrar no site 
do leiloeiro James Lisboa. (GM) 

 A Cerca de dois mil itens 
de informática e bens di-
versos vão a leilão nos dias 
3 e 9 dedezembro no site da 
Sato Leilões. Os aparelhos 
pertencem à Petros (Fun-
dação Petrobras de Seguri-
dade Social) e estão locali-
zados no centro da cidade 
do Rio de Janeiro.

De acordo com a leiloeira, 
os lotes possuem lances mí-
nimos a partir de R$ 25, sen-
do possível, por exemplo, ad-
quirir um lote com 21 caixas 
e 10 aparelhos CISCO pelo va-
lor inicial de R$ 8,4 mil. Outro 
destaque é um lote com um 
iPhone 6S, que pode ser ad-
quirido a partir de R$ 150, en-
quanto um iPad sai pelo lance 
mínimo de R$ 200. 

Para a leiloeira Tatiana 
Hisa Sato, CEO da Sato Lei-
lões, o leilão é bom para o 

Petros leiloa 2 mil 
itens de informática 

bolso e para o meio ambien-
te. “As oportunidades dispo-
níveis nestes leilões são in-
teressantes para quem está 
buscando itens de informá-
tica e mobiliário para escri-
tórios e até mesmo uso pes-
soal. Os itens leiloados são 
muito atrativos por estarem 
com valores muito abaixo do 
que o mercado pratica e com 
excelentes condições de uso. 
Vendendo estes itens e não 
descartando-os, estamos co-
laborando com o meio am-
biente”, ressalta.

Os interessados em par-
ticipar do pregão devem rea-
lizar um cadastro no site da 
Sato Leilões. A leiloeira lem-
bra que é importante ler aten-
tamente e o edital e que a 
retirada dos bens é de res-
ponsabilidade do arrematan-
te. (GM)

Ao todo, segundo os organizadores, estão em disputa 97 itens 
arrecadados pela instituição humanitária Médico sem Fronteiras

DIVULGAÇÃO

 A Na próxima sexta-feira, 
26 de novembro, acontece a 
Black Friday, a data importa-
da dos Estados Unidos, que 
oferece descontos no vare-
jo. Para aproveitar a ocasião, 
a Fidalgo Leilões realiza no 
mesmo dia, às 14h, um leilão 
de outlet com móveis, eletro-
domésticos, utensílios, itens 
de decoração, brinquedos, en-
tre outros, com descontos de 
até 70%.

De acordo com o leiloei-
ro Douglas Fidalgo, os itens 
disponíveis para compra são 
provenientes de logística re-
versa (uma entrega que aca-
bou não ocorrendo) ou open 
box, quando a embalagem é 
aberta. Dessa forma, tratam- 
se de produtos novos, ou com 
pequenos defeitos.

Ao todo estarão em dispu-
ta 238 lotes, com lances ini-
ciais que variam de R$ 27,45 
a R$ 2,19 mil. Entre as ofertas, 
vale destacar um conjunto de 
mesa de cozinha, com tampo 
de vidro, seis lugares, da mar-
ca Malva, que pode ser arre- Itens disponíveis são provenientes de logística reversa ou open box e são novos ou com pequenos defeitos

DIVULGAÇÃO/FIDALGO LEILÕES

Plataforma leiloa móveis com 
70% de desconto no dia 26

OPORTUNIDADE. Pregão, organizado pela Fidalgo Leilões, conta ainda com eletrodomésticos e utensílios 

matado a partir de R$ 659. 
Já uma mesa de centro com 
rodinhas, vendida junto com 
um painel para TV, sai a partir 
de R$ 64,90, enquanto uma 
cozinha pequena, com três 
peças, tem valor mínimo de 
R$ 128.

Outra boa oferta é uma 
hidrolavadora da marca Ele-
troplas, que tem lance inicial 
de R$ 925. Um cortador de 
grama Relva, pode ser adqui-
rido pelo valor mínimo de R$ 
1,9 mil, e, para quem procura 
brinquedos, uma opção é a 
moto elétrica Homeplay, que 
sai a partir de R$ 405.

Os interessados em parti-
cipar do leilão devem se ca-
dastrar no site da empresa 
leiloeira e se habilitar para 
realizar ofertas. Na página, é 
possível acessar o edital e se 
informar sobre as condições 
de pagamento, bem como so-
bre as condições dos itens dis-
poníveis. O leiloeiro ressalta 
que é possível visitar os lo-
tes antes de fazer uma oferta. 
(Gladys Magalhães)

Constituição 
dos EUA é 
vendida por 
R$ 240 mi

 A Um exemplar da Carta 
Magna norte-americana, a 
Constituição dos Estados Uni-
dos, acaba de bater o recorde 
mundial de um documento 
histórico arrematado em lei-
lão. Isso porque, a cópia ori-
ginal, foi leiloada por nada 
menos que US$ 43 milhões, o 
equivalente a R$ 240 milhões.

A disputa durou apenas 
oito minutos e o exemplar 
foi vendido por mais do que 
o dobro do valor máximo es-
timado, de US$ 20 milhões.

Assinada no dia 17 de se-
tembro de 1787, a Constitui-
ção dos EUA teve 500 exem-
plares impressos. Contudo, 
restam apenas 13 cópias co-
nhecidas, sendo que somen-
te duas (incluindo a leiloada) 
pertenciam a particulares.

“É uma ocasião monu-
mental e histórica a venda 
deste exemplar excepcional-
mente raro, que provavel-
mente foi impresso na noite 
de 16 de setembro de 1787”, 
disse, em comunicado, Selby 
Kiffer, historiador e especia-
lista em manuscritos e livros 
antigos da Sotheby’s. (GM) 

RARIDADE

 A No próximo dia 29 de no-
vembro, às 11h, o Itaú Uni-
banco realiza o leilão de 13 
imóveis, com condições espe-
ciais de pagamento. O certa-
me acontece de forma on-line 
na plataforma Frazão Leilões.

Os lances iniciais partem 
de R$ 57,2 mil, valor pedido 
por uma casa de 61 m², si-
tuada em Cidade Ocidental, 
Goiás. O leilão conta ainda 
com imóveis no Paraná, Per-
nambuco, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e São Paulo.

No estado de São Paulo, é 
possível arrematar uma casa 
de 154 m², no bairro Arací-
lia, em Guarulhos, pelo valor 

Itaú vende mais de 10 
imóveis em novembro

Imóveis podem ser pagos à vista, com desconto, ou parcelados

DIVULGAÇÃO/FRAZÃO LEILÕES

Banco vai leiloar 13 imóveis, no dia 29 de novembro, com 
condições especiais de pagamento; certame será on-line

mínimo de R$ 121 mil. Já um 
apartamento de 137 m², com 
duas vagas de garagem, em 
Santo André, pode ser adqui-
rido a partir de R$ 644 mil.

O certame conta ain-
da com oportunidades para 
quem procura imóveis co-
merciais. Uma sala de 53 m², 
com uma vaga de garagem, 
desocupada, no bairro da Acli-
mação, na capital paulista, sai 
pelo valor mínimo de R$ 273 
mil.

De acordo com a leiloei-
ra, os imóveis podem ser pa-
gos à vista, com desconto, ou 
de forma parcelada. Os arre-
matantes ainda receberão 
as propriedades com todos 
os débitos de condomínio e 
IPTU quitados pelo banco até 
a data do leilão.

Na página da Frazão Lei-
lões é possível ver fotos dos 
lotes disponíveis, bem como 
acessar o edital do pregão, 
que possui informações de-
talhadas de cada imóvel que 
está à venda. (GM)

 A Os amantes de duas rodas, 
ou quem está procurando 
motocicletas para trabalhar, 
pode ter uma boa oportuni-
dade no dia 23 de novembro, 
às 19h. Isso porque a Sodré 
Santoro está realizando um 
leilão de motocicletas, com 
valores abaixo do mercado. 

Estão disponíveis para 
compra 14 veículos, com lan-
ces iniciais entre R$ 11 mil 
e R$ 14,2 mil. Todas as mo-
tocicletas são da marca Ya-
maha, com destaque para 
Yamaha XTZ 150 Crosser S 
ano 2021, com lance inicial de  
R$ 12,2 mil. Outra boa oportu-
nidade é uma Yamaha NMAX 
160, 2021, na cor azul, que 
pode ser adquirida a partir de  
R$ 13,8 mil.

A plataforma tem ainda 
outros leilões de veículos 

Sodré Santoro realiza 
leilão de motocicletas

ocorrendo até o final do mês 
de novembro, que incluem 
carros e motos com direito 
à documentação, sinistros e 
sucatas.

Os interessados em par-
ticipar dos leilões devem se 
cadastrar no site da leiloeira 
e se habilitar no leilão de in-
teresse para realizar ofertas. 
Vale lembrar, que é impor-
tante ler atentamente o edi-
tal, visto que o documento 
detalha as condições do lei-
lão, bem como as condições 
de pagamento de cada lote. 

Na página da leiloeira 
também é possível ver fotos 
dos veículos disponíveis, po-
rém, é interessante visitá-los 
pessoalmente para fazer uma 
avaliação mais precisa e evi-
tar surpresas desagradáveis. 
(GM) 
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EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO de bem IMÓVEL e de INTIMAÇÃO dos executados ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES COELHO PENEDO (CPF/MF 071.200.408-47), na pessoa de seu único 
herdeiro e coexecutado JOÃO ARTHUR PENEDO JÚNIOR (CPF/MF 098.659.948-44); do credor trabalhista LUIZ ALBERTO DA SILVA; dos credores INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL – INSS (CNPJ/MF 29.979.036/0001-40), FAZENDA PÚBLICA NACIONAL (CNPJ/MF 00.394.460/0216-53) e ISABELA WAISSMANN PENEDO (CPF/MF 310.938.948- 73); do credor 
tributário FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TAUBATÉ; e demais interessados, expedido nos autos de EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - Processo nº 0010187-89.2010.8.26.0625, em trâmite 
no 3ª Vara Cível da Comarca de Taubaté/SP, requerida por MAX FACTORING LTDA. Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), 
através do portal de leilões on-line da www.leiloei.com, em condições que segue: O 1º LEILÃO em 06/12/2021, às 14h05 e término em 13/12/2021, às 14h05, e não havendo licitante seguirá, 
sem interrupção, o 2º LEILÃO até o dia 13/01/2022, às 14h05 (horários de Brasília/DF). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS) – PRÉDIO Nº 195 da Rua Cel. Gomes Nogueira, nesta cidade; medindo 
12,00m de frente para a referida rua; com 8,00m nos fundos onde confronta com o prédio nº 416 da Rua Dr. Pedro Costa; por 45,00m do lado esquerdo de quem da rua olha, confrontando com os 
prédios nºs 181 da mesma via e 125 e 121 da Rua Engº Fernando de Mattos; pelo lado direito segue numa linha de 27,00m, confrontando com os prédios nºs 207 da mesma via e 466, 440 e 432 
da Rua Dr. Pedro Costa, deflete a esquerda e segue 4,00m, deflete à direita e segue 18,00m, confrontando nestas linhas com os prédios nºs 430, 426 e 420 da Rua Dr. Pedro Costa, encerrando a 
área de 468,00m², cadastrado na Prefeitura Municipal local sob o BC nº 1.5.006.024.001. Matrícula nº 54.247 do CRI da Comarca de Taubaté/SP. BENFEITORIAS – Consta do Laudo de 
Avaliação, às fls. 999-1026 dos autos, que referido imóvel é composto de uma edificação residencial constituída de 02 (duas) partes, sendo uma de construções secundárias e outra de 
construção principal propriamente dita, sendo: construção secundária tipo I (edícula), com 61,94m² de área construída; construção secundária tipo II, com 53,87m² de área construída; e 
construção principal, com 168,74m² de área construída. Observou-se, ainda, da vistoria pericial, que a edificação necessita de manutenção corretiva e preventiva. AVALIAÇÃO – R$ 
1.220.000,00 (outubro/2020 – fls. 999-1026 dos autos). ÔNUS – Consta da referida matrícula, conforme R.2 (17/12/1997), PENHORA nos autos da Reclamação Trabalhista – Processo nº 
215/94-7 (0021500-69.1994.5.15.0009 RTOrd) – perante a 1ª Junta de Conciliação e Julgamento da Comarca de Taubaté/SP, em favor de Luiz Alberto da Silva e INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL - INSS; conforme R.6 (08/03/2004) e Av.7 (17/10/2006), HIPOTECA em favor do ora Exequente; conforme R.8 (15/03/2007), PENHORA DA METADE IDEAL – 50% nos autos 
da Ação de Execução Fiscal – Processos nºs 2001.6121.000132-4, 2001.61.21.000166-0, 2001.61.21.000167-1, 2001.61.21.000179-8 e 2001.61.21.001312-0 – perante a 1ª Vara Federal da 
Comarca de Taubaté/SP, em favor da Fazenda Nacional; conforme Av.9 (03/02/2011), a PENHORA EXEQUENDA; conforme Av.10 (20/12/2017), PENHORA DA METADE IDEAL – 50% – nos 
autos da Ação de Execução Civil – Processo nº 773-962012 – perante a Vara da Família e Sucessões da Comarca de Taubaté/SP, em favor de Isabela Waissmann Penedo; e conforme AV.11 
(21/03/2018), PENHORA DA METADEI IDEAL – 50% – nos autos da Ação de Execução Civil – Processo nº 0002018-89-2005 – perante a Vara da Família e Sucessões da Comarca de 
Taubaté/SP, em favor Isabela Waissmann Penedo. Consta dos autos, conforme fls. 570-571, que a Penhora objeto do R.2 retro não é considerada como constrição que goza de direito de 
preferência, pois o acordo feito naqueles autos foi cumprido, e que o crédito previdenciário foi extinto; conforme fls. 630-632, que o total dos débitos fiscais, da Penhora objeto do R.8 é de R$ 
142.007,74 (junho/2017); conforme fls. 848, a penhora no rosto dos autos originária do Processo nº 0000773-96.2012.8.26.0625 e fls. 849 a penhora no rosto dos autos originária do Processo 
nº 0002018- 89.2015.8.26.0625. Não constam nos autos recurso ou causa pendente de julgamento. DÉBITOS FISCAIS – R$ 43.226,05, referentes a débitos tributários dos exercícios de 
2012 a 2020, em execução – Processos nº 0001220-16.2014.8.26.0625, 1500833- 19.2017.8.26.0625 e 1506223-96.2019.8.26.0625, 1502017-68.2021.8.26.0625, ajuizados perante a Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Taubaté, na monta de R$ 40.447,85, e exercício de 2021, no valor de R$ 2.778,20, conforme pesquisa junto a Prefeitura Municipal da Taubaté/SP, em 
22/09/2021. Não constam débitos federais sobre a coexecutada ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES COELHO PENEDO, certidão negativa, expedida em 15/01/2021. Consta sobre o 
coexecutado JOÃO ARTHUR PENEDO JUNIOR, Execuções Fiscais – Processos nº 0002173-11.2001.4.03.6121, 0002837-42.2001.4.03.6121, 0000444-13.2002.4.03.6121 e 0000445-
95.2002.4.03.6121, todos ajuizados perante a 1ª Vara Federal de Taubaté, conforme Certidão de Distribuição Federal nº 2021.0000256120, expedida em 22/09/2021. DÉBITO EXEQUENDO – 
R$ 660.326,52 (março/2013 – fls. 367). *Todos os débitos serão atualizados até a data da alienação. DO PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas após o 
encerramento do leilão, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO – Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas 
propostas escritas de arrematação parcelada, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juiz da causa. COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO EM 2º 
LEILÃO não serão aceitos lances inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – Edital completo com forma de pagamento, 
lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do arrematante, transferência do bem e demais condições no site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual insucesso das 
notificações pessoais e dos respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital em resumo que será publicado e afixado na forma da Lei. Taubaté, 15 de janeiro de 2021. MARCIA REZENDE BARBOSA DE OLIVEIRA JUIZA DE DIREITO
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LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICO
DAVI BORGES DE AQUINO, Leiloeiro Público Oficial, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo  (“JUCESP”) sob o n° 1.070, gestor da Alfa Leilões - Especialista em Imóveis, localizada na
Avenida Paulista, nº 2421 – 1º andar – Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01311-300, ou ainda, pelo telefone (11) 3230-1126, WhatsApp (11) 93207-1308, e-mail: contato@alfaleiloes.com, faz saber,
pelo presente Edital, que, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário: FIRST CREDIT SECURITIZADORA S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 27.480.385/0001-98, com sede na Rua Antônio de Barros, n° 2450, 7º andar, Conjunto 74-A, Vila Carrão, CEP 03.401-001, São Paulo – SP, representada, nos
termos de seus atos constitutivos, pelo Sr. MARCELO DE JESUS OLIVEIRA, brasileiro, inscrito no Cadastro da Pessoa Física (“CPF”) sob o n° 115.800.098-75 e portador do Registro Geral n° 17.746.871,
residente e domiciliado sito à Rua Antônio Camardo, nº 150, apto 242, Vila Gomes Cardim, São Paulo/SP, CEP: 03309-060, nos termos do Instrumento Particular de Cédula de Crédito Bancário com
Alienação Fiduciária em Garantia, datado em 24/03/2014, firmado perante o 8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital de São Paulo, no qual figura como Emitente,
Devedor: SUPRIRT PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 17.127.682/0001-69, com
sede na Avenida Manoel Domingos Pinto, nº 274, sala 21 A, Parque Anhanguera, São Paulo/SP, CEP: 05120-000; na qualidade de Avalistas: LENY CARRACO SCHNOR, inscrito no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 104.802.378-83, residente e domiciliado sito à Avenida Dom João Bosco, nº 139, apto 121, Bairro: Vila Rezende, Cidade Piracicaba/SP, CEP:
13403-853; PAULO FERNANDO SCHNOR, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 095.999.708-37, residente e domiciliado sito à Rua Aurora
Frota de Souza, nº 27, Bairro: Terras de Piracicaba, Piracicaba/SP CEP: 13416-403; LUÍS GUILHERME SCHNOR, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n°
075.594.758-41, residente e domiciliado sito à Rua Alcindo Furlan, nº 95, Bairro: Terras de Piracicaba, Piracicaba/SP, CEP: 13420-823; ANA CLÁUDIA SCHNOR OLMOS, inscrita Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 192.120.168-12, residente e domiciliada sito à Rua Doutor Aurelio Scalise, (D-9), nº 200, Bairro: Terras de Piracicaba, Piracicaba/SP, CEP:
13403-853; SUPRICEL PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 10.628.389/0001-78,
com sede na Avenida Manoel Domingos Pinto, nº 274, sala 20, Bairro: Parque Anhanguera, São Paulo/SP, CEP: 05120-000; SUPRICEL LOGÍSTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 03.077.452/0001-60, com sede na Avenida Manoel Domingos Pinto, nº 274, Bairro: Parque Anhanguera, São Paulo/
SP, CEP: 05120-000; na qualidade de Garantidores Adicionais: RÁPIDO TRANSPAULO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(“CNPJ/MF”) sob o n° 88.317.847/0001-45, com sede na Rua Berto Círio, nº 3.700, Bairro: São Luis, Canoas/RS, CEP: 92420-030 e TRANSPAULO LOGISTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 03.328.084/0001-85, com sede na Rua Ac. Rincão dos Pinheiros, s/n, Bairro: 3º Distrito, Triunfo/RS, CEP:
95853-000, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo eletrônico (On-line), por meio do site: www.alfaleiloes.com, no dia 08 de dezembro de 2021, às 13 horas, em 1° (primeiro) LEILÃO, com lance mínimo
igual ou superior a R$ 20.161.289,76 (vinte milhões cento e sessenta e um mil duzentos e oitenta e nove Reais e setenta e seis centavos), os imóveis abaixo descritos, com a propriedade
consolidadas em nome do credor fiduciário, constituído em consonância com o artigo 27, da Lei Federal n° 9.514/1997 e demais disposições aplicáveis à matéria, a propriedade dos bens imóveis
Matriculados sob os n°s 86.476 e 86.478, ambos registrados perante o 1º Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba/SP (Propriedades Consolidadas em 21/09/2021, conforme Averbações de nº Av. 257
e 256, respectivamente), na forma do presente edital. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 23 de dezembro de 2021, no mesmo horário e forma, para realização
do 2° (segundo) LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 20.259.795,91 (vinte milhões duzentos e cinquenta e nove mil setecentos e noventa e cinco Reais e noventa e um
centavos). Para que todos eventuais interessados possam ter acesso a este leilão, é publicado o presente edital, cuja íntegra pode ser consultada no site: www.alfaleiloes.com.
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EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO de bem IMÓVEL e de INTIMAÇÃO dos executados ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES COELHO PENEDO (CPF/MF 071.200.408-47), na pessoa de seu único 
herdeiro e coexecutado JOÃO ARTHUR PENEDO JÚNIOR (CPF/MF 098.659.948-44); do credor trabalhista LUIZ ALBERTO DA SILVA; dos credores INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL – INSS (CNPJ/MF 29.979.036/0001-40), FAZENDA PÚBLICA NACIONAL (CNPJ/MF 00.394.460/0216-53) e ISABELA WAISSMANN PENEDO (CPF/MF 310.938.948- 73); do credor 
tributário FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TAUBATÉ; e demais interessados, expedido nos autos de EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - Processo nº 0010187-89.2010.8.26.0625, em trâmite 
no 3ª Vara Cível da Comarca de Taubaté/SP, requerida por MAX FACTORING LTDA. Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), 
através do portal de leilões on-line da www.leiloei.com, em condições que segue: O 1º LEILÃO em 06/12/2021, às 14h05 e término em 13/12/2021, às 14h05, e não havendo licitante seguirá, 
sem interrupção, o 2º LEILÃO até o dia 13/01/2022, às 14h05 (horários de Brasília/DF). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS) – PRÉDIO Nº 195 da Rua Cel. Gomes Nogueira, nesta cidade; medindo 
12,00m de frente para a referida rua; com 8,00m nos fundos onde confronta com o prédio nº 416 da Rua Dr. Pedro Costa; por 45,00m do lado esquerdo de quem da rua olha, confrontando com os 
prédios nºs 181 da mesma via e 125 e 121 da Rua Engº Fernando de Mattos; pelo lado direito segue numa linha de 27,00m, confrontando com os prédios nºs 207 da mesma via e 466, 440 e 432 
da Rua Dr. Pedro Costa, deflete a esquerda e segue 4,00m, deflete à direita e segue 18,00m, confrontando nestas linhas com os prédios nºs 430, 426 e 420 da Rua Dr. Pedro Costa, encerrando a 
área de 468,00m², cadastrado na Prefeitura Municipal local sob o BC nº 1.5.006.024.001. Matrícula nº 54.247 do CRI da Comarca de Taubaté/SP. BENFEITORIAS – Consta do Laudo de 
Avaliação, às fls. 999-1026 dos autos, que referido imóvel é composto de uma edificação residencial constituída de 02 (duas) partes, sendo uma de construções secundárias e outra de 
construção principal propriamente dita, sendo: construção secundária tipo I (edícula), com 61,94m² de área construída; construção secundária tipo II, com 53,87m² de área construída; e 
construção principal, com 168,74m² de área construída. Observou-se, ainda, da vistoria pericial, que a edificação necessita de manutenção corretiva e preventiva. AVALIAÇÃO – R$ 
1.220.000,00 (outubro/2020 – fls. 999-1026 dos autos). ÔNUS – Consta da referida matrícula, conforme R.2 (17/12/1997), PENHORA nos autos da Reclamação Trabalhista – Processo nº 
215/94-7 (0021500-69.1994.5.15.0009 RTOrd) – perante a 1ª Junta de Conciliação e Julgamento da Comarca de Taubaté/SP, em favor de Luiz Alberto da Silva e INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL - INSS; conforme R.6 (08/03/2004) e Av.7 (17/10/2006), HIPOTECA em favor do ora Exequente; conforme R.8 (15/03/2007), PENHORA DA METADE IDEAL – 50% nos autos 
da Ação de Execução Fiscal – Processos nºs 2001.6121.000132-4, 2001.61.21.000166-0, 2001.61.21.000167-1, 2001.61.21.000179-8 e 2001.61.21.001312-0 – perante a 1ª Vara Federal da 
Comarca de Taubaté/SP, em favor da Fazenda Nacional; conforme Av.9 (03/02/2011), a PENHORA EXEQUENDA; conforme Av.10 (20/12/2017), PENHORA DA METADE IDEAL – 50% – nos 
autos da Ação de Execução Civil – Processo nº 773-962012 – perante a Vara da Família e Sucessões da Comarca de Taubaté/SP, em favor de Isabela Waissmann Penedo; e conforme AV.11 
(21/03/2018), PENHORA DA METADEI IDEAL – 50% – nos autos da Ação de Execução Civil – Processo nº 0002018-89-2005 – perante a Vara da Família e Sucessões da Comarca de 
Taubaté/SP, em favor Isabela Waissmann Penedo. Consta dos autos, conforme fls. 570-571, que a Penhora objeto do R.2 retro não é considerada como constrição que goza de direito de 
preferência, pois o acordo feito naqueles autos foi cumprido, e que o crédito previdenciário foi extinto; conforme fls. 630-632, que o total dos débitos fiscais, da Penhora objeto do R.8 é de R$ 
142.007,74 (junho/2017); conforme fls. 848, a penhora no rosto dos autos originária do Processo nº 0000773-96.2012.8.26.0625 e fls. 849 a penhora no rosto dos autos originária do Processo 
nº 0002018- 89.2015.8.26.0625. Não constam nos autos recurso ou causa pendente de julgamento. DÉBITOS FISCAIS – R$ 43.226,05, referentes a débitos tributários dos exercícios de 
2012 a 2020, em execução – Processos nº 0001220-16.2014.8.26.0625, 1500833- 19.2017.8.26.0625 e 1506223-96.2019.8.26.0625, 1502017-68.2021.8.26.0625, ajuizados perante a Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Taubaté, na monta de R$ 40.447,85, e exercício de 2021, no valor de R$ 2.778,20, conforme pesquisa junto a Prefeitura Municipal da Taubaté/SP, em 
22/09/2021. Não constam débitos federais sobre a coexecutada ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES COELHO PENEDO, certidão negativa, expedida em 15/01/2021. Consta sobre o 
coexecutado JOÃO ARTHUR PENEDO JUNIOR, Execuções Fiscais – Processos nº 0002173-11.2001.4.03.6121, 0002837-42.2001.4.03.6121, 0000444-13.2002.4.03.6121 e 0000445-
95.2002.4.03.6121, todos ajuizados perante a 1ª Vara Federal de Taubaté, conforme Certidão de Distribuição Federal nº 2021.0000256120, expedida em 22/09/2021. DÉBITO EXEQUENDO – 
R$ 660.326,52 (março/2013 – fls. 367). *Todos os débitos serão atualizados até a data da alienação. DO PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas após o 
encerramento do leilão, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO – Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas 
propostas escritas de arrematação parcelada, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juiz da causa. COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO EM 2º 
LEILÃO não serão aceitos lances inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – Edital completo com forma de pagamento, 
lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do arrematante, transferência do bem e demais condições no site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual insucesso das 
notificações pessoais e dos respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital em resumo que será publicado e afixado na forma da Lei. Taubaté, 15 de janeiro de 2021. MARCIA REZENDE BARBOSA DE OLIVEIRA JUIZA DE DIREITO
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LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICO
DAVI BORGES DE AQUINO, Leiloeiro Público Oficial, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo  (“JUCESP”) sob o n° 1.070, gestor da Alfa Leilões - Especialista em Imóveis, localizada na
Avenida Paulista, nº 2421 – 1º andar – Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01311-300, ou ainda, pelo telefone (11) 3230-1126, WhatsApp (11) 93207-1308, e-mail: contato@alfaleiloes.com, faz saber,
pelo presente Edital, que, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário: FIRST CREDIT SECURITIZADORA S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 27.480.385/0001-98, com sede na Rua Antônio de Barros, n° 2450, 7º andar, Conjunto 74-A, Vila Carrão, CEP 03.401-001, São Paulo – SP, representada, nos
termos de seus atos constitutivos, pelo Sr. MARCELO DE JESUS OLIVEIRA, brasileiro, inscrito no Cadastro da Pessoa Física (“CPF”) sob o n° 115.800.098-75 e portador do Registro Geral n° 17.746.871,
residente e domiciliado sito à Rua Antônio Camardo, nº 150, apto 242, Vila Gomes Cardim, São Paulo/SP, CEP: 03309-060, nos termos do Instrumento Particular de Cédula de Crédito Bancário com
Alienação Fiduciária em Garantia, datado em 24/03/2014, firmado perante o 8º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital de São Paulo, no qual figura como Emitente,
Devedor: SUPRIRT PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 17.127.682/0001-69, com
sede na Avenida Manoel Domingos Pinto, nº 274, sala 21 A, Parque Anhanguera, São Paulo/SP, CEP: 05120-000; na qualidade de Avalistas: LENY CARRACO SCHNOR, inscrito no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 104.802.378-83, residente e domiciliado sito à Avenida Dom João Bosco, nº 139, apto 121, Bairro: Vila Rezende, Cidade Piracicaba/SP, CEP:
13403-853; PAULO FERNANDO SCHNOR, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 095.999.708-37, residente e domiciliado sito à Rua Aurora
Frota de Souza, nº 27, Bairro: Terras de Piracicaba, Piracicaba/SP CEP: 13416-403; LUÍS GUILHERME SCHNOR, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n°
075.594.758-41, residente e domiciliado sito à Rua Alcindo Furlan, nº 95, Bairro: Terras de Piracicaba, Piracicaba/SP, CEP: 13420-823; ANA CLÁUDIA SCHNOR OLMOS, inscrita Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 192.120.168-12, residente e domiciliada sito à Rua Doutor Aurelio Scalise, (D-9), nº 200, Bairro: Terras de Piracicaba, Piracicaba/SP, CEP:
13403-853; SUPRICEL PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 10.628.389/0001-78,
com sede na Avenida Manoel Domingos Pinto, nº 274, sala 20, Bairro: Parque Anhanguera, São Paulo/SP, CEP: 05120-000; SUPRICEL LOGÍSTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 03.077.452/0001-60, com sede na Avenida Manoel Domingos Pinto, nº 274, Bairro: Parque Anhanguera, São Paulo/
SP, CEP: 05120-000; na qualidade de Garantidores Adicionais: RÁPIDO TRANSPAULO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(“CNPJ/MF”) sob o n° 88.317.847/0001-45, com sede na Rua Berto Círio, nº 3.700, Bairro: São Luis, Canoas/RS, CEP: 92420-030 e TRANSPAULO LOGISTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 03.328.084/0001-85, com sede na Rua Ac. Rincão dos Pinheiros, s/n, Bairro: 3º Distrito, Triunfo/RS, CEP:
95853-000, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo eletrônico (On-line), por meio do site: www.alfaleiloes.com, no dia 08 de dezembro de 2021, às 13 horas, em 1° (primeiro) LEILÃO, com lance mínimo
igual ou superior a R$ 20.161.289,76 (vinte milhões cento e sessenta e um mil duzentos e oitenta e nove Reais e setenta e seis centavos), os imóveis abaixo descritos, com a propriedade
consolidadas em nome do credor fiduciário, constituído em consonância com o artigo 27, da Lei Federal n° 9.514/1997 e demais disposições aplicáveis à matéria, a propriedade dos bens imóveis
Matriculados sob os n°s 86.476 e 86.478, ambos registrados perante o 1º Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba/SP (Propriedades Consolidadas em 21/09/2021, conforme Averbações de nº Av. 257
e 256, respectivamente), na forma do presente edital. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 23 de dezembro de 2021, no mesmo horário e forma, para realização
do 2° (segundo) LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 20.259.795,91 (vinte milhões duzentos e cinquenta e nove mil setecentos e noventa e cinco Reais e noventa e um
centavos). Para que todos eventuais interessados possam ter acesso a este leilão, é publicado o presente edital, cuja íntegra pode ser consultada no site: www.alfaleiloes.com.
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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 de compra e venda, datado em 23/11/2018, no qual figura como 
Fiduciante Thiago da Silva Gonçalves, brasileiro, divorciado, empresário, RG nº 34.662.438-1-SSP/SP e CPF 
nº 343.272.878-65, residente e domiciliado na Rua Mario Carneiro, nº 179, Jardim Rosa de França, 
Guarulhos/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 29 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$ 647.063,53 (seiscentos e quarenta e sete 
mil, sessenta e três reais e cinquenta e três centavos). o imóvel abaixo descrito, em lote único, com a 
propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído por: Imóvel - 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. 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 13h40 para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance 
mínimo igual ou superior a 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). 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

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 de compra e venda, datado em 30/01/2019 e ata retificativa, datado de 
21/05/2019, no qual figuram como Fiduciantes Ademir Machado Dos Santos, brasileiro, solteiro, 
autônomo, RG nº 3.869.618-3-SSP/SP e CPF nº 014.811.545-40 e Maria De Fátima Dos Santos, brasileira, 
solteira, empresaria, RG nº 18.966.390-SSP/SP e CPF nº 082.369.148-95, ambos residentes e domiciliados 
na Rua Augusta, nº 719, Apto nº 21, Consolação, São Paulo/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 29 de Novembro de 2021 
às 09h30, 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$ 710.921,47 (setecentos e dez mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos)o 
imóvel abaixo descrito, em lote único, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, 
constituído por: Imóvel - 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. 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 13h50 para realização do SEGUNDO LEILÃO, 
com lance mínimo igual ou superior a 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). 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

LEILÃO EXTRAJUDICIAL
Local do Leilão: AVENIDA BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO nº. 2.367 – 20º. andar – São Paulo
– SP - Dia 17 DE DEZEMBRO DE 2.021, às 10:00 horas, leiloeiro oficial, CLÁUDIO SOUSA DOS
SANTOS, com escritório na Rua Tabatinguera nº. 140 – Cjto. 1.115 – São Paulo, Fone 3101-1798,
registrado na JUCESP sob nº. 857, devidamente autorizado pela Credora Fiduciária, CÁUCASO
CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 01.329.805/0001-46, e para os fins do art. 27 e
parágrafos da Lei n°. 9.514/97, levará a público leilão no próximo dia 17 DE DEZEMBRO DE 2.021,
às 10:00 horas, em PRIMEIRO LEILÃO, o seguinte bem imóvel, cujo valor de avaliação para fins
de realização do primeiro leilão importa em R$ 646.586,21 (base outubro/2021), correspondente ao
preço de venda corrigido do APARTAMENTO nº. 92, localizado no nono andar do EDIFÍCIO
GIARDINI B´BOLI, situado na Rua Heitor Peixoto nº. 326, no 12º. Subdistrito – Cambuci, em São
Paulo, objeto da matrícula nº. 152.829 do 16º. Oficial de Registro de Imóveis, com as seguintes
características: APARTAMENTO no. 92, com a área privativa coberta de 64,500 m², área comum de
garagem de 44,840m2, correspondente ao direito de uso de 02 vagas na garagem coletiva, para guarda
de 01 automóvel de passeio em cada uma, em locais individuais e indeterminados, com manobras a
serem efetuadas com auxílio de manobrista, área comum de 28,00  m², área total de 137,340  m², e a fração
ideal de terreno de 1,4299%. O terreno que também faz frente para a Rua Coronel Joaquim Teixeira da
Silva Braga, onde está construído o referido empreendimento, encerra a área de 1.104,00 m2. –
contribuinte 034.051.0080-1. Condições: Caso não haja licitantes em primeiro leilão, fica desde já
designado o mesmo dia 17 DE DEZEMBRO DE 2.021, às 10:30 horas, no mesmo local, para a
realização do segundo leilão pelo maior lance oferecido, desde que igual ou superior valor da dívida
corrigida e acréscimos contratuais de R$ 592.782,12 (base outubro/2021). O arrematante pagará no
ato o preço total da arrematação, mais 5% (por cento) de comissão ao leiloeiro. A devedora fiduciante
fica assegurado o direito de purgar a mora até a data da assinatura do auto de arrematação. À Credora
Fiduciária, através de seus representantes legais, fica reservado o direito de não aceitar o lance inferior
ao valor da dívida. Será de responsabilidade do arrematante todas as providências e despesas
necessárias para a transferência do domínio do referido imóvel e sua imissão na posse, inclusive
mediante a distribuição da ação de reintegração de posse. A devedora fiduciante está sendo intimada
das datas de realização do leilão, na forma do § 2º-A do art. 26-A da Lei nº. 9.514/97. Maiores
informações com o leiloeiro fone (11) 3101-1798 ou 98245-2523
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Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada 
pelo(s) comitente (s) GAFISA , torna púbico a oferta, em leilão ONLINE -  LEILÃO – DECORADO 
LORIAN  (aberto ao público) – REF. 21 – extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento 
decorado, com encerramento a partir das 11h00 do dia 30/11/2021, no portal  www.lancetotal.com.
br, nos termos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE 
JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. Os bens 
serão vendidos no estado em que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro qualquer 
responsabilidade quanto ao estado de conservação. Os bens poderão ser examinados pelos interes-
sados mediante AGENDAMENTO PRÉVIO, através do email: atendimento@lancetotal.com.br, até o 
dia 24/11/2021. Retirada dos bens: Dia 04 de Dezembro de 2021 das 10 às 15h na Avenida Doutor 
Martin Luther King, 980 - Cidade São Francisco, Osasco - SP, 06030-000. A venda será realizada à 
vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, 
que será realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes consulte o site www.
lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada 
pelo(s) comitente (s) LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, torna púbico a oferta, em 
leilão ONLINE -   LEILÃO LAVVI WONDER IPIRANGA (REF. 1)  – extrajudicial, a venda dos bens 
móveis de apartamento decorado, com encerramento a partir das 11h00  do dia 02/12/2021, no portal  
www.lancetotal.com.br, nos termos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 
13.138, DE 26 DE JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO 
DE 2013. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, não cabendo ao Comitente e 
ao Leiloeiro qualquer responsabilidade quanto ao estado de conservação.  Os bens poderão ser 
examinados pelos interessados sem a necessidade de AGENDAMENTO PRÉVIO do dia 18/11/2021 
ao dia 01/12/2021 - das 09h00 às 16h00. Retirada dos bens: Dia 09 de Dezembro de 2021 das 10h 
às 14h na Rua Ettore Lantieri, 102 - Sacomã - São Paulo - SP, 04249-095. A venda será realizada à 
vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, 
que será realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes consulte o site www.
lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

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 do instrumento particular com força de escritura pública, datado de 06/Nov/2019, 
no qual figura como Fiduciante Yuli Gabriela Sousa Silva, brasileira, solteira, digital influencer, RG nº 
43.694.009-7-SSP/SP e CPF nº 402.986.778-22, residente e domiciliada na Rua Conceição da Boa Viagem, 
nº 200, bairro Balneário Mar Paulista, São Paulo/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 29 de Novembro de 2021 às 09h10, 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$ 323.563,17 (trezentos e vinte e três mil, quinhentos e sessenta e três reais e dezessete centavos), o 
imóvel abaixo descrito, em lote único, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, 
constituído por: Imóvel - 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. 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 13h00 para realização do SEGUNDO LEILÃO, 
com lance mínimo igual ou superior a 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). 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 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.

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.

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.

3ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL VIII - TATUAPÉ
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos requeridos: ESPÓLIO DE LICINIO CARELLI MARQUES (CPF/MF Nº
089.874.708-22) na pessoa de sua inventariante MAFALDA CARELLI MARQUES (CPF/MF Nº 130.029.088-94), e dos herdeiros SALETE CARELLI MARQUES GUIMARÃES LIMA (CPF/MF Nº 006.903.838-
43), SUZETE CARELLI MARQUES PEREIRA (CPF/MF Nº 006.903.878-30), FERNANDO CARELLI MARQUES (CPF/MF Nº 014.564.298-41), SELMA CARELLI MARQUES (CPF/MF Nº 050.968.118-24),
SIMONE CARELLI MARQUES (CPF/MF Nº 251.529.238-07), RODRIGO CARELLI MARQUES (CPF/MF Nº 295.458.178-60) e seus cônjuges se casados forem.
 O MM. Juiz de Direito Dr. Luis Fernando Nardelli, da 3ª Vara Cível do Foro Regional VIII - Tatuapé, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este
Juízo, processam-se os autos da Ação de Extinção de Condomínio, ajuizada por MAFALDA DE FÁTIMA MARQUES MARCHESINI (CPF/MF Nº 099.518.438-08) em face de ESPÓLIO DE LICINIO CARELLI
MARQUES (CPF/MF Nº 089.874.708-22) na pessoa de sua inventariante MAFALDA CARELLI MARQUES (CPF/MF Nº 130.029.088-94), e dos herdeiros SALETE CARELLI MARQUES GUIMARÃES LIMA (CPF/
MF Nº 006.903.838-43), SUZETE CARELLI MARQUES PEREIRA (CPF/MF Nº 006.903.878-30), FERNANDO CARELLI MARQUES (CPF/MF Nº 014.564.298-41), SELMA CARELLI MARQUES (CPF/MF Nº
050.968.118-24), SIMONE CARELLI MARQUES (CPF/MF Nº 251.529.238-07), RODRIGO CARELLI MARQUES (CPF/MF Nº 295.458.178-60), nos autos do Processo nº 1005230-89.2017.8.26.0008,
e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os
artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Conjunto de imóveis residenciais e comercial localizados na Rua Caturai nºs 261 e 263, Vila Formosa, São Paulo/SP, CEP: 03416-035, e Rua São Constâncio nº 249, Vila Formosa, São Paulo/
SP, CEP: 03414-010 - Descrição do Imóvel: Atualmente o terreno é composto por três imóveis, tendo uma área total de 263,00m². O imóvel da Rua Caturai nº 261 possui aproximadamente 290,00m² de área construída. Os
imóveis das Ruas São Constâncio nº 249 e Caturai nº 263, possuem aproximadamente 80,00m². Anteriormente o terreno era composto por uma casa e seu terreno, situados à Rua Caturai nº 261, antiga Rua “A” nº 104, esquina
com a Rua São Constâncio em Vila Formosa, Tatuapé, correspondendo a uma profundidade medindo 6,70m de frente, equivalente a 10,52 metros, com canto de 3,50m na esquina da Rua Caturai, 25,50m da frente aos fundos.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 055.310.0026-1
Matrícula Imobiliária n° 98.455 9º Cartório de Registros de Imóveis de São Paulo - SP
OBS 01: O imóvel residencial da Rua Caturai nº 261 possui 4 (quatro) dormitórios, sendo 2 (duas) suítes, sala de estar e jantar, copa, cozinha, 2 (dois) banheiros, área de serviço com banheiro, garagem coberta com 3 (três)
vagas. O imóvel residencial da Rua Caturai nº 263 possui 1 (um) quarto, sala, cozinha e banheiro. O imóvel comercial da Rua São Constâncio nº 249 possui um salão com banheiro.
OBS 02: Foi negado provimento ao recurso de apelação de nº 1005230-89.2017.8.26.0008 interposto (fls. 231/234), o qual foi requerido o desmembramento do imóvel pelos Réus. Houve o trânsito em julgado do recurso no dia 04/06/2018.
OBS 03: O processo de inventário e partilha sob o nº 0023671-14.2012.8.26.0008, que tramitou perante a 3ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional VIII – Tatuapé, foi sentenciado nomeando-se como inventariante
do Sr. Licinio Carelli Marques a viúva Sra. Mafalda Carelli Marques, bem como estabeleceu a divisão dos bens deixados pelo falecido. A sentença do processo de inventário transitou em julgado no dia 06/11/2015.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 1.482.000,00 (Out/2018 – Avaliação às fls. 272/338).
Valor de avaliação atualizado: R$ 1.755.503,75 (Out/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Não há débitos tributários em aberto até a presente confecção deste edital. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
02 - A 1ª Praça terá início no dia 14 de dezembro de 2021, às 14 horas, e se encerrará no dia 17 de dezembro de 2021 às 14 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes
ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 17 de dezembro de 2021 às 14 horas, e se encerrará em 27 de janeiro de 2022, às 14 horas. Será considerado arrematante
aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 70% do valor da avaliação.
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM n°
1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 08 de novembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. LUIS FERNANDO NARDELLI - JUIZ DE DIREITO

O VENDEDOR, legí�mo proprietário, torna público, que venderá em leilão do �po 
"MAIOR LANCE OU OFERTA", o imóvel de sua propriedade, relacionado no Anexo I, 
parte integrante deste Edital. O leilão será regido pelas normas e disposições, 
consignadas neste Edital e regras aplicáveis de Direito Privado. O leilão terá início a 
par�r da data da liberação do imóvel no site, para envio de lances on-line, 
encerrando-se no  e será realizado à Av. 
Angélica nº 1.996, 6º andar, São Paulo/SP e estará a cargo da Leiloeira Dora Plat, 
matriculada na JUCESP sob nº 744. 1. OBJETO - 1.1. A alienação do imóvel 
relacionado no anexo I, parte integrante deste Edital. 2. HABILITAÇÃO -  2.1. Os 
interessados deverão se cadastrar no site  e se habilitar 
acessando a página deste leilão, para par�cipação on-line, com antecedência de até 
01 (uma) hora, antes do horário previsto, para o encerramento do leilão. 3. LANCES 
ON-LINE - 3.1. O envio de lances, se dará exclusivamente através do site 
zukerman.com.br. Sobrevindo lance nos 2 minutos, antecedentes ao horário de 
fechamento do lote, o prazo de envio de lances, será prorrogado em 2 (dois) 
minutos, quantas vezes, forem necessárias, para que todos tenham oportunidade 
de ofertar novos lances. 3.2. O proponente vencedor será comunicado 
expressamente, do prazo e condições de pagamento, estabelecidos neste edital. 4. 
DECLARAÇÃO DO COMITENTE VENDEDOR - 4.1. O VENDEDOR, legí�mo 
proprietário, declara sob as penas da lei, que o imóvel se encontra livre e 
desembaraçado de impostos, taxas, contribuições, etc., bem como de quaisquer 
ônus, judiciais e/ou extrajudiciais, com exceção daqueles, cuja necessidade de 
regularização, esteja informado no texto do lote, com a respec�va obrigação, 
quanto à regularização. 5. CONDIÇÕES DE VENDA - 5.1. O imóvel relacionado no 
Anexo I será vendido, a quem maior lance oferecer, em 

, obedecidas às condições deste edital, reservando-se ao VENDEDOR, o direito 
de liberar ou não o imóvel, pelo maior preço alcançado, par�ndo do lance mínimo 
estabelecido, bem como, reunir ou re�rar, quando for o caso, de acordo com seu 
critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.2. Os interessados na 
aquisição do imóvel, previamente à apresentação de lances, deverão ler 
atentamente todas as condições estabelecidas neste edital. As fotos divulgadas do 
imóvel são meramente ilustra�vas, compe�ndo aos interessados, procederem 
visita prévia à realização do leilão. 5.3. Caberá ao arrematante, providenciar às suas 
expensas, toda e qualquer regularização �sica e documental do imóvel, perante os 
órgãos competentes. 5.4. O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS”, sendo 
que as áreas mencionadas no edital são meramente enuncia�vas e repe��vas das 
dimensões constantes do registro imobiliário. 5.5. O arrematante, adquire o imóvel 
como ele se apresenta, como um todo, não podendo, por conseguinte, reclamar do 
estado de conservação e de eventuais mudanças, nas disposições internas do 
imóvel apregoado, quando for o caso. 5.6. Os interessados deverão cien�ficar-se 
previamente, das restrições impostas pela legislação municipal, estadual ou federal, 
aplicáveis ao imóvel, no tocante às restrições de uso do solo ou zoneamento, e 
ainda, das obrigações e dos direitos, decorrentes das convenções e especificações 
de condomínio, quando for o caso. 5.7. Todos os débitos incidentes sobre o imóvel, 
que tenham fato gerador a par�r da data da realização do leilão, serão de exclusiva 
responsabilidade do arrematante. 5.8. Somente serão aceitos, lances realizados por 
pessoas �sicas ou jurídicas, regularmente cons�tuídas e com personalidade jurídica 
própria. Estrangeiros deverão comprovar sua permanência legal e defini�va no país. 
5.9. Os interessados, se pessoa �sica, deverão portar documentos para 
iden�ficação (RG e CPF). Menor de 18 anos, só poderá adquirir algum imóvel, se 
emancipado ou assis�do, por seu representante legal. 5.10. Se pessoa jurídica, os 
representantes deverão estar munidos de cópias auten�cadas do CNPJ, Estatuto ou 
Contrato Social e alterações, onde conste, a forma de representação da empresa. 
5.11. Outros documentos poderão ser solicitados pelo VENDEDOR, para fins de 

concre�zação da transação. 5.12. A representação por terceiros, deverá ser feita por 
procuração pública, com poderes especiais para o ato. 5.14. O pagamento do valor 
do arremate poderá ser feito por cheque administra�vo, depósito ou, TED – 
Transferência Eletrônica Disponível, na conta a ser indicada pelo VENDEDOR, em 
conformidade com a condição de pagamento estabelecida no subitem 6.1. 6. 
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - 6.1. Sinal de 10% (dez por cento) em até 24hs e o Saldo 
remanescente, na lavratura da escritura, que deverá ocorrer, dentro do prazo de 30 
dias, contados da data do leilão. 7. COMISSÃO DE LEILOEIRO - 7.1. O arrematante, 
além do valor do arremate, a ser pago na lavratura da escritura, pagará também ao 
LEILOEIRO, dentro do prazo de 24 horas, contados da data do leilão, a quan�a 
correspondente a 5% (cinco por cento), sobre o valor do arremate, a �tulo de 
comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 8.1. A alienação do imóvel relacionado 
no Anexo I será formalizada por meio de Escritura Pública Defini�va de Venda e 
Compra. 8.2. O VENDEDOR deverá lavrar o instrumento de formalização da 
alienação, em até 30 (trinta) dias, contados da data do leilão, quando não houver 
pendência de regularização documental, de responsabilidade de qualquer das 
partes, indicada no texto do lote, que impeça a lavratura da escritura. No caso da 
ocorrência de impedimento, a venda será formalizada por meio de instrumento 
par�cular cabível, dentro do prazo estabelecido, até que seja sanada a 
irregularidade, para a lavratura da escritura defini�va. 8.3. O competente 
Instrumento Aquisi�vo será firmado com o arrematante, cujo nome constar da Ata e 
Recibo de Arrematação, somente admi�da sua subs�tuição, por cessão de direitos, 
na forma da lei, com prévia análise e aprovação por parte do VENDEDOR. 8.4. O 
VENDEDOR se obriga a fornecer ao arrematante, ficha de matrícula do imóvel 
atualizada, com nega�va de ônus e alienações e demais cer�dões exigidas por lei (se 
posi�vas, com as devidas jus�fica�vas). 8.5. Serão de responsabilidade do 
arrematante, todas as providências e despesas necessárias, à transferência do 
imóvel, inclusive foro e laudêmio se for o caso. A escolha do tabelião responsável 
pela lavratura da escritura pública, caberá ao VENDEDOR. 9. SANÇÕES PARA O CASO 
DE INADIMPLEMENTO - 9.1. Em caso de inadimplemento do valor de arrematação, 
por desistência do arrematante, desfar-se-á a venda e este perderá o valor do “sinal 
– 6.1” e ainda poderá ser cobrada uma multa moratória no valor de 4% (quatro por 
cento) da arrematação para pagamento de despesas administra�vas, bem como 
poderá ainda o Leiloeiro emi�r �tulo de crédito para a cobrança de tais valores, 
encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da 
execução prevista no ar�go 39, do Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do 
arrematante nos serviços de proteção ao crédito. 10. EVICÇÃO DE DIREITOS - 10.1. O 
comitente VENDEDOR responderá, em regra, pela evicção de direitos, no caso de 
surgir decisão judicial defini�va, transitada em julgado, anulando o �tulo aquisi�vo 
do VENDEDOR, nos termos do art. 448 do Código Civil. A responsabilidade do 
VENDEDOR pela evicção, será limitada à devolução dos valores efe�vamente pagos 
pelo arrematante, inclusive tributos, taxas, custas e emolumentos cartórios, 
acrescidos pelo IGP-M/FGV. 11. DISPOSIÇÕES GERAIS - 11.1. A posse direta ou 
indireta do imóvel será transmi�da ao arrematante, depois do pagamento do valor 
total do negócio e assinatura do instrumento aquisi�vo. 11.2. Todas as despesas e 
encargos, de qualquer natureza, necessárias para a liberação ou desocupação do 
imóvel, quando for o caso, correrão por conta do arrematante. 11.3. A falta de 
u�lização pelo VENDEDOR, de quaisquer direitos ou faculdades, que lhes concede a 
lei e este edital, importa não em renúncia, mas em mera tolerância ou reserva, para 
fazê-los prevalecer, em qualquer outro momento ou oportunidade. 11.4. Eventuais 
pedidos de esclarecimentos deverão ser solicitados pelo tel. 3003-0677 ou por 
escrito, via e-mail contato@zukerman.com.br . 11.5. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto n° 22.427/33, que regulam a a�vidade da leiloaria.

MAIS INFORMAÇÕES:

3003.0677  |  www.ZUKERMAN.com.br 

 - Casa residencial, situada no endereço SHI/SUL QI – 09, Conjunto 09, Lote 02. Área construída: 833,27m², Área do terreno: 
776,00m². Matrícula nº 11.394 do 1º RI local. Obs.: Desocupada. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

Leilão Online do Detran de Colina

Veículos com direito a documentação: abertura para lances às
10h00min do dia 12/11/2021 e fechamento às 14h00min do dia 
29/11/2021. Veículos fim de vida útil: abertura para lances às 10h00min 
do dia 12/11/2021 e fechamento às 14h00min do dia 30/11/2021.  
Visitação: Rua General Rondon, 2662 –Vila Labaque – Limeira/SP e Via 
Luiz Vargas, 1725 – Jardim Alvorada – Limeira/SP no horário das 09:00h 
às 17:00h nos dias 25 e 26/11/2021.

WWW.SATOLEILOES.COM.BR(11) 4223-4343  |@SATOLEILOES

L.O.: ANTONIO HISSAO SATO JUNIOR – JUCESP 690

SATO LEILÕES – (11)4223-4343 – www.satoleiloes.com.br- LEILÃO – 
Comitente vendedor: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 
CONSÓRCIOS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.793.395/0001-65. - 
Data: 06 de Dezembro de 2021, às 15:00. O leilão será realizado pela 

Leiloeira Oficial Sra. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP, online no site www.satoleiloes.com.br. A 
descrição dos lotes detalhados serão exibidas no site. Os bens serão vendidos no estado em 
que se encontram. RELAÇÃO DOS LOTES: Trator Agrícola - MF 4275/4K. Lance Inicial: 
R$99.000,00. EDITAL COMPLETO E CONDIÇÕES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO 
ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.satoleiloes.com.br

DocuSign Envelope ID: F5FFE1F3-D680-454B-8018-EDDB49D96904
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ÍNDICE - As empresas pertencentes ao Conglomerado dos BANCOS BTG PACTUAL/SISTEMA (ENF SPE II S/A, NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÕES S/A e TRAVESSIA SECURITIZADORA 
DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A), doravante denominadas simplesmente “VENDEDORES”, tornam público, que venderão em leilão do tipo “MAIOR LANCE OU OFERTA”, os 
imóveis de sua propriedade, relacionados no Anexo 5, parte integrante deste Edital. O leilão terá início a partir da data da liberação dos imóveis no site, para envio de lances 
somente on- line, encerrando-se no dia 30/11/2021, a partir das 10:00 horas e será realizado exclusivamente pela Internet, através do site www.zukerman.com.br e estará a 
cargo da Leiloeira Oficial, Sra. Dora Plat, matriculada na JUCESP sob nº 744, com escritório na Av. Angélica nº 1.996, 6º andar, São Paulo/SP. Eventuais pedidos de esclarecimentos 
deverão ser solicitados pelo tel. 3003-0677 ou via e-mail contato@zukerman.com.br . EDITAL DO LEILÃO - As INSTITUIÇÕES indicadas no Sumário deste Edital, doravante 
denominadas VENDEDORES, por meio da utilização de recursos da tecnologia da informação, INTERNET, admitindo exclusivamente lances eletrônicos, torna público que realiza 
este processo licitatório na forma abaixo, utilizando-se do critério de MAIOR OFERTA DE PREÇO para venda dos imóveis relacionados no Anexo 05, parte integrante deste Edital. 
O certame será conduzido pelo LEILOEIRO indicado no Sumário, de acordo com os termos deste Edital. 1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES - 1.1 O leilão será realizado pelo LEILOEIRO, 
informado no Sumário do Edital, admitindo-se exclusivamente lances via INTERNET, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases. 1.2 
O presente Edital do Leilão obedece ao que dispõe o Decreto Federal 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, as quais deverão ser respeitadas por todos os participantes deste leilão. 1.3 Os vendedores são os proprietários e/
ou cedentes dos imóveis, conforme indicado na descrição destes, e passam a ser designados simplesmente por VENDEDORES. 1.4 Os imóveis relacionados e descritos no Anexo 
05 do presente Edital possuem matrícula registrada em nome dos VENDEDORES citados no Sumário deste Edital ou possuem matrícula registrada em nome de agentes 
financeiros ou outros, dos quais os VENDEDORES possuem o direito dos créditos por instrumentos contratuais. 1.5 Os imóveis dos VENDEDORES serão vendidos um a um, por 
meio de leilão on line, por valor igual ou superior ao valor mínimo de venda estipulado pelos VENDEDORES para cada imóvel. Será considerado vencedor o interessado que 
oferecer o maior lance. O interessado passará, a partir de então, a ser designado ARREMATANTE. 1.6 Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS. O interessado é 
responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, uma vez que os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese. 1.7 O interessado poderá 
ofertar mais de um lance para um mesmo imóvel, prevalecendo sempre o maior lance ofertado. 1.8 Fica reservado aos VENDEDORES, sem necessidade de aviso prévio, o direito 
de retirar, desdobrar ou reunir os imóveis em lotes de acordo com seu critério ou necessidade, por intermédio do Leiloeiro. Os VENDEDORES se reservam, ainda, a faculdade de 
cancelar, a qualquer tempo, a oferta de venda do imóvel, de anular no todo ou em parte, aditar ou revogar este Edital, sem que caiba ao interessado direito a qualquer 
indenização ou compensação de qualquer natureza. 1.9 Cabe aos interessados vistoriar os imóveis nas datas determinadas pelos VENDEDORES. Os interessados deverão entrar 
em contato com o escritório do leiloeiro, através do telefone informado no Sumário deste Edital, e, se o imóvel estiver disponível para visitação, de acordo com a disponibilidade 
dos VENDEDORES, desde que o requerimento ocorra com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, o agendamento será realizado. 1.9.1 Os VENDEDORES não garantem aos 
interessados a realização de vistoria, que poderá não ocorrer sem qualquer ônus ou responsabilidade para os VENDEDORES. 2. MODO DE DISPUTA - 2.1 Conforme descrito no 
Sumário do Edital. 3. TIPO - MAIOR OFERTA DE PREÇO - 3.1 Será considerado o valor igual ou superior ao valor inicial de leilão de cada imóvel constante do Anexo 05 deste Edital. 
O valor do lance vencedor após o Leilão, sempre será condicionado à aprovação pelos VENDEDORES, não estando os VENDEDORES obrigados a aceitar o valor do lance vencedor 
e poderão recusá-los, a seu exclusivo critério e independentemente de justificativa, sem que isto lhe acarrete qualquer ônus ou penalidades. 4. OBJETO - 4.1 As vendas são feitas 
em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas 
são apenas ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar o estado do imóvel ou influenciar a decisão de oferta de lances para arrematação. Dessa forma, havendo 
divergência de metragem ou de área, o ARREMATANTE não terá direito a exigir dos VENDEDORES nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o 
abatimento do preço do imóvel. 4.1.1 Eventual ocupação dos imóveis estará devidamente indicada na Relação e Descrição dos Imóveis, no Anexo 05 deste Edital. A sua 
desocupação será de responsabilidade do ARREMATANTE, correndo por conta deste todas as despesas e eventuais riscos referentes à desocupação. 4.2 Nos casos em que a 
legislação preveja o direito de preferência a terceiros, locatários, arrendatários e condôminos voluntários, por exemplo, a venda será condicionada ao não exercício do direito de 
preferência desses nos prazos legais. 5. PREÇO MÍNIMO - 5.1 Os preços/lances mínimos do bem encontram-se discriminados no Anexo 05. Os bens serão leiloados em lotes e 
vendidos a quem oferecer a MAIOR OFERTA DE PREÇO para pagamento à vista ou parcelado. 5.2 Aprovados os lances pelos VENDEDORES, o ARREMATANTE estará obrigado ao 
pagamento do preço do imóvel arrematado ou o sinal, no caso de pagamento parcelado, no prazo estipulado nos subitens 12.4.1 e 12.4.2 do Edital e da comissão do Leiloeiro, 
no prazo estipulado nos subitens 6.1.1 e 6.1.2 do Edital. Caso os VENDEDORES não aprovem o valor ofertado, o lance será desconsiderado, não sendo devido qualquer valor pelo 
interessado. 6. COMISSÃO DO LEILOEIRO - 6.1 O ARREMATANTE pagará a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor ao Leiloeiro Oficial, a 
título de comissão, conforme descrito abaixo. 6.1.1 A comissão do leiloeiro deverá ser paga no prazo de até 48h (quarenta e oito horas) após a aprovação da proposta. 6.2 A 
comissão devida ao Leiloeiro não está inclusa no valor do lance. 7. REFERÊNCIA DE TEMPO - 7.1 O horário estabelecido neste Edital, no site, em catálogos ou em qualquer outro 
veículo de comunicação considera o horário oficial de Brasília-DF. 8. HABILITAÇÃO - 8.1 Para a participação on line no leilão, os interessados deverão, após o prévio cadastro ou 
habilitação no site do leiloeiro informado no Sumário deste Edital, enviar a documentação necessária e anuir às regras de participação dispostas no referido portal para obtenção 
de login e senha, que validarão e homologarão os lances em conformidade com as disposições deste Edital. 8.2 O interessado que efetuar o cadastramento no site deve possuir 
capacidade, legitimidade e estar devidamente autorizado para assumir todas as responsabilidades e obrigações constantes deste Edital. 8.3 Menores de 18 (dezoito) anos só 
poderão adquirir os imóveis se emancipados ou assistidos ou representados por seu representante legal, assim como os demais incapazes para os atos da vida civil. 9. PROPOSTA 
- 9.1 A forma de pagamento dos imóveis está descrita no Sumário deste Edital e no site do leiloeiro. O ARREMATANTE está ciente e de acordo que, quando a forma de pagamento 
for parcelada, será obrigatório a constituição da alienação fiduciária. 9.2 A apresentação de lance implica pleno conhecimento e aceitação dos termos do presente Edital e de 
seus anexos. 9.3 O ARREMATANTE vencedor deverá encaminhar ao e-mail do Leiloeiro, descrito no Sumário deste Edital, os documentos que constam do Anexo 01, em até 48h 
(quarenta e oito horas) úteis a partir da data do leilão, sob pena de ser considerado desistente conforme item 16 do Edital. 9.4 Ao concorrer para a aquisição dos imóveis por 
meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo interessado das referidas minutas e de todas as condições estipuladas neste Edital. 9.5 Os VENDEDORES estão 
obrigados a observar todos os procedimentos determinados pela legislação vigente, especialmente as regulamentações emanadas pelo BACEN (Banco Central do Brasil) e pelo 
COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), com o objetivo de prevenir e combater os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, conforme 
estabelecido na Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.799, de 08 de outubro de 1.998. Desta forma, o ARREMATANTE, pessoa física ou jurídica, 
poderá preencher e assinar ficha cadastral, e a informar aos VENDEDORES, imediatamente, caso haja qualquer alteração nos dados cadastrais fornecidos. 9.6 Outros documentos 
poderão ser solicitados pelos VENDEDORES para fins de análise cadastral e concretização da transação. 9.7 Os VENDEDORES se reservam o direito de não concretizar a venda 
caso não aprove a documentação a ser apresentada após a arrematação, nos termos do item 11.3 deste Edital. 9.8 As minutas da Escritura Pública de Venda e Compra e do 
Compromisso Particular de Venda e Compra estão disponíveis nos Anexos 03A e 03B e 04A e 04B, do presente Edital do Leilão para prévia consulta dos interessados. 10. LANCES 
VIA INTERNET - 10.1 O leilão será transmitido pela internet, através do site do leiloeiro informado no Sumário deste Edital. 10.2 Por questões de compliance e controle, somente 
serão aceitos lances prévios ao Leilão realizados no site do Leiloeiro. 10.3 Em qualquer hipótese, a representação por terceiros deverá ser feita mediante a apresentação de 
original ou cópia autenticada de procuração por instrumento público, em caráter irrevogável e irretratável, com poderes para aquisição do imóvel e preenchimento de ficha 
cadastral adicional. 10.4 O acesso identificado é fornecido sob exclusiva responsabilidade do Leiloeiro e submete o interessado integralmente às Condições de Venda e 
Pagamento dispostas neste Edital. 10.5 Não será cabível qualquer reclamação aos VENDEDORES, ou ao Leiloeiro em caso de queda ou falhas no sistema, conexão de internet ou 
linha telefônica, cujos riscos de conexão, impossibilidade técnica, imprevisões e intempéries são assumidos inteiramente pelos interessados. 10.6 É de exclusiva responsabilidade 
do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo aos VENDEDORES a responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 10.7 Os VENDEDORES não responderão pelo eventual não recebimento de proposta e/ou por 
qualquer falha de comunicação por referidos meios. 11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO - 11.1 No julgamento das propostas, a classificação se dará em ordem crescente dos 
preços apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que oferecer a MAIOR OFERTA DE PREÇO. 11.2 Fica estabelecido que os lances vencedores ofertados não 
caracterizam direito adquirido do ARREMATANTE, em nenhuma hipótese, mas estão sempre condicionados à prévia análise e expressa aprovação pelos VENDEDORES após o 
Leilão. A negativa de venda pelos VENDEDORES não implica em pagamento de nenhuma indenização, valor ou reembolso a que título for. 11.2.1 A concretização da venda fica 
ainda sujeita à análise de crédito e compliance do ARREMATANTE pelos VENDEDORES. 11.3 Sem prejuízo das hipóteses de negativa de venda pelos VENDEDORES previstas no 
item 11.2., serão desclassificadas sumariamente as propostas que: a) não atenderem às exigências contidas neste Edital ou impuserem condições; b) apresentarem o valor total 
da proposta inferior ao valor inicial do leilão, constante do Anexo 05 deste Edital, para o imóvel pretendido; c) não estiverem acompanhadas de procuração, se for o caso; d) não 
estiverem acompanhadas dos documentos citados no Anexo 01; e) não foram formalizadas pela assinatura da Ata de Arrematação, conforme item 13.2.1 deste Edital. 12. 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - 12.1 Os pagamentos dos lances vencedores somente poderão ser feitos em moeda corrente no País. 12.2 Em todas as hipóteses de pagamento 
previstas no sumário deste Edital, o ARREMATANTE deverá aguardar a aprovação da venda pelos VENDEDORES, que ocorrerá somente após a realização do leilão. 12.3 Não é 
permitida a utilização do FGTS, financiamento imobiliário, consórcios e nem de cartas de crédito de qualquer natureza, para adquirir imóveis no leilão. 12.4 O ARREMATANTE 
vencedor pagará, por meio de TED (Transferência Eletrônica) ou DOC, para as contas bancárias informados no Sumário deste Edital, conforme indicado pelos VENDEDORES. 
12.4.1 No caso de pagamento à vista, 100% do preço do imóvel arrematado, no prazo de até 48h (quarenta e oito horas), a contar da data da aprovação da proposta; 12.4.2 No 
caso de pagamento parcelado, quando cabível, o valor da entrada do imóvel, deverá ser pago no prazo de até 48h (quarenta. e oito horas) da data da aprovação da proposta; 
12.4.3 O restante do valor do imóvel será pago por meio de TED (transferência eletrônica), na conta indicada pelos VENDEDORES, conforme as condições disponíveis no Sumário 
deste Edital. 12.5 Nos pagamentos parcelados, o vencimento da primeira parcela ocorrerá 30 (trinta) dias após a data do pagamento do sinal. Os pagamentos deverão ser 
realizados por meio de TED (transferência eletrônica), na conta indicada pelos VENDEDORES, conforme informado no Sumário do Edital. 12.6 Eventuais atrasos nos pagamentos 
serão tratados nos termos previstos no Compromisso de Compra e Venda, Anexos 03A e 03B, ainda que tal documento não tenha sido assinado. 12.7 Nas hipóteses de 
pagamento parcelado prevista no item 12.4.2, os VENDEDORES poderão exigir, por ocasião da lavratura da escritura de compra e venda, a alienação fiduciária do imóvel em 
garantia ao adimplemento de todas as obrigações assumidas pelo ARREMATANTE, devendo-se a escritura pública ser lavrada nos moldes do modelo lançado no item A do Anexo 
04B. 12.8 O ARREMATANTE vencedor pagará 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor a título de comissão do leiloeiro, sendo que o pagamento da comissão do leiloeiro 
deverá seguir o contido no item 6 do Edital. 13. DA FORMALIZAÇÃO - 13.1 A formalização da venda, pelos instrumentos descritos no item 13.2 abaixo, estará sempre sujeita: 
13.1.1 O envio dos documentos indicados no Anexo 01 pelo ARREMATANTE; 13.1.2 À análise da documentação pelos VENDEDORES; 13.1.3 À análise de crédito, se for o caso, e 
da análise de compliance pelos VENDEDORES; 13.1.4 À análise e aprovação, pelos VENDEDORES, do valor do lance vencedor, ficando a exclusivo critério dos VENDEDORES e 
independente de justificativa, realizar a venda ou não, sem que isto lhe acarrete quaisquer ônus ou penalidades. 13.2 A alienação do imóvel relacionado no Anexo 05 será 
formalizada mediante: 13.2.1 A assinatura da Ata de Arrematação que será assinada eletronicamente pelo ARREMATANTE vencedor em até 48h (quarenta e oito horas) a partir 
da data do leilão; 13.2.2 Assinatura eletrônica do Compromisso de Compra e Venda; 13.2.3 A lavratura de Escritura Definitiva de Venda e Compra. 13.3 A gestão do envio e 
controle de assinaturas da Ata de Arrematação e do Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel será promovida de forma centralizada pela Pagimovel®, 
unidade de negócios da RESALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. 13.4 Será celebrado pelos VENDEDORES e ARREMATANTE Compromisso de Venda e Compra ou Escritura Pública 
de Venda e Compra, ficando a critério dos VENDEDORES a escolha do estado e cidade onde a escritura será realizada, estando o ARREMATANTE obrigado a comparecer 
presencialmente para a assinatura ou outorgar uma procuração para tal. 13.4.1 Caso haja pendências que obstem a outorga de Escritura ou seu registro, ficará facultado aos 
VENDEDORES celebrar Compromisso Particular de Venda e Compra, quitados ou parcelados, conforme o caso. Nessa hipótese, a Escritura Pública de Venda e Compra será 
outorgada em até 180 (cento e oitenta) dias do saneamento das pendências existentes. 13.5 O imóvel cuja descrição expressamente indique a existência de “procedimento em 
andamento para a ratificação da consolidação da propriedade decorrente de alienação fiduciária”, nos moldes previstos na Lei nº 9.514/97, será transferido ao ARREMATANTE 
por meio de Compromisso de Venda e Compra. Nessa hipótese, sem prejuízo da necessidade de cumprimento das demais condições previstas neste Edital e no Compromisso de 
Venda e Compra, a correspondente Escritura Definitiva somente será lavrada após a averbação, na matrícula do imóvel, de requerimento que noticie a realização dos leilões 
negativos e permita a ratificação da consolidação da propriedade do imóvel em nome dos VENDEDORES, aos quais ficam completamente isento de responsabilidade por eventual 
atraso na consumação dessa providência em virtude de ação ou omissão do Oficial daquele Registro. 13.6 Todos os instrumentos públicos e particulares acima mencionados 
serão formalizados em até 90 (noventa) dias contados da realização do leilão, respeitados os prazos previstos anteriormente no item 13.4.1. Não ocorrendo a assinatura de 
qualquer dos instrumentos públicos ou particulares por culpa exclusiva do ARREMATANTE, poderá ocorrer, a critério dos VENDEDORES, o cancelamento da arrematação e a 
resolução do contrato, nos termos do item 16 abaixo. 13.7 Na hipótese de não comparecimento do ARREMATANTE para a formalização dos documentos da venda, a venda será 
cancelada nos termos previstos para as rescisões contratuais no Compromisso de Venda e Compra, ainda que aquele documento não tenha sido assinado (Anexos 03A e 03B). 
13.8 O prazo referido no item 13.6 poderá ser prorrogado caso haja pendências documentais dos VENDEDORES, por exemplo, a ausência provisória da Certidão Negativa do INSS 
ou Certidão de Quitação de Tributos Federais, até a regularização destas. Vencida a documentação disponibilizada para outorga da Escritura Pública ou para o respectivo registro, 
por culpa do ARREMATANTE, ficará sob a sua responsabilidade a obtenção de novos documentos. 13.9 Serão de responsabilidade do ARREMATANTE todas as providências e 

despesas necessárias à transferência dos imóveis junto aos órgãos públicos, incluindo, sem se limitar o imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), laudêmio, taxas, alvarás, 
certidões, escrituras, emolumentos cartorários, registros e averbações de qualquer natureza, bem como todos os encargos para liberação dos imóveis com eventuais pendências 
ou ônus, desde que apontados na descrição do lote específico. 13.9.1 O ARREMATANTE terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para comprovar aos VENDEDORES as 
providências citadas no item 13.9., contados da data da assinatura da Escritura de venda e compra ou do contrato de compra e venda, sob pena da aplicação de multa mensal 
de 2% (dois por cento) do total do preço de venda do imóvel devida até a data da efetiva comprovação perante os VENDEDORES. 13.10 Outorgada a Escritura Pública de Venda 
e Compra, o ARREMATANTE deverá apresentar aos VENDEDORES, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura, o instrumento devidamente registrado no 
registro de imóveis, ressalvadas as hipóteses de prorrogações autorizadas ou quando houver pendências documentais dos VENDEDORES, por exemplo, a ausência provisória da 
Certidão Negativa do INSS ou Certidão de Quitação de Tributos Federais, até a regularização destas. Vencida a documentação disponibilizada para outorga da Escritura Pública 
ou para o respectivo registro, por culpa do ARREMATANTE, ficará sob sua responsabilidade a obtenção de novos documentos. 13.11 A partir da data de assinatura do Compromisso 
Particular de Venda e Compra ou da lavratura da Escritura Pública de Venda e Compra, caso o compromisso seja dispensado pelos VENDEDORES, o ARREMATANTE passa a 
responder, integralmente, por todas as obrigações relativas ao imóvel, inclusive: a) por impostos, taxas, contribuições e encargos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel 
ou que sejam a ele inerentes, tais como despesas de condomínio, foros, laudêmios, exigências apresentadas por autoridades públicas e despesas em geral; b) pela manutenção 
e conservação do imóvel e reparações, segurança do imóvel e medidas necessárias à imissão ou defesa da posse; c) por construções, reformas e demolições que venha a realizar 
no imóvel e obtenção das respectivas aprovações/regularizações necessárias. 13.12 O ARREMATANTE deverá pagar tais obrigações em seus vencimentos, ainda que lançadas em 
nome dos VENDEDORES ou de seus antecessores. 13.13 Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram física e documentalmente, não podendo o ARREMATANTE 
alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização. As condições de cada 
imóvel estarão descritas nos catálogos e na Descrição Completa do lote constante no Anexo 05 deste Edital, disponível no site do leiloeiro, e deverão ser prévia e rigorosamente 
analisadas pelos interessados. 13.13.1 Na possibilidade de cessão de direitos à propriedade, o ARREMATANTE adquirirá tão somente direitos e não a propriedade imóvel, 
devendo se certificar dos riscos envolvendo tal aquisição. Para que dita propriedade se consolide em nome do CESSIONÁRIO, necessário se faz o registro de mencionada carta 
em nome do CEDENTE e, após, a lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel em nome do CESSIONÁRIO. 13.13.2 As matrículas e demais informações sobre os 
imóveis poderão ser visualizadas na Descrição dos Imóveis, constante do Anexo 05 deste edital e no site do leiloeiro. 13.14 O ARREMATANTE se sub-rogará nas ações em curso, 
se for o caso, a critério dos VENDEDORES. Eventuais créditos oriundos de ação judicial referente à período anterior à data do leilão serão devidos aos VENDEDORES. Nos casos 
de existência de ação judicial em curso movida pelos VENDEDORES para desocupação do imóvel (imissão na posse), poderá o ARREMATANTE optar, sempre que possível nesta 
ordem; a) pela substituição processual; b) pela intervenção processual, na condição de assistente, na condução da ação pelos VENDEDORES até final julgamento; ou c) propositura 
de nova ação, com a correspondente desistência da anterior (hipótese em que deverá haver concordância da parte contrária). 13.14.1 Em havendo decisão da ação desfavorável 
aos VENDEDORES, o ARREMATANTE fica ciente de que deverá intentar, às suas expensas, as medidas necessárias para desocupação do imóvel. Todos os custos envolvidos na 
substituição ou intervenção processual, bem como os relativos à propositura de nova ação correrão por conta do ARREMATANTE. EVICÇÃO DE DIREITO - 13.15 Os VENDEDORES 
responderão pela evicção nos termos do artigo 447 e seguintes do Código Civil, sobrevinda decisão judicial transitada em julgado que decretar a anulação do título aquisitivo dos 
VENDEDORES, o contrato e ou Ata de Arrematação/Adjudicação, Escritura de Compra e Venda, etc., que for assinado com o arrematante resolver-se-á de pleno direito. Os 
VENDEDORES somente responderão pela evicção de direito quando não houver descrição prévia, constante do texto do lote no edital ou de material de divulgação, referente à 
restrição judicial ou outra especificação. Para todas as outras hipóteses, a responsabilidade integral fica a cargo do ARREMATANTE. A responsabilidade dos VENDEDORES, na 
hipótese de responder pela evicção, fica limitada à devolução, quando aplicável: a) do valor relativo ao sinal e parcelas do preço pagas pelo imóvel até a data da restituição; b) 
das despesas relativas à formalização da Escritura e registro; c) das despesas condominiais e tributos pagos pelo ARREMATANTE relativos ao período anterior à assinatura do 
Compromisso de Venda e Compra ou Escritura; e d) somente quando o imóvel estiver ocupado, das despesas condominiais e tributos pagos pelo ARREMATANTE relativos ao 
período em que este manteve, apenas, a posse indireta do imóvel. 13.16 Os valores serão atualizados entre o dia do pagamento e o da restituição, mediante aplicação da variação 
do IGPM-FGV. 13.17 Não é conferido ao ARREMATANTE o direito de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios e tampouco indenização por benfeitorias eventualmente 
introduzidas no imóvel após a data da aquisição, em relação às quais o ARREMATANTE não poderá exercer o direito de retenção. 14. RESPONSABILIDADES DO ARREMATANTE - 
14.1 O ARREMATANTE é responsável: a) Pela verificação de eventual restrição imposta por zoneamento/uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, INCRA; b) Pela verificação de 
direitos e deveres constantes das especificações/convenções de condomínio, quando houver; c) Por débitos relativos ao INSS dos imóveis com construção em andamento, 
concluídos, reformados ou demolidos, não averbados no registro de imóveis competente, assumindo a regularização de tais débitos perante a construtora e/ou órgãos públicos, 
inclusive cartórios de registro de imóveis; d) Quando o imóvel for vendido na condição de “fração ideal que corresponderá a unidade condominial”, construção não averbada, 
por eventual exigência do registro de imóveis competente para registro do instrumento a ser outorgado e pela averbação da construção; e) Por todas providências e custos 
necessários para regularização da denominação de logradouro e numeração predial do imóvel junto aos órgãos competentes, se for o caso; f) Pela quitação e cancelamento dos 
eventuais ônus do imóvel, abrangendo hipotecas, penhoras, dívidas de condomínio e dívidas tributárias entre outros, inclusive acionando o juízo competente para tal finalidade, 
se necessário. O interessado deverá certificar-se previamente de todas as providências e respectivos custos para essa(s) quitações e cancelamento(s), bem como dos riscos 
relacionados a tais procedimentos; pela aferição de eventuais ações ajuizadas contra o condomínio ou por este, para imóveis integrantes de condomínios edilícios; g) Por todas 
as providências e despesas relativas à desocupação dos imóveis ocupados a qualquer título, sejam eles locados, arrendados, dados em comodato ou invadidos. 14.2 Cabe ao 
ARREMATANTE obter as informações atinentes, bem como adotar às suas expensas, as medidas necessárias à expedição de alvarás, licenças, atestados e demais documentos nos 
competentes órgãos ou autoridades competentes, se necessário for. 14.3 Os VENDEDORES não respondem por eventual contaminação do solo ou subsolo ou por passivos de 
caráter ambiental, que, se existirem, deverão ser assumidos pelo ARREMATANTE. O ARREMATANTE deverá manter os VENDEDORES indene, caso esse seja responsabilizado 
administrativa, civil ou penalmente em razão de passivos ambientais do imóvel. O ARREMATANTE será o único e exclusivo responsável pela exploração econômica que vier a dar 
ao imóvel, assumindo os riscos inerentes à exploração. 14.4 Será de responsabilidade do ARREMATANTE junto ao condomínio e/ou administradora a confirmação dos valores 
vencidos e não quitados de IPTU, condomínio, ITBI, tributos e/ou taxas nos âmbitos municipais, estaduais e/ou federais, impostos água, esgoto, luz, multas administrativas, 
laudêmios, foros e emolumentos cartorários, bem como encargos, correção e atualização monetária pelos índices inflacionários aplicáveis, multas pelo atraso, juros e demais 
tarifas, taxas, despesas ou qualquer outro tributo incidente sobre o imóvel, inclusive, mas não se limitando, ao valor estimado aproximado de débitos de IPTU vencidos indicados 
pela Prefeitura correspondente e mencionados caso a caso no Anexo 05 deste Edital, de acordo com levantamento fornecido e de responsabilidade da Prefeitura correspondente, 
e o valor estimado aproximado de débitos de condomínio indicados caso a caso no Anexo 05 deste Edital. 14.5 Na hipótese de venda de fração ideal, o ARREMATANTE se 
responsabiliza solidariamente com os demais coproprietários, por todos os impostos e taxas incidentes sobre a totalidade do imóvel, mesmo que originados antes da data da 
realização do Leilão, sem qualquer direito ao ressarcimento junto aos VENDEDORES, ainda que eventualmente lançados em nome dos VENDEDORES, de seus antecessores ou 
de terceiros. 14.6 Na hipótese do imóvel ser foreiro ou ocupante de terreno de marinha, assume o ARREMATANTE a responsabilidade e ônus pela aquisição do mesmo nessa 
condição, responsabilizando-se pela apuração e pelo pagamento de eventuais taxas, inclusive a taxa de aforamento, independente da data de sua constituição, junto aos órgãos 
competentes, bem como pela obtenção de autorização(ções) para transferência do domínio útil e recolhimento do(s) laudêmio(s), de modo a possibilitar a lavratura da escritura 
de venda e compra do imóvel. 15. TRANSFERÊNCIA DA POSSE - 15.1 A transmissão da posse detidas pelos VENDEDORES ocorrerá: a) na data da assinatura do Compromisso de 
Venda e Compra ou b) na data da assinatura da Escritura de Venda e Compra, o que primeiro ocorrer. Fica estipulado que até a data da assinatura do referido instrumento, os 
aluguéis serão devidos aos VENDEDORES. 15.1.1 Como condição para que a escritura seja lavrada, qualquer regularização e atualização cadastral, junto aos órgãos da 
administração pública competentes, concessionárias de prestação de serviços essenciais, tais como energia elétrica, água, esgoto, condomínio, gás, entre outros, bem como 
eventuais órgãos ou terceiros competentes, deve ser protocolada para o nome do ARREMATANTE e os respectivos comprovantes encaminhados. A título exemplificativo, a 
titularidade das contas de IPTU e serviços como água e luz necessitam ser transferidas para o nome do arrematante, previamente à lavratura da escritura. 15.1.2 Nas situações 
em que o imóvel arrematado estiver ocupado, locado, arrendado, em comodato ou ainda, por qualquer razão não seja possível aos VENDEDORES entregar ao ARREMATANTE a 
posse direta do imóvel, o ARREMATANTE assumirá total responsabilidade pelas providências judiciais e extrajudiciais no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas 
despesas e respectivos riscos, cabendo ao ARREMATANTE, previamente à arrematação, certificar-se sobre os custos e procedimentos necessários para tanto, salvo se 
expressamente previsto de forma diversa neste Edital. 15.2 Nas hipóteses em que os VENDEDORES já tiverem ingressado com medida judicial para retomada da posse do imóvel, 
conforme expressamente informado na descrição do lote, caberá ao ARREMATANTE arcar com todas as providências e despesas necessárias, inclusive honorários advocatícios 
para, a critério dos VENDEDORES: a) subrogar-se na ação judicial em substituição aos VENDEDORES; b) ingressar na ação judicial existente como assistente até final julgamento; 
c) propor nova ação, com a consequente desistência da anterior (mediante concordância da parte contrária). Em havendo decisão desfavorável aos VENDEDORES, o 
ARREMATANTE deverá ingressar com nova medida possessória, a seu critério e responsabilidade, assumindo todas as providências, despesas e riscos relacionados. 16. 
DESISTÊNCIA E MULTA - 16.1 Após a aprovação da proposta, o ARREMATANTE não poderá desistir da compra do imóvel. Caso o ARREMATANTE não pague o preço do imóvel 
arrematado, ou o sinal, no caso de pagamento parcelado, a comissão do Leiloeiro e os encargos de administração no prazo acima estipulado, o ARREMATANTE ficará sujeito ao 
pagamento do valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lance ofertado, a título de perdas e danos, sendo 20% (vinte por cento) aos VENDEDORES e 5% (cinco por 
cento) ao Leiloeiro, devendo tal valor ser integralmente cobrado pelo Leiloeiro. 16.2 Nesses casos, o negócio estará terminado de pleno direito, independentemente de qualquer 
notificação ou comunicação, e o ARREMATANTE perderá, automaticamente, qualquer direito sobre o imóvel arrematado. 16.3 Até a data da assinatura de qualquer dos 
instrumentos de promessa ou de venda do imóvel, é permitida a desistência ou arrependimento da venda pelos VENDEDORES, nas seguintes hipóteses: a) por problemas 
cadastrais do ARREMATANTE, inclusive na eventualidade de algum fato desabonador na sua análise de crédito ou reputacional; b) por impossibilidade documental; c) quando o 
ARREMATANTE tiver seu nome citado ou envolvido, direta ou indiretamente, em fato público que o exponha de maneira negativa ou integre, sob qualquer aspecto, investigação 
em âmbito administrativo, civil ou penal; d) nos casos previstos em lei; e) Em qualquer dessas hipóteses será restituída ao ARREMATANTE a quantia por ele eventualmente paga 
pelo imóvel arrematado até aquele momento (incluindo-se a comissão do Leiloeiro, impostos e taxas), devidamente atualizada pelo IGPM-FGV, renunciando expressamente o 
ARREMATANTE, desde já, a qualquer outra restituição ou indenização. 17. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL - 17.1 Ocorrendo o término da venda, por qualquer motivo, o ARREMATANTE 
deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da resolução, devolver o imóvel aos VENDEDORES. O imóvel deverá ser restituído em estado de conservação compatível com o 
recebido, com os tributos, despesas e encargos assumidos pelo ARREMATANTE, devidamente quitados e completamente desocupado de pessoas e coisas, ressalvada a ocupação 
já existente na data de arrematação em relação a qual os esforços do ARREMATANTE para desocupação não tenham surtido efeitos. 17.2 A não restituição do imóvel no prazo e 
forma previstos caracterizará esbulho possessório e implicará, para o ARREMATANTE, até o cumprimento de referidas obrigações, pagamento mensal aos VENDEDORES, a título 
de aluguel, do equivalente a 2% (dois por cento) do preço do imóvel, devidamente atualizado de acordo com a variação do IGPM-FGV, sem prejuízo da adoção de demais medidas 
aplicáveis. 17.3 Em qualquer hipótese de rescisão deste contrato, toda e qualquer benfeitoria realizada no imóvel pelo ARREMATANTE não será ressarcida pelos VENDEDORES. 
17.4 Em qualquer hipótese que se opere a rescisão ou resolução deste Contrato, declara o ARREMATANTE ser o único e exclusivo responsável pelo pagamento de toda e qualquer 
indenização, multas e penalidades de qualquer natureza, bem como pela reconstituição ou recomposição de eventual passivo ambiental relacionados ao Imóvel, desde que o 
fato gerador tenha se iniciado a partir da data do lance ofertado. 17.5 Ainda em qualquer hipótese de rescisão ou resolução deste Contrato, fica assegurado ao ARREMATANTE a 
realização da colheita da cultura mantida por ele ao tempo em que se manteve no Imóvel, assegurando, desde já, os VENDEDORES, os prazos para que a mesma seja realizada. 
18. DISPOSIÇÕES FINAIS - 18.1 O não exercício, pelos VENDEDORES, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concedem a lei, este Edital e ou o instrumento utilizado para 
formalizar a venda, importará em mera tolerância, não constituindo novação contratual ou renúncia de direitos. 18.2 O ARREMATANTE inadimplente não será admitido a 
participar de qualquer outro leilão divulgado no site do leiloeiro, informado no Sumário deste Edital, pelo que seu cadastro ficará bloqueado. Caso sejam identificados cadastros 
vinculados a este cadastro bloqueado, serão igualmente bloqueados. 18.3 Caso o ARREMATANTE esteja com seu CPF ou CNPJ suspenso ou irregular junto à Receita Federal ou 
com seu endereço desatualizado junto à Receita Federal e/ou SINTEGRA, ficará sujeito à perda do lote arrematado e dos valores pagos. 18.4 O leiloeiro não se responsabiliza por 
prejuízos ou quaisquer tipos de danos advindos das transações efetuadas entre o ARREMATANTE e os VENDEDORES, atuando sempre e tão somente como provedor de espaço 
virtual para divulgação online dos leilões oficiais, limitando-se a veicular os dados relativos ao imóvel (descrição, informações, apresentação e publicidade), fornecidos pelos 
VENDEDORES, através do site informado no Sumário deste Edital. Cabe aos VENDEDORES, responder, perante o ARREMATANTE, pela veracidade das informações veiculadas e 
pela transação de venda e compra. 18.5 O leiloeiro, a seu exclusivo critério, poderá cancelar qualquer lance, sempre que não for possível autenticar a identidade do interessado, 
ou caso este venha a descumprir o presente Edital do Leilão. 18.6 O interessado responderá civil e criminalmente pelo uso de equipamento, programa ou procedimento que 
possa interferir no funcionamento do leilão. 18.7 O leiloeiro poderá, a qualquer momento e a seu livre arbítrio, acrescentar, extinguir ou alterar alguns ou todos os serviços 
disponíveis no site/edital do leilão. 18.8 O interessado declara estar ciente e de acordo com os termos constantes deste Edital do Leilão. 18.9 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. DORA PLAT, leiloeira oficial inscrita na JUCESP n° 744.

Comitente: Banco BTG Pactual S.A. Leilão único - 30/11/2021 às 10:00
LEILÃO DE IMÓVEIS - Imóveis localizados nos estados de BA, MG, RJ, RS, SC, SP

O leilão será realizado de forma Online

Lote 001 - Rio Grande/RS - Cidade Nova - Apartamento de uso residencial sob o nº 202, no Condomínio Edifício 
Major Carlos Pinto, Bloco II, localizado na Av. Major Carlos Pinto, nº 726, em Rio Grande/RS. Com área privativa 
de 34,56250m², área de condomínio de 7,321648m², com área total de 41,884148m², correspondente à fração 
ideal de 54,06m² Rua de acesso sem pavimentação, guias e sarjetas. Com iluminação pública. Matrícula: 76.764 
do Registro de Imóveis do Rio Grande/RS Lance Inicial: R$ 50.291,20.
Lote 002 - Itaguaí/RJ – Engenho - Casa residencial, lote de terreno número 23 com área de 334m². Imóvel 
localizado em zona urbana, com infraestrutura urbana de iluminação, coleta de lixo, rede de telefonia, rede de 
abastecimento de água e esgoto sanitário Rua do Engenho, nº 782 - Engenho - Itaguaí/RJ Matrícula: 8.689 do 
2º Registro de Imóveis de Itaguaí/RJ. Lance Inicial: R$ 166.992,00.
Lote 003 - Rio de Janeiro/RJ - Vicente de Carvalho - Fração de 1/3 de terreno de um lote de 8m x 40m. Área de 
utilização mede 8m x 15m, possui acesso por uma servidão de 1,5m x 25m. Imóvel com infraestrutura urbana 
de iluminação, coleta de lixo, rede de telefonia, rede de abastecimento de água e esgoto sanitário, acesso 
pela Rua Irapuã, pavimentada. Rua Itapuã, nº 153, fundos, Vicente de Carvalho, Rio de Janeiro/RJ Matrícula: 
134.035 do 8º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ. Lance Inicial: R$ 26.534,00.
Lote 004 - Governador Valadares/MG – Altinópolis - Lote de terreno nº 10, da quadra nº 25, do loteamento 
do Bairro Altinópolis, em Governador Valadares/MG, com área de 354m², na qual foi construída uma casa 
residencial, com 47m² de área de construção. Averbado uma ampliação de 24,12m² sobre a área de 47m², 
passando a constituir uma Casa residencial com 71,12 m² de área construída Matrícula considerada em zona 
urbana, com infraestrutura urbana de iluminação, coleta de lixo, rede de telefonia, rede de abastecimento de 
água e esgoto sanitário, acesso pela Rua Vital Brasil, pavimentada. Rua Vital Brasil, nº 184, Bairro Altinópolis 
Matrícula: 9.179 do 1º Registro de Imóveis de Governador Valadares/MG. Lance Inicial: R$ 48.609,00.
Lote 005 - Rio de Janeiro/RJ – Irajá - Apartamento nº 102, na Rua Guarata nº 55 Fundos, correspondente à 
fração de 30% do respectivo terreno, com área de 10m de frente e fundo, por 15,30m de ambos os lados, 
tendo uma servidão de uso comum as unidades 55 frente e 55 fundos apartamento 101 medindo 1,50m de 
frente e fundos por 24,70m de ambos os lados. Matrícula: 143.784 do 8º Ofício de Registro de Imóveis do Rio 
de Janeiro/RJ. Lance Inicial: R$ 8.983,00.
Lote 006 - Pelotas/RS – Areal - Ed. Arroio Grande, apartamento 201, com área privativa de 33,6700m², área de 
uso comum de 4,5597m², com uma área total de 38,2297m², correspondente a fração ideal de 0,045741% da 
área total. - Código municipal: 85861-7 Rua Otacílio Fernandes Ratto, nº 178. Matrícula: 42.236 do 1º Registro 
de Imóveis de Pelotas/RS. Lance Inicial: R$ 45.524,00.
Lote 007 - Niterói/RJ - Serra Grande - Prédio residencial nº 509, da Avenida Um - atual Avenida General Atratino 
Cortês Coutinho, edificado no lote de terreno nº 11, da quadra 105, do loteamento denominado Soter, no 
2º distrito do Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. Lote medindo: 15m de largura na frente para 
a Avenida Um; 8m de largura nos fundos para a Reserva Florestal; por 41m do lado direito para o lote 10 e 
48m do lado esquerdo para o lote nº12, com área total de 500m². Inscrito na Prefeitura sob o nº 085.056-0 
Matrícula: 4.493-A do 16º Registro de Imóveis de Niterói/RJ. Lance Inicial: R$ 208.249,40.
Lote 008 - Magé/RJ - Nova Marília - Lote de terreno, nº 12, quadra nº 47, do loteamento Jardim Nova Marília, 
zona urbana do 1º distrito de Magé/RJ, com área de 5.250m², na qual fora construído prédio residencial, na rua 
09, nº 511, Jardim Nova Marília., com 67,20m² de área construída. Inscrito no PMM nº 13552/P/1 Matrícula 
considerada em zona urbana, com infraestrutura urbana de iluminação, coleta de lixo, rede de telefonia, acesso 
pela Rua 9, parte pavimentada parte não Rua 09, nº 511, Jardim Nova Marília, Magé/RJ Matrícula: 19.503 do 2º 
Registro de Imóveis de Magé/RJ. Lance Inicial: R$ 54.782,00.
Lote 009 - Cachoeirinha/RS - Ponta Porã - Apartamento nº 402, no Bloco A, do Ed. Residencial Little Falls, 
localizado no 3º andar ou 4º pavimento. Composto de entrada, sala de estar, 2 dormitórios, circulação, 
banheiro, cozinha e área de serviço, com área total de 89,3627m², sendo 56,0212 de área total privativa e 
33,3415m² de área de uso comum e fim proveitoso do edifício e no respectivo terreno urbano, constituído pelo 
lote nº 23, quadra 01, do loteamento denominado Chácara Pontaporã, em Cachoeirinha/RS. Sem dados sobre 
vagas de garagem em matrícula Rua Rio Branco, nº 850, Vila Ponta Porã, Cachoeirinha, RS Matrícula: 23.938 do 
Ofício dos Registros Públicos de Cachoeirinha/RS. Lance Inicial: R$ 111.532,20.
Lote 010 - Rio de Janeiro/RJ - Freguesia de Campo Grande - Apartamento nº 408, na Av. Santa Cruz, nº 
7.388 (antigo nº 2916), Senador Camará, da Freguesia de Campo Grande, que corresponde à fração ideal 
de 4,943/1.000.000 do respectivo terreno de Lote 01, do PAL 25.109, com área de 6.414,00m². Inscrição 
Imobiliária nº 0.999.788-3, CL nº 03.776-2 Não há menção de área privativa ou área comum e vaga de garagem 
em matrícula. Matrícula: 32.127 do 12º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ. Lance Inicial: R$ 63.825,30.
Lote 011 - Rio de Janeiro/RJ - Vila Isabel - Apartamento nº 201, do prédio à rua Torres Homem, nº 1330, distrito 
do Andaraí e fração de 122,73/506 do terreno, que mede 2,5m de frente até a extensão de 19,00, alargando-se 
para 11,50m até a extensão de mais 25,00m, tendo a extensão total de 44,00m à esquerda, 25,00m a direita. 
Inscrição imobiliária nº 1.624.573-0 e CL 08279-2. Matrícula: 37.171 do 10º Ofício do Registro de Imóveis do 
Rio de Janeiro/RJ. Lance Inicial: R$ 153.442,50.
Lote 012 - Contagem/MG – Industrial - Apartamento nº 101, bloco B-1, tipo A.3.I, na Av. Portugal, nº 80, 
do Conjunto Habitacional Santa Cruz Industrial, com área construída de 74,29m², fração ideal de 0,011505 
do terreno formado pelos lotes 1 ao 23, todos da quadra 15, do bairro Santa Cruz Industrial, na cidade de 
Contagem/MG. O edifício possui área de estacionamento para carros de passeio, recreação e jardins. Não há 
menção de vagas de garagem na matrícula. Matrícula: 50.108 do Cartório de Registro de Imóveis de Contagem/

MG. Lance Inicial: R$ 64.370,10.
Lote 013 - Salvador/BA – Cabula - Apartamento nº 202, do tipo H-4*3-BT(C), do Ed. Cidade de Ibotirama, do 
Condomínio Bahia de Todos os Santos, bloco 779-B, composto de sala, 3 quartos, sanitário social, cozinha, área 
de serviço e área de circulação, com área de privativa de 62,45m² e a fração ideal de 6,25% do terreno onde 
consta esse prédio de 264,84m², edificado na área de terreno próprio que mede 142.945,50m². - Inscrição 
imobiliária nº 289.257 Rua Silveira Martins, nº 352 Cabula, subdistrito de Santo Antônio, zona urbana de 
Salvador, no lugar denominado Palmeiras, em Salvador/BA Matrícula: 60.103 do 3º Ofício de Registro de 
Imóveis de Salvador/BA. Lance Inicial: R$ 69.245,00.
Lote 014 - Rio de Janeiro/RJ - Campo Grande - Apartamento nº 103, bloco VII, à Estrada do Tingui, nº 2.490, 
fração de 0,0091 do terreno designado por lote 01, do PA 21.811, na Freguesia de Campo Grande, medindo 
60,25 de frente, 61,00m de fundos, 187,00m à direita e 177,80m à esquerda. As vagas de estacionamento 
se encontram vinculadas em parqueamentos descoberto. Inscrição imobiliária nº 0244835-5, nº 04087-
3. Construção averbada em matrícula (AV.4 do registro anterior) com habite-se concedido em 29/01/1999 
Matrícula: 45.652 do 12º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ. Lance Inicial: R$ 65.322,00.
Lote 015 - São Paulo/SP - Jardim Nossa Senhora do Carmo - Unidade autônoma residencial D, situada na 
Rua Blecaute, nº 118, no Jardim Nossa Senhora do Carmo - Distrito de Itaquera, integrante do Condomínio 
Residencial Blecaute, contendo: área privativa coberta de 126,12m²; área privativa descoberta de 36,645m²; 
área comum descoberta de 3,35m²; área total da unidade de 166,115m²; área de terreno referente à projeção 
da edificação de 40,63m²; área de terreno exclusivo de 77,275m²; correspondendo-lhe uma fração ideal no 
todo de 25,011%. Cadastro de contribuinte: 232.032.0020-1 (em área maior) Matrícula: 227.933 do 9º Registro 
de Imóveis de São Paulo - Estado de São Paulo. Lance Inicial: R$ 200.220,10.
Lote 016 - Salvador/BA - Costa Azul - Apartamento 302 do Edifício Itapoan, Condomínio Marazul, situado a 
rua Monsenhor Gaspar Sadoc, nº 89, Pituba, Subdistrito de Amaralina, zona urbana de Salvador/BH. Área 
privativa de 211,64m², área de uso comum 75,77m², área total de 287,41m², com a fração ideal de 93,35m², 
com uma vaga de garagem aberta de nº 49, com área privativa de 12,50m², área de uso comum de 2,06m², 
área total de 15,56m² e fração ideal de 3,77m². Imóvel inscrito no censo imobiliário sob nº 430308; Área possui 
abastecimento de água e esgoto. Acesso ao imóvel pavimentado com calçada. Rua possui iluminação pública. 
Matrícula: 4.774 do 6º Oficial de Registro de Imóveis de Salvador – BA. Lance Inicial: R$ 312.799,00.
Lote 017 - São Gonçalo/RJ - Jardim Nossa Senhora Auxiliadora - Lote de terreno 22-A, Quadra 100, no 
loteamento Jd. Nossa Senhora Auxiliadora, em zona urbana do 3º distrito de São Gonçalo/RJ, com área de 
420m², com 182,31m² de área construída. Inscrição: 166279000 Área com infraestrutura urbana de iluminação 
pública, saneamento básico e telefonia. Rua Zeferino Costa pavimentada. Rua Zeferino Costa, nº 51, Jd. Nossa 
Senhora Auxiliadora Matrícula: 11.141, do 3º Ofício de São Gonçalo/RJ. Lance Inicial: R$ 141.013,00.
Lote 018 - Iguaba Grande/RJ - RETIRADO DO LEILÃO.
Lote 019 - São Gonçalo/RJ – Itaúna - Casa nº 23, com área de 160,65m². Rua Dep. Carlos Villela, nº 23, Itaúna 
Matrícula: 21.867, do 4º Registro de Imóveis de São Gonçalo/RJ. Lance Inicial: R$ 27.055,30.
Lote 020 - São Gonçalo/RJ – Chumbada - Imóvel na Rua Francisco Ribeiro (antiga Rua B), Lote 100, do 
loteamento Bairro Chumbada, zona urbana, 1º distrito, com área de 384m². Averbada construção de prédio 
residencial, com 64m² de área construída. Rua Francisco Ribeiro, nº 395 Matrícula: 26.155, do 4º Registro de 
Imóveis de São Gonçalo/RJ. Lance Inicial: R$ 45.689,00.
Lote 021 - São Gonçalo/RJ – Mutuá - Prédio residencial, sobrado, fração ideal de 76,86/420,82, com área de 
terreno 76,86m² e área construída de 51m². Inscrição nº 108.406-0. Rua Santa Maria da Vitória, nº 176, zona 
urbana do 1º Distrito Matrícula: 32.627, do 4º Ofício de Imóveis de São Gonçalo/RJ. Lance Inicial: R$ 33.695,20.
Lote 022 - São Gonçalo/RJ - 4º Distrito - Imóvel com área de 95,55m², fração ideal de 95,55/220,00. 
Travessa Moraes, nº 269, 4º Distrito. Matrícula: 29.693, do 2º Ofício de Imóveis de São Gonçalo/RJ. 
Lance Inicial: R$ 62.893,00.
Lote 023 - São Gonçalo/RJ - 5º Distrito - Apartamento 201, Casa 01, com área de 60,50m², fração ideal de 
60,50/280,00 Inscrição: 157.840. Rua Celestino Pires, nº 230, 5º Distrito. Matrícula: 32.434, do 2º Ofício de São 
Gonçalo/RJ. Lance Inicial: R$ 66.554,00.
Lote 024 - São Gonçalo/RJ - 2º Distrito - Imóvel nº 25, Casa 01, com prédio residencial dividido em vários 
cômodos, no Loteamento Sítio Boa Vista, fração ideal de 288,50/440,00, com área de 288,50m², de terreno que 
em sua totalidade mede 440m². Inscrição nº 0131435. Rua Lina/Lima Câmara, 2º Distrito Matrícula: 37.314, do 
3º Ofício de Imóveis de São Gonçalo/RJ. Lance Inicial: R$ 27.070,00.
Lote 025 - São Gonçalo/RJ - Galo Branco - Casa 02, correspondente à fração ideal de 79,09m²/360,00, com área 
do terreno de 360m². Inscrição nº 510.681-3. Rua Leoberto Leal, nº 181 Matrícula: 41.125, do 4º Ofício de 
Imóveis de São Gonçalo/RJ. Lance Inicial: R$ 36.812,20.
Lote 026 - São Gonçalo/RJ – Itaúna - Terreno designado por Lote 27, no Bairro Itaúna, em zona urbana do 1º 
Distrito de São Gonçalo, integrante do Núcleo Residencial Itaúna, corresponde à fração ideal de 0,5137, com 
área privativa de 151,04m² e área de terreno de 294m². Inscrição nº 078.276. Rua Jorge de Lima, nº 130, Bairro 
Itaúna, em zona urbana do 1º Distrito Matrícula: 41.889, do 4º Ofício de Imóveis de São Gonçalo/RJ. Lance 
Inicial: R$ 70.154,30.
Lote 027 - São Gonçalo/RJ – Mutuaguassu - Prédio residencial de nº 202, no Loteamento denominado Bairro 
Mutuaguassu, com área construída de 64,68m², lote com área de 360m². Inscrição nº 155.407-2 (av. 03). Rua 
Marinho Costa, nº 202, Bairro Mutuaguassu Matrícula: 41.911, do 4º Ofício de Imóveis de São Gonçalo/RJ. 
Lance Inicial: R$ 42.734,00.
Lote 028 - São Gonçalo/RJ - 2º Distrito - Lote de terreno, nº 13, Quadra 07, do Loteamento Bairro Jockey Club, 
na zona urbana do 2º Distrito, medindo 450m². Averbada edificação de imóvel residencial de nº 224, com 
57,08m², edificada no lote de terreno objeto desta matrícula. Inscrição nº 535673. Rua Expedicionário José da 

Costa Valerio, nº 224, zona urbana do 2º Distrito Matrícula: 42.109, do 3º Ofício de Imóveis de São Gonçalo/
RJ. Lance Inicial: R$ 54.315,00.
Lote 029 - São Gonçalo/RJ – Miriambi - Prédio residencial nº 339, no loteamento Jardim Miriambi, na zona 
urbana do 2º Distrito, correspondente à fração ideal de 170,10/365,40, medindo 170,10m². Foi edificado no 
antigo lote de terreno nº 18, quadra nº 26, que no seu todo media 365,40m². Inscrição nº 141.657. Rua Regina 
Coelho, nº 339, Jd. Miriambi, zona urbana do 2º Distrito. Matrícula: 42.116 do 3º Ofício de Imóveis de São 
Gonçalo/RJ. Lance Inicial: R$ 88.206,00.
Lote 030 - São Gonçalo/RJ – Boassú - Imóvel Casa 02, correspondente à fração ideal de 60,00m²/360,00, em 
terreno que ao todo mede 360m². Inscrição nº 526.847. Rua 29 de Outubro, nº 147, Bairro Boassú, zona urbana 
do 1º Distrito Matrícula: 42.422, do 4º Ofício de Imóveis de São Gonçalo/RJ. Lance Inicial: R$ 34.426,00.
Lote 031 - São Gonçalo/RJ - Nova Roma - Lote de terreno, nº 12, Quadra 03, do loteamento Nova Roma, 5º 
Distrito de São Gonçalo, medindo 14,5m x 25m, com área de 382,5m². Rua Expedicionário Francisco Batista 
Rios, nº 26, Nova Roma. Matrícula: 456, do 6º Ofício de Imóveis de São Gonçalo/RJ. Lance Inicial: R$ 75.707,50.
Lote 032 - Caieiras/SP - Residencial Valverde - Terreno designado como Lote 03B, desdobrado do lote 03, 
da quadra B, do loteamento Residencial Valverde, na zona urbana do Distrito e Município de Caieiras, desta 
Comarca de Franco da Rocha/SP, com área de 150m². Averbada construção de uma casa com 376,20m², 
referente ao habite-se nº 70/2010 Inscrição municipal indicada em matrícula: 34312.43.88.0046.00.000 Imóvel 
localizado em zona urbana, com infraestrutura urbana de iluminação, rede de abastecimento de água e esgoto, 
com acesso pela Alameda das Jaboticabeiras, pavimentada. Alameda das Jaboticabeiras, nº 41, Residencial 
Valverde. Matrícula: 57.281, do Registro de Imóveis de Franco da Rocha/SP. Lance Inicial: R$ 210.155,50.
Lote 033 - Jardinópolis/SP - Jardim São Gabriel - Terreno de Lote 06, Quadra 16, do loteamento Jd. São 
Gabriel, com área de 200m², com edificação de um prédio residencial de 187m² de área construída (Habite-se 
142/2011). Área inserida em zona urbana, com infraestrutura de iluminação pública, telefonia, saneamento 
básico e pavimentação. Rua Olésio Sestari, nº 236, Jd. São Gabriel Matrícula: 7.496, do Registro de Imóveis de 
Jardinópolis/SP. Lance Inicial: R$ 80.634,00.
Lote 034 - Piracicaba/SP – Marins - Apartamento nº 105, tipo 2, no 1º pavimento, Bloco C, localizado no 
Condomínio Verano, na 1ª circunscrição imobiliária de Piracicaba/SP, no Bairro Marins, no loteamento 
denominado Glebas Califórnia, tendo área privativa de 74,89m², área de usa comum (vaga) de 25m², área 
de uso comum (proporcional) 48,08m², e área total real 147,97m², corresponde à fração ideal de 0,5468%. 
Com direito a 2 vagas de garagem de nº 205 e 205-A. O terreno do empreendimento tem área total de 
14.800,00m². Inscrição: setor 29, quadra 0082, lote 0151, sublote 0041, CPD 1555354. Av. dos Marins, nº 
1200, ap. nº 105, Bloco C, Bairro Marins. Matrícula: 89.341, do 1º Registro de Imóveis de Piracicaba/SP. 
Lance Inicial: R$ 160.340,00.
Lote 035 - Maricá/RJ – Flamengo - Unidade 17, da quadra G, do Condomínio Beverly Hills, situado no 1º distrito 
de Maricá/RJ, medindo 12,00m de frente para o Acesso C; 30,00m pelo lado direito limítrofe com a unidade 
16; 30,00m pelos fundos, 12,00m para unidade 27, com a área privativa de 360,00m², área comum de 0,0076 
e fração ideal de 0,003187. Conforme habite-se nº 938/07 - Processo nº 20881/07 - No imóvel foi construído 
uma casa residencial, que com acréscimo, passou a ter 01 sala de estar e jantar, 01 suíte, 01 quarto, 01 cozinha, 
01 banheiro social, 01 área de serviço, 01 varanda, 01 escritório, 01 churrasqueira, 01 banheiro e 01 piscina; 
perfazendo área total construída de 156,57m²(Av.03). Condomínio possui infraestrutura de iluminação pública 
e pavimentação das vias. Rodovia Amaral Peixoto, KM 30, nº 16.278 Matrícula: 83.273 do 2º Oficial de Registro 
de Imóveis de Maricá – RJ. Lance Inicial: R$ 260.765,00.
Lote 036 - Niterói/RJ – Icaraí - Apartamento residencial nº 203, do Edifício à Av. Jornalista Alberto Francisco 
Torres, nº 395, no 3º Subdistrito do 1º Distrito do Município de Niterói/RJ, dividido em vários cômodos, 
correspondente à fração ideal de 155,17 /623.257 do respectivo terreno, parte de marinha e parte alodial, 
correspondente ao lote nº 2532 do terreno de marinha, que por sua vez mede 322,57m². Inscrição cadastral 
na PM sob nº 127.621-1. Av. Jornalista Alberto Francisco Torres, nº 395 - Icaraí Matrícula: 3.095 do 9º Ofício de 
Registro de Imóveis de Niterói/RJ. Lance Inicial: R$ 790.000,00.
Lote 037 - Florianópolis/SC – Itacorubi - Sala comercial de nº 203, localizada no 2º pavimento tipo do 
Centro Empresarial Via Norte, aprovado pelo projeto nº 51.063, situado à Rua Pastor William Richard 
Schisler Filho, esquina com Via projetada, nº 452 - Itacorubi, Trindade, Cidade de Florianópolis/SC, com as 
seguintes características: área privativa real de 64,4400 m², área de uso comum de divisão proporcional 
real de 6,8080 m², área total real de 71,2480 m², fração ideal de 1,9000% Inscrição imobiliária sob o nº 
45.83.058.0263.063-539. O edifício encontra-se construído sobre um terreno de 2.474,00m² e demais 
características constantes da matrícula 68.481 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis/SC. 
Rua Pastor William Richard Schisler Filho, nº 452 - Itacorubi Matrícula: 75.212 do 2º Ofício de Registro de 
Imóveis de Florianópolis/SC. Lance Inicial: R$ 226.319,45.
Lote 038 - Brusque/SC – Azambuja - Terreno situado na cidade de Brusque, no Bairro Azambuja, com área de 
485,55m² Contribuinte: Zona 01, Setor 05, quadra 31 Rua João Vanolli, s/n Matrícula: 10.676 do Registro de 
Imóveis de Brusque/SC. Lance Inicial: R$ 23.000,00.
Lote 039 - Santana de Parnaíba/SP - Chácaras Maria Inês - Terreno urbano, denominado Lote nº 15, da Quadra 
B, do loteamento Chácaras Maria Inês, com área total de 1.137,50m². Cadastro nº 24364.22.15.0818.00.000 
Lote nº 15, da Quadra B, do loteamento Chácaras Maria Inês Matrícula: 32.730 do Oficial de Registro de 
Imóveis de Barueri – SP. Lance Inicial: R$ 288.155,90.
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ÍNDICE - As empresas pertencentes ao Conglomerado dos BANCOS BTG PACTUAL/SISTEMA (ENF SPE II S/A, NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÕES S/A e TRAVESSIA SECURITIZADORA 
DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A), doravante denominadas simplesmente “VENDEDORES”, tornam público, que venderão em leilão do tipo “MAIOR LANCE OU OFERTA”, os 
imóveis de sua propriedade, relacionados no Anexo 5, parte integrante deste Edital. O leilão terá início a partir da data da liberação dos imóveis no site, para envio de lances 
somente on- line, encerrando-se no dia 30/11/2021, a partir das 10:00 horas e será realizado exclusivamente pela Internet, através do site www.zukerman.com.br e estará a 
cargo da Leiloeira Oficial, Sra. Dora Plat, matriculada na JUCESP sob nº 744, com escritório na Av. Angélica nº 1.996, 6º andar, São Paulo/SP. Eventuais pedidos de esclarecimentos 
deverão ser solicitados pelo tel. 3003-0677 ou via e-mail contato@zukerman.com.br . EDITAL DO LEILÃO - As INSTITUIÇÕES indicadas no Sumário deste Edital, doravante 
denominadas VENDEDORES, por meio da utilização de recursos da tecnologia da informação, INTERNET, admitindo exclusivamente lances eletrônicos, torna público que realiza 
este processo licitatório na forma abaixo, utilizando-se do critério de MAIOR OFERTA DE PREÇO para venda dos imóveis relacionados no Anexo 05, parte integrante deste Edital. 
O certame será conduzido pelo LEILOEIRO indicado no Sumário, de acordo com os termos deste Edital. 1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES - 1.1 O leilão será realizado pelo LEILOEIRO, 
informado no Sumário do Edital, admitindo-se exclusivamente lances via INTERNET, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases. 1.2 
O presente Edital do Leilão obedece ao que dispõe o Decreto Federal 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, as quais deverão ser respeitadas por todos os participantes deste leilão. 1.3 Os vendedores são os proprietários e/
ou cedentes dos imóveis, conforme indicado na descrição destes, e passam a ser designados simplesmente por VENDEDORES. 1.4 Os imóveis relacionados e descritos no Anexo 
05 do presente Edital possuem matrícula registrada em nome dos VENDEDORES citados no Sumário deste Edital ou possuem matrícula registrada em nome de agentes 
financeiros ou outros, dos quais os VENDEDORES possuem o direito dos créditos por instrumentos contratuais. 1.5 Os imóveis dos VENDEDORES serão vendidos um a um, por 
meio de leilão on line, por valor igual ou superior ao valor mínimo de venda estipulado pelos VENDEDORES para cada imóvel. Será considerado vencedor o interessado que 
oferecer o maior lance. O interessado passará, a partir de então, a ser designado ARREMATANTE. 1.6 Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS. O interessado é 
responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, uma vez que os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese. 1.7 O interessado poderá 
ofertar mais de um lance para um mesmo imóvel, prevalecendo sempre o maior lance ofertado. 1.8 Fica reservado aos VENDEDORES, sem necessidade de aviso prévio, o direito 
de retirar, desdobrar ou reunir os imóveis em lotes de acordo com seu critério ou necessidade, por intermédio do Leiloeiro. Os VENDEDORES se reservam, ainda, a faculdade de 
cancelar, a qualquer tempo, a oferta de venda do imóvel, de anular no todo ou em parte, aditar ou revogar este Edital, sem que caiba ao interessado direito a qualquer 
indenização ou compensação de qualquer natureza. 1.9 Cabe aos interessados vistoriar os imóveis nas datas determinadas pelos VENDEDORES. Os interessados deverão entrar 
em contato com o escritório do leiloeiro, através do telefone informado no Sumário deste Edital, e, se o imóvel estiver disponível para visitação, de acordo com a disponibilidade 
dos VENDEDORES, desde que o requerimento ocorra com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, o agendamento será realizado. 1.9.1 Os VENDEDORES não garantem aos 
interessados a realização de vistoria, que poderá não ocorrer sem qualquer ônus ou responsabilidade para os VENDEDORES. 2. MODO DE DISPUTA - 2.1 Conforme descrito no 
Sumário do Edital. 3. TIPO - MAIOR OFERTA DE PREÇO - 3.1 Será considerado o valor igual ou superior ao valor inicial de leilão de cada imóvel constante do Anexo 05 deste Edital. 
O valor do lance vencedor após o Leilão, sempre será condicionado à aprovação pelos VENDEDORES, não estando os VENDEDORES obrigados a aceitar o valor do lance vencedor 
e poderão recusá-los, a seu exclusivo critério e independentemente de justificativa, sem que isto lhe acarrete qualquer ônus ou penalidades. 4. OBJETO - 4.1 As vendas são feitas 
em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas 
são apenas ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar o estado do imóvel ou influenciar a decisão de oferta de lances para arrematação. Dessa forma, havendo 
divergência de metragem ou de área, o ARREMATANTE não terá direito a exigir dos VENDEDORES nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o 
abatimento do preço do imóvel. 4.1.1 Eventual ocupação dos imóveis estará devidamente indicada na Relação e Descrição dos Imóveis, no Anexo 05 deste Edital. A sua 
desocupação será de responsabilidade do ARREMATANTE, correndo por conta deste todas as despesas e eventuais riscos referentes à desocupação. 4.2 Nos casos em que a 
legislação preveja o direito de preferência a terceiros, locatários, arrendatários e condôminos voluntários, por exemplo, a venda será condicionada ao não exercício do direito de 
preferência desses nos prazos legais. 5. PREÇO MÍNIMO - 5.1 Os preços/lances mínimos do bem encontram-se discriminados no Anexo 05. Os bens serão leiloados em lotes e 
vendidos a quem oferecer a MAIOR OFERTA DE PREÇO para pagamento à vista ou parcelado. 5.2 Aprovados os lances pelos VENDEDORES, o ARREMATANTE estará obrigado ao 
pagamento do preço do imóvel arrematado ou o sinal, no caso de pagamento parcelado, no prazo estipulado nos subitens 12.4.1 e 12.4.2 do Edital e da comissão do Leiloeiro, 
no prazo estipulado nos subitens 6.1.1 e 6.1.2 do Edital. Caso os VENDEDORES não aprovem o valor ofertado, o lance será desconsiderado, não sendo devido qualquer valor pelo 
interessado. 6. COMISSÃO DO LEILOEIRO - 6.1 O ARREMATANTE pagará a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor ao Leiloeiro Oficial, a 
título de comissão, conforme descrito abaixo. 6.1.1 A comissão do leiloeiro deverá ser paga no prazo de até 48h (quarenta e oito horas) após a aprovação da proposta. 6.2 A 
comissão devida ao Leiloeiro não está inclusa no valor do lance. 7. REFERÊNCIA DE TEMPO - 7.1 O horário estabelecido neste Edital, no site, em catálogos ou em qualquer outro 
veículo de comunicação considera o horário oficial de Brasília-DF. 8. HABILITAÇÃO - 8.1 Para a participação on line no leilão, os interessados deverão, após o prévio cadastro ou 
habilitação no site do leiloeiro informado no Sumário deste Edital, enviar a documentação necessária e anuir às regras de participação dispostas no referido portal para obtenção 
de login e senha, que validarão e homologarão os lances em conformidade com as disposições deste Edital. 8.2 O interessado que efetuar o cadastramento no site deve possuir 
capacidade, legitimidade e estar devidamente autorizado para assumir todas as responsabilidades e obrigações constantes deste Edital. 8.3 Menores de 18 (dezoito) anos só 
poderão adquirir os imóveis se emancipados ou assistidos ou representados por seu representante legal, assim como os demais incapazes para os atos da vida civil. 9. PROPOSTA 
- 9.1 A forma de pagamento dos imóveis está descrita no Sumário deste Edital e no site do leiloeiro. O ARREMATANTE está ciente e de acordo que, quando a forma de pagamento 
for parcelada, será obrigatório a constituição da alienação fiduciária. 9.2 A apresentação de lance implica pleno conhecimento e aceitação dos termos do presente Edital e de 
seus anexos. 9.3 O ARREMATANTE vencedor deverá encaminhar ao e-mail do Leiloeiro, descrito no Sumário deste Edital, os documentos que constam do Anexo 01, em até 48h 
(quarenta e oito horas) úteis a partir da data do leilão, sob pena de ser considerado desistente conforme item 16 do Edital. 9.4 Ao concorrer para a aquisição dos imóveis por 
meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo interessado das referidas minutas e de todas as condições estipuladas neste Edital. 9.5 Os VENDEDORES estão 
obrigados a observar todos os procedimentos determinados pela legislação vigente, especialmente as regulamentações emanadas pelo BACEN (Banco Central do Brasil) e pelo 
COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), com o objetivo de prevenir e combater os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, conforme 
estabelecido na Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.799, de 08 de outubro de 1.998. Desta forma, o ARREMATANTE, pessoa física ou jurídica, 
poderá preencher e assinar ficha cadastral, e a informar aos VENDEDORES, imediatamente, caso haja qualquer alteração nos dados cadastrais fornecidos. 9.6 Outros documentos 
poderão ser solicitados pelos VENDEDORES para fins de análise cadastral e concretização da transação. 9.7 Os VENDEDORES se reservam o direito de não concretizar a venda 
caso não aprove a documentação a ser apresentada após a arrematação, nos termos do item 11.3 deste Edital. 9.8 As minutas da Escritura Pública de Venda e Compra e do 
Compromisso Particular de Venda e Compra estão disponíveis nos Anexos 03A e 03B e 04A e 04B, do presente Edital do Leilão para prévia consulta dos interessados. 10. LANCES 
VIA INTERNET - 10.1 O leilão será transmitido pela internet, através do site do leiloeiro informado no Sumário deste Edital. 10.2 Por questões de compliance e controle, somente 
serão aceitos lances prévios ao Leilão realizados no site do Leiloeiro. 10.3 Em qualquer hipótese, a representação por terceiros deverá ser feita mediante a apresentação de 
original ou cópia autenticada de procuração por instrumento público, em caráter irrevogável e irretratável, com poderes para aquisição do imóvel e preenchimento de ficha 
cadastral adicional. 10.4 O acesso identificado é fornecido sob exclusiva responsabilidade do Leiloeiro e submete o interessado integralmente às Condições de Venda e 
Pagamento dispostas neste Edital. 10.5 Não será cabível qualquer reclamação aos VENDEDORES, ou ao Leiloeiro em caso de queda ou falhas no sistema, conexão de internet ou 
linha telefônica, cujos riscos de conexão, impossibilidade técnica, imprevisões e intempéries são assumidos inteiramente pelos interessados. 10.6 É de exclusiva responsabilidade 
do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo aos VENDEDORES a responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 10.7 Os VENDEDORES não responderão pelo eventual não recebimento de proposta e/ou por 
qualquer falha de comunicação por referidos meios. 11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO - 11.1 No julgamento das propostas, a classificação se dará em ordem crescente dos 
preços apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que oferecer a MAIOR OFERTA DE PREÇO. 11.2 Fica estabelecido que os lances vencedores ofertados não 
caracterizam direito adquirido do ARREMATANTE, em nenhuma hipótese, mas estão sempre condicionados à prévia análise e expressa aprovação pelos VENDEDORES após o 
Leilão. A negativa de venda pelos VENDEDORES não implica em pagamento de nenhuma indenização, valor ou reembolso a que título for. 11.2.1 A concretização da venda fica 
ainda sujeita à análise de crédito e compliance do ARREMATANTE pelos VENDEDORES. 11.3 Sem prejuízo das hipóteses de negativa de venda pelos VENDEDORES previstas no 
item 11.2., serão desclassificadas sumariamente as propostas que: a) não atenderem às exigências contidas neste Edital ou impuserem condições; b) apresentarem o valor total 
da proposta inferior ao valor inicial do leilão, constante do Anexo 05 deste Edital, para o imóvel pretendido; c) não estiverem acompanhadas de procuração, se for o caso; d) não 
estiverem acompanhadas dos documentos citados no Anexo 01; e) não foram formalizadas pela assinatura da Ata de Arrematação, conforme item 13.2.1 deste Edital. 12. 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - 12.1 Os pagamentos dos lances vencedores somente poderão ser feitos em moeda corrente no País. 12.2 Em todas as hipóteses de pagamento 
previstas no sumário deste Edital, o ARREMATANTE deverá aguardar a aprovação da venda pelos VENDEDORES, que ocorrerá somente após a realização do leilão. 12.3 Não é 
permitida a utilização do FGTS, financiamento imobiliário, consórcios e nem de cartas de crédito de qualquer natureza, para adquirir imóveis no leilão. 12.4 O ARREMATANTE 
vencedor pagará, por meio de TED (Transferência Eletrônica) ou DOC, para as contas bancárias informados no Sumário deste Edital, conforme indicado pelos VENDEDORES. 
12.4.1 No caso de pagamento à vista, 100% do preço do imóvel arrematado, no prazo de até 48h (quarenta e oito horas), a contar da data da aprovação da proposta; 12.4.2 No 
caso de pagamento parcelado, quando cabível, o valor da entrada do imóvel, deverá ser pago no prazo de até 48h (quarenta. e oito horas) da data da aprovação da proposta; 
12.4.3 O restante do valor do imóvel será pago por meio de TED (transferência eletrônica), na conta indicada pelos VENDEDORES, conforme as condições disponíveis no Sumário 
deste Edital. 12.5 Nos pagamentos parcelados, o vencimento da primeira parcela ocorrerá 30 (trinta) dias após a data do pagamento do sinal. Os pagamentos deverão ser 
realizados por meio de TED (transferência eletrônica), na conta indicada pelos VENDEDORES, conforme informado no Sumário do Edital. 12.6 Eventuais atrasos nos pagamentos 
serão tratados nos termos previstos no Compromisso de Compra e Venda, Anexos 03A e 03B, ainda que tal documento não tenha sido assinado. 12.7 Nas hipóteses de 
pagamento parcelado prevista no item 12.4.2, os VENDEDORES poderão exigir, por ocasião da lavratura da escritura de compra e venda, a alienação fiduciária do imóvel em 
garantia ao adimplemento de todas as obrigações assumidas pelo ARREMATANTE, devendo-se a escritura pública ser lavrada nos moldes do modelo lançado no item A do Anexo 
04B. 12.8 O ARREMATANTE vencedor pagará 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor a título de comissão do leiloeiro, sendo que o pagamento da comissão do leiloeiro 
deverá seguir o contido no item 6 do Edital. 13. DA FORMALIZAÇÃO - 13.1 A formalização da venda, pelos instrumentos descritos no item 13.2 abaixo, estará sempre sujeita: 
13.1.1 O envio dos documentos indicados no Anexo 01 pelo ARREMATANTE; 13.1.2 À análise da documentação pelos VENDEDORES; 13.1.3 À análise de crédito, se for o caso, e 
da análise de compliance pelos VENDEDORES; 13.1.4 À análise e aprovação, pelos VENDEDORES, do valor do lance vencedor, ficando a exclusivo critério dos VENDEDORES e 
independente de justificativa, realizar a venda ou não, sem que isto lhe acarrete quaisquer ônus ou penalidades. 13.2 A alienação do imóvel relacionado no Anexo 05 será 
formalizada mediante: 13.2.1 A assinatura da Ata de Arrematação que será assinada eletronicamente pelo ARREMATANTE vencedor em até 48h (quarenta e oito horas) a partir 
da data do leilão; 13.2.2 Assinatura eletrônica do Compromisso de Compra e Venda; 13.2.3 A lavratura de Escritura Definitiva de Venda e Compra. 13.3 A gestão do envio e 
controle de assinaturas da Ata de Arrematação e do Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel será promovida de forma centralizada pela Pagimovel®, 
unidade de negócios da RESALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. 13.4 Será celebrado pelos VENDEDORES e ARREMATANTE Compromisso de Venda e Compra ou Escritura Pública 
de Venda e Compra, ficando a critério dos VENDEDORES a escolha do estado e cidade onde a escritura será realizada, estando o ARREMATANTE obrigado a comparecer 
presencialmente para a assinatura ou outorgar uma procuração para tal. 13.4.1 Caso haja pendências que obstem a outorga de Escritura ou seu registro, ficará facultado aos 
VENDEDORES celebrar Compromisso Particular de Venda e Compra, quitados ou parcelados, conforme o caso. Nessa hipótese, a Escritura Pública de Venda e Compra será 
outorgada em até 180 (cento e oitenta) dias do saneamento das pendências existentes. 13.5 O imóvel cuja descrição expressamente indique a existência de “procedimento em 
andamento para a ratificação da consolidação da propriedade decorrente de alienação fiduciária”, nos moldes previstos na Lei nº 9.514/97, será transferido ao ARREMATANTE 
por meio de Compromisso de Venda e Compra. Nessa hipótese, sem prejuízo da necessidade de cumprimento das demais condições previstas neste Edital e no Compromisso de 
Venda e Compra, a correspondente Escritura Definitiva somente será lavrada após a averbação, na matrícula do imóvel, de requerimento que noticie a realização dos leilões 
negativos e permita a ratificação da consolidação da propriedade do imóvel em nome dos VENDEDORES, aos quais ficam completamente isento de responsabilidade por eventual 
atraso na consumação dessa providência em virtude de ação ou omissão do Oficial daquele Registro. 13.6 Todos os instrumentos públicos e particulares acima mencionados 
serão formalizados em até 90 (noventa) dias contados da realização do leilão, respeitados os prazos previstos anteriormente no item 13.4.1. Não ocorrendo a assinatura de 
qualquer dos instrumentos públicos ou particulares por culpa exclusiva do ARREMATANTE, poderá ocorrer, a critério dos VENDEDORES, o cancelamento da arrematação e a 
resolução do contrato, nos termos do item 16 abaixo. 13.7 Na hipótese de não comparecimento do ARREMATANTE para a formalização dos documentos da venda, a venda será 
cancelada nos termos previstos para as rescisões contratuais no Compromisso de Venda e Compra, ainda que aquele documento não tenha sido assinado (Anexos 03A e 03B). 
13.8 O prazo referido no item 13.6 poderá ser prorrogado caso haja pendências documentais dos VENDEDORES, por exemplo, a ausência provisória da Certidão Negativa do INSS 
ou Certidão de Quitação de Tributos Federais, até a regularização destas. Vencida a documentação disponibilizada para outorga da Escritura Pública ou para o respectivo registro, 
por culpa do ARREMATANTE, ficará sob a sua responsabilidade a obtenção de novos documentos. 13.9 Serão de responsabilidade do ARREMATANTE todas as providências e 

despesas necessárias à transferência dos imóveis junto aos órgãos públicos, incluindo, sem se limitar o imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), laudêmio, taxas, alvarás, 
certidões, escrituras, emolumentos cartorários, registros e averbações de qualquer natureza, bem como todos os encargos para liberação dos imóveis com eventuais pendências 
ou ônus, desde que apontados na descrição do lote específico. 13.9.1 O ARREMATANTE terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para comprovar aos VENDEDORES as 
providências citadas no item 13.9., contados da data da assinatura da Escritura de venda e compra ou do contrato de compra e venda, sob pena da aplicação de multa mensal 
de 2% (dois por cento) do total do preço de venda do imóvel devida até a data da efetiva comprovação perante os VENDEDORES. 13.10 Outorgada a Escritura Pública de Venda 
e Compra, o ARREMATANTE deverá apresentar aos VENDEDORES, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura, o instrumento devidamente registrado no 
registro de imóveis, ressalvadas as hipóteses de prorrogações autorizadas ou quando houver pendências documentais dos VENDEDORES, por exemplo, a ausência provisória da 
Certidão Negativa do INSS ou Certidão de Quitação de Tributos Federais, até a regularização destas. Vencida a documentação disponibilizada para outorga da Escritura Pública 
ou para o respectivo registro, por culpa do ARREMATANTE, ficará sob sua responsabilidade a obtenção de novos documentos. 13.11 A partir da data de assinatura do Compromisso 
Particular de Venda e Compra ou da lavratura da Escritura Pública de Venda e Compra, caso o compromisso seja dispensado pelos VENDEDORES, o ARREMATANTE passa a 
responder, integralmente, por todas as obrigações relativas ao imóvel, inclusive: a) por impostos, taxas, contribuições e encargos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel 
ou que sejam a ele inerentes, tais como despesas de condomínio, foros, laudêmios, exigências apresentadas por autoridades públicas e despesas em geral; b) pela manutenção 
e conservação do imóvel e reparações, segurança do imóvel e medidas necessárias à imissão ou defesa da posse; c) por construções, reformas e demolições que venha a realizar 
no imóvel e obtenção das respectivas aprovações/regularizações necessárias. 13.12 O ARREMATANTE deverá pagar tais obrigações em seus vencimentos, ainda que lançadas em 
nome dos VENDEDORES ou de seus antecessores. 13.13 Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram física e documentalmente, não podendo o ARREMATANTE 
alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização. As condições de cada 
imóvel estarão descritas nos catálogos e na Descrição Completa do lote constante no Anexo 05 deste Edital, disponível no site do leiloeiro, e deverão ser prévia e rigorosamente 
analisadas pelos interessados. 13.13.1 Na possibilidade de cessão de direitos à propriedade, o ARREMATANTE adquirirá tão somente direitos e não a propriedade imóvel, 
devendo se certificar dos riscos envolvendo tal aquisição. Para que dita propriedade se consolide em nome do CESSIONÁRIO, necessário se faz o registro de mencionada carta 
em nome do CEDENTE e, após, a lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel em nome do CESSIONÁRIO. 13.13.2 As matrículas e demais informações sobre os 
imóveis poderão ser visualizadas na Descrição dos Imóveis, constante do Anexo 05 deste edital e no site do leiloeiro. 13.14 O ARREMATANTE se sub-rogará nas ações em curso, 
se for o caso, a critério dos VENDEDORES. Eventuais créditos oriundos de ação judicial referente à período anterior à data do leilão serão devidos aos VENDEDORES. Nos casos 
de existência de ação judicial em curso movida pelos VENDEDORES para desocupação do imóvel (imissão na posse), poderá o ARREMATANTE optar, sempre que possível nesta 
ordem; a) pela substituição processual; b) pela intervenção processual, na condição de assistente, na condução da ação pelos VENDEDORES até final julgamento; ou c) propositura 
de nova ação, com a correspondente desistência da anterior (hipótese em que deverá haver concordância da parte contrária). 13.14.1 Em havendo decisão da ação desfavorável 
aos VENDEDORES, o ARREMATANTE fica ciente de que deverá intentar, às suas expensas, as medidas necessárias para desocupação do imóvel. Todos os custos envolvidos na 
substituição ou intervenção processual, bem como os relativos à propositura de nova ação correrão por conta do ARREMATANTE. EVICÇÃO DE DIREITO - 13.15 Os VENDEDORES 
responderão pela evicção nos termos do artigo 447 e seguintes do Código Civil, sobrevinda decisão judicial transitada em julgado que decretar a anulação do título aquisitivo dos 
VENDEDORES, o contrato e ou Ata de Arrematação/Adjudicação, Escritura de Compra e Venda, etc., que for assinado com o arrematante resolver-se-á de pleno direito. Os 
VENDEDORES somente responderão pela evicção de direito quando não houver descrição prévia, constante do texto do lote no edital ou de material de divulgação, referente à 
restrição judicial ou outra especificação. Para todas as outras hipóteses, a responsabilidade integral fica a cargo do ARREMATANTE. A responsabilidade dos VENDEDORES, na 
hipótese de responder pela evicção, fica limitada à devolução, quando aplicável: a) do valor relativo ao sinal e parcelas do preço pagas pelo imóvel até a data da restituição; b) 
das despesas relativas à formalização da Escritura e registro; c) das despesas condominiais e tributos pagos pelo ARREMATANTE relativos ao período anterior à assinatura do 
Compromisso de Venda e Compra ou Escritura; e d) somente quando o imóvel estiver ocupado, das despesas condominiais e tributos pagos pelo ARREMATANTE relativos ao 
período em que este manteve, apenas, a posse indireta do imóvel. 13.16 Os valores serão atualizados entre o dia do pagamento e o da restituição, mediante aplicação da variação 
do IGPM-FGV. 13.17 Não é conferido ao ARREMATANTE o direito de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios e tampouco indenização por benfeitorias eventualmente 
introduzidas no imóvel após a data da aquisição, em relação às quais o ARREMATANTE não poderá exercer o direito de retenção. 14. RESPONSABILIDADES DO ARREMATANTE - 
14.1 O ARREMATANTE é responsável: a) Pela verificação de eventual restrição imposta por zoneamento/uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, INCRA; b) Pela verificação de 
direitos e deveres constantes das especificações/convenções de condomínio, quando houver; c) Por débitos relativos ao INSS dos imóveis com construção em andamento, 
concluídos, reformados ou demolidos, não averbados no registro de imóveis competente, assumindo a regularização de tais débitos perante a construtora e/ou órgãos públicos, 
inclusive cartórios de registro de imóveis; d) Quando o imóvel for vendido na condição de “fração ideal que corresponderá a unidade condominial”, construção não averbada, 
por eventual exigência do registro de imóveis competente para registro do instrumento a ser outorgado e pela averbação da construção; e) Por todas providências e custos 
necessários para regularização da denominação de logradouro e numeração predial do imóvel junto aos órgãos competentes, se for o caso; f) Pela quitação e cancelamento dos 
eventuais ônus do imóvel, abrangendo hipotecas, penhoras, dívidas de condomínio e dívidas tributárias entre outros, inclusive acionando o juízo competente para tal finalidade, 
se necessário. O interessado deverá certificar-se previamente de todas as providências e respectivos custos para essa(s) quitações e cancelamento(s), bem como dos riscos 
relacionados a tais procedimentos; pela aferição de eventuais ações ajuizadas contra o condomínio ou por este, para imóveis integrantes de condomínios edilícios; g) Por todas 
as providências e despesas relativas à desocupação dos imóveis ocupados a qualquer título, sejam eles locados, arrendados, dados em comodato ou invadidos. 14.2 Cabe ao 
ARREMATANTE obter as informações atinentes, bem como adotar às suas expensas, as medidas necessárias à expedição de alvarás, licenças, atestados e demais documentos nos 
competentes órgãos ou autoridades competentes, se necessário for. 14.3 Os VENDEDORES não respondem por eventual contaminação do solo ou subsolo ou por passivos de 
caráter ambiental, que, se existirem, deverão ser assumidos pelo ARREMATANTE. O ARREMATANTE deverá manter os VENDEDORES indene, caso esse seja responsabilizado 
administrativa, civil ou penalmente em razão de passivos ambientais do imóvel. O ARREMATANTE será o único e exclusivo responsável pela exploração econômica que vier a dar 
ao imóvel, assumindo os riscos inerentes à exploração. 14.4 Será de responsabilidade do ARREMATANTE junto ao condomínio e/ou administradora a confirmação dos valores 
vencidos e não quitados de IPTU, condomínio, ITBI, tributos e/ou taxas nos âmbitos municipais, estaduais e/ou federais, impostos água, esgoto, luz, multas administrativas, 
laudêmios, foros e emolumentos cartorários, bem como encargos, correção e atualização monetária pelos índices inflacionários aplicáveis, multas pelo atraso, juros e demais 
tarifas, taxas, despesas ou qualquer outro tributo incidente sobre o imóvel, inclusive, mas não se limitando, ao valor estimado aproximado de débitos de IPTU vencidos indicados 
pela Prefeitura correspondente e mencionados caso a caso no Anexo 05 deste Edital, de acordo com levantamento fornecido e de responsabilidade da Prefeitura correspondente, 
e o valor estimado aproximado de débitos de condomínio indicados caso a caso no Anexo 05 deste Edital. 14.5 Na hipótese de venda de fração ideal, o ARREMATANTE se 
responsabiliza solidariamente com os demais coproprietários, por todos os impostos e taxas incidentes sobre a totalidade do imóvel, mesmo que originados antes da data da 
realização do Leilão, sem qualquer direito ao ressarcimento junto aos VENDEDORES, ainda que eventualmente lançados em nome dos VENDEDORES, de seus antecessores ou 
de terceiros. 14.6 Na hipótese do imóvel ser foreiro ou ocupante de terreno de marinha, assume o ARREMATANTE a responsabilidade e ônus pela aquisição do mesmo nessa 
condição, responsabilizando-se pela apuração e pelo pagamento de eventuais taxas, inclusive a taxa de aforamento, independente da data de sua constituição, junto aos órgãos 
competentes, bem como pela obtenção de autorização(ções) para transferência do domínio útil e recolhimento do(s) laudêmio(s), de modo a possibilitar a lavratura da escritura 
de venda e compra do imóvel. 15. TRANSFERÊNCIA DA POSSE - 15.1 A transmissão da posse detidas pelos VENDEDORES ocorrerá: a) na data da assinatura do Compromisso de 
Venda e Compra ou b) na data da assinatura da Escritura de Venda e Compra, o que primeiro ocorrer. Fica estipulado que até a data da assinatura do referido instrumento, os 
aluguéis serão devidos aos VENDEDORES. 15.1.1 Como condição para que a escritura seja lavrada, qualquer regularização e atualização cadastral, junto aos órgãos da 
administração pública competentes, concessionárias de prestação de serviços essenciais, tais como energia elétrica, água, esgoto, condomínio, gás, entre outros, bem como 
eventuais órgãos ou terceiros competentes, deve ser protocolada para o nome do ARREMATANTE e os respectivos comprovantes encaminhados. A título exemplificativo, a 
titularidade das contas de IPTU e serviços como água e luz necessitam ser transferidas para o nome do arrematante, previamente à lavratura da escritura. 15.1.2 Nas situações 
em que o imóvel arrematado estiver ocupado, locado, arrendado, em comodato ou ainda, por qualquer razão não seja possível aos VENDEDORES entregar ao ARREMATANTE a 
posse direta do imóvel, o ARREMATANTE assumirá total responsabilidade pelas providências judiciais e extrajudiciais no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas 
despesas e respectivos riscos, cabendo ao ARREMATANTE, previamente à arrematação, certificar-se sobre os custos e procedimentos necessários para tanto, salvo se 
expressamente previsto de forma diversa neste Edital. 15.2 Nas hipóteses em que os VENDEDORES já tiverem ingressado com medida judicial para retomada da posse do imóvel, 
conforme expressamente informado na descrição do lote, caberá ao ARREMATANTE arcar com todas as providências e despesas necessárias, inclusive honorários advocatícios 
para, a critério dos VENDEDORES: a) subrogar-se na ação judicial em substituição aos VENDEDORES; b) ingressar na ação judicial existente como assistente até final julgamento; 
c) propor nova ação, com a consequente desistência da anterior (mediante concordância da parte contrária). Em havendo decisão desfavorável aos VENDEDORES, o 
ARREMATANTE deverá ingressar com nova medida possessória, a seu critério e responsabilidade, assumindo todas as providências, despesas e riscos relacionados. 16. 
DESISTÊNCIA E MULTA - 16.1 Após a aprovação da proposta, o ARREMATANTE não poderá desistir da compra do imóvel. Caso o ARREMATANTE não pague o preço do imóvel 
arrematado, ou o sinal, no caso de pagamento parcelado, a comissão do Leiloeiro e os encargos de administração no prazo acima estipulado, o ARREMATANTE ficará sujeito ao 
pagamento do valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lance ofertado, a título de perdas e danos, sendo 20% (vinte por cento) aos VENDEDORES e 5% (cinco por 
cento) ao Leiloeiro, devendo tal valor ser integralmente cobrado pelo Leiloeiro. 16.2 Nesses casos, o negócio estará terminado de pleno direito, independentemente de qualquer 
notificação ou comunicação, e o ARREMATANTE perderá, automaticamente, qualquer direito sobre o imóvel arrematado. 16.3 Até a data da assinatura de qualquer dos 
instrumentos de promessa ou de venda do imóvel, é permitida a desistência ou arrependimento da venda pelos VENDEDORES, nas seguintes hipóteses: a) por problemas 
cadastrais do ARREMATANTE, inclusive na eventualidade de algum fato desabonador na sua análise de crédito ou reputacional; b) por impossibilidade documental; c) quando o 
ARREMATANTE tiver seu nome citado ou envolvido, direta ou indiretamente, em fato público que o exponha de maneira negativa ou integre, sob qualquer aspecto, investigação 
em âmbito administrativo, civil ou penal; d) nos casos previstos em lei; e) Em qualquer dessas hipóteses será restituída ao ARREMATANTE a quantia por ele eventualmente paga 
pelo imóvel arrematado até aquele momento (incluindo-se a comissão do Leiloeiro, impostos e taxas), devidamente atualizada pelo IGPM-FGV, renunciando expressamente o 
ARREMATANTE, desde já, a qualquer outra restituição ou indenização. 17. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL - 17.1 Ocorrendo o término da venda, por qualquer motivo, o ARREMATANTE 
deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da resolução, devolver o imóvel aos VENDEDORES. O imóvel deverá ser restituído em estado de conservação compatível com o 
recebido, com os tributos, despesas e encargos assumidos pelo ARREMATANTE, devidamente quitados e completamente desocupado de pessoas e coisas, ressalvada a ocupação 
já existente na data de arrematação em relação a qual os esforços do ARREMATANTE para desocupação não tenham surtido efeitos. 17.2 A não restituição do imóvel no prazo e 
forma previstos caracterizará esbulho possessório e implicará, para o ARREMATANTE, até o cumprimento de referidas obrigações, pagamento mensal aos VENDEDORES, a título 
de aluguel, do equivalente a 2% (dois por cento) do preço do imóvel, devidamente atualizado de acordo com a variação do IGPM-FGV, sem prejuízo da adoção de demais medidas 
aplicáveis. 17.3 Em qualquer hipótese de rescisão deste contrato, toda e qualquer benfeitoria realizada no imóvel pelo ARREMATANTE não será ressarcida pelos VENDEDORES. 
17.4 Em qualquer hipótese que se opere a rescisão ou resolução deste Contrato, declara o ARREMATANTE ser o único e exclusivo responsável pelo pagamento de toda e qualquer 
indenização, multas e penalidades de qualquer natureza, bem como pela reconstituição ou recomposição de eventual passivo ambiental relacionados ao Imóvel, desde que o 
fato gerador tenha se iniciado a partir da data do lance ofertado. 17.5 Ainda em qualquer hipótese de rescisão ou resolução deste Contrato, fica assegurado ao ARREMATANTE a 
realização da colheita da cultura mantida por ele ao tempo em que se manteve no Imóvel, assegurando, desde já, os VENDEDORES, os prazos para que a mesma seja realizada. 
18. DISPOSIÇÕES FINAIS - 18.1 O não exercício, pelos VENDEDORES, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concedem a lei, este Edital e ou o instrumento utilizado para 
formalizar a venda, importará em mera tolerância, não constituindo novação contratual ou renúncia de direitos. 18.2 O ARREMATANTE inadimplente não será admitido a 
participar de qualquer outro leilão divulgado no site do leiloeiro, informado no Sumário deste Edital, pelo que seu cadastro ficará bloqueado. Caso sejam identificados cadastros 
vinculados a este cadastro bloqueado, serão igualmente bloqueados. 18.3 Caso o ARREMATANTE esteja com seu CPF ou CNPJ suspenso ou irregular junto à Receita Federal ou 
com seu endereço desatualizado junto à Receita Federal e/ou SINTEGRA, ficará sujeito à perda do lote arrematado e dos valores pagos. 18.4 O leiloeiro não se responsabiliza por 
prejuízos ou quaisquer tipos de danos advindos das transações efetuadas entre o ARREMATANTE e os VENDEDORES, atuando sempre e tão somente como provedor de espaço 
virtual para divulgação online dos leilões oficiais, limitando-se a veicular os dados relativos ao imóvel (descrição, informações, apresentação e publicidade), fornecidos pelos 
VENDEDORES, através do site informado no Sumário deste Edital. Cabe aos VENDEDORES, responder, perante o ARREMATANTE, pela veracidade das informações veiculadas e 
pela transação de venda e compra. 18.5 O leiloeiro, a seu exclusivo critério, poderá cancelar qualquer lance, sempre que não for possível autenticar a identidade do interessado, 
ou caso este venha a descumprir o presente Edital do Leilão. 18.6 O interessado responderá civil e criminalmente pelo uso de equipamento, programa ou procedimento que 
possa interferir no funcionamento do leilão. 18.7 O leiloeiro poderá, a qualquer momento e a seu livre arbítrio, acrescentar, extinguir ou alterar alguns ou todos os serviços 
disponíveis no site/edital do leilão. 18.8 O interessado declara estar ciente e de acordo com os termos constantes deste Edital do Leilão. 18.9 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. DORA PLAT, leiloeira oficial inscrita na JUCESP n° 744.

Comitente: Banco BTG Pactual S.A. Leilão único - 30/11/2021 às 10:00
LEILÃO DE IMÓVEIS - Imóveis localizados nos estados de BA, MG, RJ, RS, SC, SP

O leilão será realizado de forma Online

Lote 001 - Rio Grande/RS - Cidade Nova - Apartamento de uso residencial sob o nº 202, no Condomínio Edifício 
Major Carlos Pinto, Bloco II, localizado na Av. Major Carlos Pinto, nº 726, em Rio Grande/RS. Com área privativa 
de 34,56250m², área de condomínio de 7,321648m², com área total de 41,884148m², correspondente à fração 
ideal de 54,06m² Rua de acesso sem pavimentação, guias e sarjetas. Com iluminação pública. Matrícula: 76.764 
do Registro de Imóveis do Rio Grande/RS Lance Inicial: R$ 50.291,20.
Lote 002 - Itaguaí/RJ – Engenho - Casa residencial, lote de terreno número 23 com área de 334m². Imóvel 
localizado em zona urbana, com infraestrutura urbana de iluminação, coleta de lixo, rede de telefonia, rede de 
abastecimento de água e esgoto sanitário Rua do Engenho, nº 782 - Engenho - Itaguaí/RJ Matrícula: 8.689 do 
2º Registro de Imóveis de Itaguaí/RJ. Lance Inicial: R$ 166.992,00.
Lote 003 - Rio de Janeiro/RJ - Vicente de Carvalho - Fração de 1/3 de terreno de um lote de 8m x 40m. Área de 
utilização mede 8m x 15m, possui acesso por uma servidão de 1,5m x 25m. Imóvel com infraestrutura urbana 
de iluminação, coleta de lixo, rede de telefonia, rede de abastecimento de água e esgoto sanitário, acesso 
pela Rua Irapuã, pavimentada. Rua Itapuã, nº 153, fundos, Vicente de Carvalho, Rio de Janeiro/RJ Matrícula: 
134.035 do 8º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ. Lance Inicial: R$ 26.534,00.
Lote 004 - Governador Valadares/MG – Altinópolis - Lote de terreno nº 10, da quadra nº 25, do loteamento 
do Bairro Altinópolis, em Governador Valadares/MG, com área de 354m², na qual foi construída uma casa 
residencial, com 47m² de área de construção. Averbado uma ampliação de 24,12m² sobre a área de 47m², 
passando a constituir uma Casa residencial com 71,12 m² de área construída Matrícula considerada em zona 
urbana, com infraestrutura urbana de iluminação, coleta de lixo, rede de telefonia, rede de abastecimento de 
água e esgoto sanitário, acesso pela Rua Vital Brasil, pavimentada. Rua Vital Brasil, nº 184, Bairro Altinópolis 
Matrícula: 9.179 do 1º Registro de Imóveis de Governador Valadares/MG. Lance Inicial: R$ 48.609,00.
Lote 005 - Rio de Janeiro/RJ – Irajá - Apartamento nº 102, na Rua Guarata nº 55 Fundos, correspondente à 
fração de 30% do respectivo terreno, com área de 10m de frente e fundo, por 15,30m de ambos os lados, 
tendo uma servidão de uso comum as unidades 55 frente e 55 fundos apartamento 101 medindo 1,50m de 
frente e fundos por 24,70m de ambos os lados. Matrícula: 143.784 do 8º Ofício de Registro de Imóveis do Rio 
de Janeiro/RJ. Lance Inicial: R$ 8.983,00.
Lote 006 - Pelotas/RS – Areal - Ed. Arroio Grande, apartamento 201, com área privativa de 33,6700m², área de 
uso comum de 4,5597m², com uma área total de 38,2297m², correspondente a fração ideal de 0,045741% da 
área total. - Código municipal: 85861-7 Rua Otacílio Fernandes Ratto, nº 178. Matrícula: 42.236 do 1º Registro 
de Imóveis de Pelotas/RS. Lance Inicial: R$ 45.524,00.
Lote 007 - Niterói/RJ - Serra Grande - Prédio residencial nº 509, da Avenida Um - atual Avenida General Atratino 
Cortês Coutinho, edificado no lote de terreno nº 11, da quadra 105, do loteamento denominado Soter, no 
2º distrito do Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. Lote medindo: 15m de largura na frente para 
a Avenida Um; 8m de largura nos fundos para a Reserva Florestal; por 41m do lado direito para o lote 10 e 
48m do lado esquerdo para o lote nº12, com área total de 500m². Inscrito na Prefeitura sob o nº 085.056-0 
Matrícula: 4.493-A do 16º Registro de Imóveis de Niterói/RJ. Lance Inicial: R$ 208.249,40.
Lote 008 - Magé/RJ - Nova Marília - Lote de terreno, nº 12, quadra nº 47, do loteamento Jardim Nova Marília, 
zona urbana do 1º distrito de Magé/RJ, com área de 5.250m², na qual fora construído prédio residencial, na rua 
09, nº 511, Jardim Nova Marília., com 67,20m² de área construída. Inscrito no PMM nº 13552/P/1 Matrícula 
considerada em zona urbana, com infraestrutura urbana de iluminação, coleta de lixo, rede de telefonia, acesso 
pela Rua 9, parte pavimentada parte não Rua 09, nº 511, Jardim Nova Marília, Magé/RJ Matrícula: 19.503 do 2º 
Registro de Imóveis de Magé/RJ. Lance Inicial: R$ 54.782,00.
Lote 009 - Cachoeirinha/RS - Ponta Porã - Apartamento nº 402, no Bloco A, do Ed. Residencial Little Falls, 
localizado no 3º andar ou 4º pavimento. Composto de entrada, sala de estar, 2 dormitórios, circulação, 
banheiro, cozinha e área de serviço, com área total de 89,3627m², sendo 56,0212 de área total privativa e 
33,3415m² de área de uso comum e fim proveitoso do edifício e no respectivo terreno urbano, constituído pelo 
lote nº 23, quadra 01, do loteamento denominado Chácara Pontaporã, em Cachoeirinha/RS. Sem dados sobre 
vagas de garagem em matrícula Rua Rio Branco, nº 850, Vila Ponta Porã, Cachoeirinha, RS Matrícula: 23.938 do 
Ofício dos Registros Públicos de Cachoeirinha/RS. Lance Inicial: R$ 111.532,20.
Lote 010 - Rio de Janeiro/RJ - Freguesia de Campo Grande - Apartamento nº 408, na Av. Santa Cruz, nº 
7.388 (antigo nº 2916), Senador Camará, da Freguesia de Campo Grande, que corresponde à fração ideal 
de 4,943/1.000.000 do respectivo terreno de Lote 01, do PAL 25.109, com área de 6.414,00m². Inscrição 
Imobiliária nº 0.999.788-3, CL nº 03.776-2 Não há menção de área privativa ou área comum e vaga de garagem 
em matrícula. Matrícula: 32.127 do 12º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ. Lance Inicial: R$ 63.825,30.
Lote 011 - Rio de Janeiro/RJ - Vila Isabel - Apartamento nº 201, do prédio à rua Torres Homem, nº 1330, distrito 
do Andaraí e fração de 122,73/506 do terreno, que mede 2,5m de frente até a extensão de 19,00, alargando-se 
para 11,50m até a extensão de mais 25,00m, tendo a extensão total de 44,00m à esquerda, 25,00m a direita. 
Inscrição imobiliária nº 1.624.573-0 e CL 08279-2. Matrícula: 37.171 do 10º Ofício do Registro de Imóveis do 
Rio de Janeiro/RJ. Lance Inicial: R$ 153.442,50.
Lote 012 - Contagem/MG – Industrial - Apartamento nº 101, bloco B-1, tipo A.3.I, na Av. Portugal, nº 80, 
do Conjunto Habitacional Santa Cruz Industrial, com área construída de 74,29m², fração ideal de 0,011505 
do terreno formado pelos lotes 1 ao 23, todos da quadra 15, do bairro Santa Cruz Industrial, na cidade de 
Contagem/MG. O edifício possui área de estacionamento para carros de passeio, recreação e jardins. Não há 
menção de vagas de garagem na matrícula. Matrícula: 50.108 do Cartório de Registro de Imóveis de Contagem/

MG. Lance Inicial: R$ 64.370,10.
Lote 013 - Salvador/BA – Cabula - Apartamento nº 202, do tipo H-4*3-BT(C), do Ed. Cidade de Ibotirama, do 
Condomínio Bahia de Todos os Santos, bloco 779-B, composto de sala, 3 quartos, sanitário social, cozinha, área 
de serviço e área de circulação, com área de privativa de 62,45m² e a fração ideal de 6,25% do terreno onde 
consta esse prédio de 264,84m², edificado na área de terreno próprio que mede 142.945,50m². - Inscrição 
imobiliária nº 289.257 Rua Silveira Martins, nº 352 Cabula, subdistrito de Santo Antônio, zona urbana de 
Salvador, no lugar denominado Palmeiras, em Salvador/BA Matrícula: 60.103 do 3º Ofício de Registro de 
Imóveis de Salvador/BA. Lance Inicial: R$ 69.245,00.
Lote 014 - Rio de Janeiro/RJ - Campo Grande - Apartamento nº 103, bloco VII, à Estrada do Tingui, nº 2.490, 
fração de 0,0091 do terreno designado por lote 01, do PA 21.811, na Freguesia de Campo Grande, medindo 
60,25 de frente, 61,00m de fundos, 187,00m à direita e 177,80m à esquerda. As vagas de estacionamento 
se encontram vinculadas em parqueamentos descoberto. Inscrição imobiliária nº 0244835-5, nº 04087-
3. Construção averbada em matrícula (AV.4 do registro anterior) com habite-se concedido em 29/01/1999 
Matrícula: 45.652 do 12º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ. Lance Inicial: R$ 65.322,00.
Lote 015 - São Paulo/SP - Jardim Nossa Senhora do Carmo - Unidade autônoma residencial D, situada na 
Rua Blecaute, nº 118, no Jardim Nossa Senhora do Carmo - Distrito de Itaquera, integrante do Condomínio 
Residencial Blecaute, contendo: área privativa coberta de 126,12m²; área privativa descoberta de 36,645m²; 
área comum descoberta de 3,35m²; área total da unidade de 166,115m²; área de terreno referente à projeção 
da edificação de 40,63m²; área de terreno exclusivo de 77,275m²; correspondendo-lhe uma fração ideal no 
todo de 25,011%. Cadastro de contribuinte: 232.032.0020-1 (em área maior) Matrícula: 227.933 do 9º Registro 
de Imóveis de São Paulo - Estado de São Paulo. Lance Inicial: R$ 200.220,10.
Lote 016 - Salvador/BA - Costa Azul - Apartamento 302 do Edifício Itapoan, Condomínio Marazul, situado a 
rua Monsenhor Gaspar Sadoc, nº 89, Pituba, Subdistrito de Amaralina, zona urbana de Salvador/BH. Área 
privativa de 211,64m², área de uso comum 75,77m², área total de 287,41m², com a fração ideal de 93,35m², 
com uma vaga de garagem aberta de nº 49, com área privativa de 12,50m², área de uso comum de 2,06m², 
área total de 15,56m² e fração ideal de 3,77m². Imóvel inscrito no censo imobiliário sob nº 430308; Área possui 
abastecimento de água e esgoto. Acesso ao imóvel pavimentado com calçada. Rua possui iluminação pública. 
Matrícula: 4.774 do 6º Oficial de Registro de Imóveis de Salvador – BA. Lance Inicial: R$ 312.799,00.
Lote 017 - São Gonçalo/RJ - Jardim Nossa Senhora Auxiliadora - Lote de terreno 22-A, Quadra 100, no 
loteamento Jd. Nossa Senhora Auxiliadora, em zona urbana do 3º distrito de São Gonçalo/RJ, com área de 
420m², com 182,31m² de área construída. Inscrição: 166279000 Área com infraestrutura urbana de iluminação 
pública, saneamento básico e telefonia. Rua Zeferino Costa pavimentada. Rua Zeferino Costa, nº 51, Jd. Nossa 
Senhora Auxiliadora Matrícula: 11.141, do 3º Ofício de São Gonçalo/RJ. Lance Inicial: R$ 141.013,00.
Lote 018 - Iguaba Grande/RJ - RETIRADO DO LEILÃO.
Lote 019 - São Gonçalo/RJ – Itaúna - Casa nº 23, com área de 160,65m². Rua Dep. Carlos Villela, nº 23, Itaúna 
Matrícula: 21.867, do 4º Registro de Imóveis de São Gonçalo/RJ. Lance Inicial: R$ 27.055,30.
Lote 020 - São Gonçalo/RJ – Chumbada - Imóvel na Rua Francisco Ribeiro (antiga Rua B), Lote 100, do 
loteamento Bairro Chumbada, zona urbana, 1º distrito, com área de 384m². Averbada construção de prédio 
residencial, com 64m² de área construída. Rua Francisco Ribeiro, nº 395 Matrícula: 26.155, do 4º Registro de 
Imóveis de São Gonçalo/RJ. Lance Inicial: R$ 45.689,00.
Lote 021 - São Gonçalo/RJ – Mutuá - Prédio residencial, sobrado, fração ideal de 76,86/420,82, com área de 
terreno 76,86m² e área construída de 51m². Inscrição nº 108.406-0. Rua Santa Maria da Vitória, nº 176, zona 
urbana do 1º Distrito Matrícula: 32.627, do 4º Ofício de Imóveis de São Gonçalo/RJ. Lance Inicial: R$ 33.695,20.
Lote 022 - São Gonçalo/RJ - 4º Distrito - Imóvel com área de 95,55m², fração ideal de 95,55/220,00. 
Travessa Moraes, nº 269, 4º Distrito. Matrícula: 29.693, do 2º Ofício de Imóveis de São Gonçalo/RJ. 
Lance Inicial: R$ 62.893,00.
Lote 023 - São Gonçalo/RJ - 5º Distrito - Apartamento 201, Casa 01, com área de 60,50m², fração ideal de 
60,50/280,00 Inscrição: 157.840. Rua Celestino Pires, nº 230, 5º Distrito. Matrícula: 32.434, do 2º Ofício de São 
Gonçalo/RJ. Lance Inicial: R$ 66.554,00.
Lote 024 - São Gonçalo/RJ - 2º Distrito - Imóvel nº 25, Casa 01, com prédio residencial dividido em vários 
cômodos, no Loteamento Sítio Boa Vista, fração ideal de 288,50/440,00, com área de 288,50m², de terreno que 
em sua totalidade mede 440m². Inscrição nº 0131435. Rua Lina/Lima Câmara, 2º Distrito Matrícula: 37.314, do 
3º Ofício de Imóveis de São Gonçalo/RJ. Lance Inicial: R$ 27.070,00.
Lote 025 - São Gonçalo/RJ - Galo Branco - Casa 02, correspondente à fração ideal de 79,09m²/360,00, com área 
do terreno de 360m². Inscrição nº 510.681-3. Rua Leoberto Leal, nº 181 Matrícula: 41.125, do 4º Ofício de 
Imóveis de São Gonçalo/RJ. Lance Inicial: R$ 36.812,20.
Lote 026 - São Gonçalo/RJ – Itaúna - Terreno designado por Lote 27, no Bairro Itaúna, em zona urbana do 1º 
Distrito de São Gonçalo, integrante do Núcleo Residencial Itaúna, corresponde à fração ideal de 0,5137, com 
área privativa de 151,04m² e área de terreno de 294m². Inscrição nº 078.276. Rua Jorge de Lima, nº 130, Bairro 
Itaúna, em zona urbana do 1º Distrito Matrícula: 41.889, do 4º Ofício de Imóveis de São Gonçalo/RJ. Lance 
Inicial: R$ 70.154,30.
Lote 027 - São Gonçalo/RJ – Mutuaguassu - Prédio residencial de nº 202, no Loteamento denominado Bairro 
Mutuaguassu, com área construída de 64,68m², lote com área de 360m². Inscrição nº 155.407-2 (av. 03). Rua 
Marinho Costa, nº 202, Bairro Mutuaguassu Matrícula: 41.911, do 4º Ofício de Imóveis de São Gonçalo/RJ. 
Lance Inicial: R$ 42.734,00.
Lote 028 - São Gonçalo/RJ - 2º Distrito - Lote de terreno, nº 13, Quadra 07, do Loteamento Bairro Jockey Club, 
na zona urbana do 2º Distrito, medindo 450m². Averbada edificação de imóvel residencial de nº 224, com 
57,08m², edificada no lote de terreno objeto desta matrícula. Inscrição nº 535673. Rua Expedicionário José da 

Costa Valerio, nº 224, zona urbana do 2º Distrito Matrícula: 42.109, do 3º Ofício de Imóveis de São Gonçalo/
RJ. Lance Inicial: R$ 54.315,00.
Lote 029 - São Gonçalo/RJ – Miriambi - Prédio residencial nº 339, no loteamento Jardim Miriambi, na zona 
urbana do 2º Distrito, correspondente à fração ideal de 170,10/365,40, medindo 170,10m². Foi edificado no 
antigo lote de terreno nº 18, quadra nº 26, que no seu todo media 365,40m². Inscrição nº 141.657. Rua Regina 
Coelho, nº 339, Jd. Miriambi, zona urbana do 2º Distrito. Matrícula: 42.116 do 3º Ofício de Imóveis de São 
Gonçalo/RJ. Lance Inicial: R$ 88.206,00.
Lote 030 - São Gonçalo/RJ – Boassú - Imóvel Casa 02, correspondente à fração ideal de 60,00m²/360,00, em 
terreno que ao todo mede 360m². Inscrição nº 526.847. Rua 29 de Outubro, nº 147, Bairro Boassú, zona urbana 
do 1º Distrito Matrícula: 42.422, do 4º Ofício de Imóveis de São Gonçalo/RJ. Lance Inicial: R$ 34.426,00.
Lote 031 - São Gonçalo/RJ - Nova Roma - Lote de terreno, nº 12, Quadra 03, do loteamento Nova Roma, 5º 
Distrito de São Gonçalo, medindo 14,5m x 25m, com área de 382,5m². Rua Expedicionário Francisco Batista 
Rios, nº 26, Nova Roma. Matrícula: 456, do 6º Ofício de Imóveis de São Gonçalo/RJ. Lance Inicial: R$ 75.707,50.
Lote 032 - Caieiras/SP - Residencial Valverde - Terreno designado como Lote 03B, desdobrado do lote 03, 
da quadra B, do loteamento Residencial Valverde, na zona urbana do Distrito e Município de Caieiras, desta 
Comarca de Franco da Rocha/SP, com área de 150m². Averbada construção de uma casa com 376,20m², 
referente ao habite-se nº 70/2010 Inscrição municipal indicada em matrícula: 34312.43.88.0046.00.000 Imóvel 
localizado em zona urbana, com infraestrutura urbana de iluminação, rede de abastecimento de água e esgoto, 
com acesso pela Alameda das Jaboticabeiras, pavimentada. Alameda das Jaboticabeiras, nº 41, Residencial 
Valverde. Matrícula: 57.281, do Registro de Imóveis de Franco da Rocha/SP. Lance Inicial: R$ 210.155,50.
Lote 033 - Jardinópolis/SP - Jardim São Gabriel - Terreno de Lote 06, Quadra 16, do loteamento Jd. São 
Gabriel, com área de 200m², com edificação de um prédio residencial de 187m² de área construída (Habite-se 
142/2011). Área inserida em zona urbana, com infraestrutura de iluminação pública, telefonia, saneamento 
básico e pavimentação. Rua Olésio Sestari, nº 236, Jd. São Gabriel Matrícula: 7.496, do Registro de Imóveis de 
Jardinópolis/SP. Lance Inicial: R$ 80.634,00.
Lote 034 - Piracicaba/SP – Marins - Apartamento nº 105, tipo 2, no 1º pavimento, Bloco C, localizado no 
Condomínio Verano, na 1ª circunscrição imobiliária de Piracicaba/SP, no Bairro Marins, no loteamento 
denominado Glebas Califórnia, tendo área privativa de 74,89m², área de usa comum (vaga) de 25m², área 
de uso comum (proporcional) 48,08m², e área total real 147,97m², corresponde à fração ideal de 0,5468%. 
Com direito a 2 vagas de garagem de nº 205 e 205-A. O terreno do empreendimento tem área total de 
14.800,00m². Inscrição: setor 29, quadra 0082, lote 0151, sublote 0041, CPD 1555354. Av. dos Marins, nº 
1200, ap. nº 105, Bloco C, Bairro Marins. Matrícula: 89.341, do 1º Registro de Imóveis de Piracicaba/SP. 
Lance Inicial: R$ 160.340,00.
Lote 035 - Maricá/RJ – Flamengo - Unidade 17, da quadra G, do Condomínio Beverly Hills, situado no 1º distrito 
de Maricá/RJ, medindo 12,00m de frente para o Acesso C; 30,00m pelo lado direito limítrofe com a unidade 
16; 30,00m pelos fundos, 12,00m para unidade 27, com a área privativa de 360,00m², área comum de 0,0076 
e fração ideal de 0,003187. Conforme habite-se nº 938/07 - Processo nº 20881/07 - No imóvel foi construído 
uma casa residencial, que com acréscimo, passou a ter 01 sala de estar e jantar, 01 suíte, 01 quarto, 01 cozinha, 
01 banheiro social, 01 área de serviço, 01 varanda, 01 escritório, 01 churrasqueira, 01 banheiro e 01 piscina; 
perfazendo área total construída de 156,57m²(Av.03). Condomínio possui infraestrutura de iluminação pública 
e pavimentação das vias. Rodovia Amaral Peixoto, KM 30, nº 16.278 Matrícula: 83.273 do 2º Oficial de Registro 
de Imóveis de Maricá – RJ. Lance Inicial: R$ 260.765,00.
Lote 036 - Niterói/RJ – Icaraí - Apartamento residencial nº 203, do Edifício à Av. Jornalista Alberto Francisco 
Torres, nº 395, no 3º Subdistrito do 1º Distrito do Município de Niterói/RJ, dividido em vários cômodos, 
correspondente à fração ideal de 155,17 /623.257 do respectivo terreno, parte de marinha e parte alodial, 
correspondente ao lote nº 2532 do terreno de marinha, que por sua vez mede 322,57m². Inscrição cadastral 
na PM sob nº 127.621-1. Av. Jornalista Alberto Francisco Torres, nº 395 - Icaraí Matrícula: 3.095 do 9º Ofício de 
Registro de Imóveis de Niterói/RJ. Lance Inicial: R$ 790.000,00.
Lote 037 - Florianópolis/SC – Itacorubi - Sala comercial de nº 203, localizada no 2º pavimento tipo do 
Centro Empresarial Via Norte, aprovado pelo projeto nº 51.063, situado à Rua Pastor William Richard 
Schisler Filho, esquina com Via projetada, nº 452 - Itacorubi, Trindade, Cidade de Florianópolis/SC, com as 
seguintes características: área privativa real de 64,4400 m², área de uso comum de divisão proporcional 
real de 6,8080 m², área total real de 71,2480 m², fração ideal de 1,9000% Inscrição imobiliária sob o nº 
45.83.058.0263.063-539. O edifício encontra-se construído sobre um terreno de 2.474,00m² e demais 
características constantes da matrícula 68.481 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis/SC. 
Rua Pastor William Richard Schisler Filho, nº 452 - Itacorubi Matrícula: 75.212 do 2º Ofício de Registro de 
Imóveis de Florianópolis/SC. Lance Inicial: R$ 226.319,45.
Lote 038 - Brusque/SC – Azambuja - Terreno situado na cidade de Brusque, no Bairro Azambuja, com área de 
485,55m² Contribuinte: Zona 01, Setor 05, quadra 31 Rua João Vanolli, s/n Matrícula: 10.676 do Registro de 
Imóveis de Brusque/SC. Lance Inicial: R$ 23.000,00.
Lote 039 - Santana de Parnaíba/SP - Chácaras Maria Inês - Terreno urbano, denominado Lote nº 15, da Quadra 
B, do loteamento Chácaras Maria Inês, com área total de 1.137,50m². Cadastro nº 24364.22.15.0818.00.000 
Lote nº 15, da Quadra B, do loteamento Chácaras Maria Inês Matrícula: 32.730 do Oficial de Registro de 
Imóveis de Barueri – SP. Lance Inicial: R$ 288.155,90.
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CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro oocial, 
matriculado na JUCESP sob o nº 602, torna público que 
realizará um leilão extrajudicial no dia 25/11/2021 a partir 
das 11h, pelo site www.lut.com.br, autorizado pela 
comitente STAMPAHOLICS TECIDOS PERSONALIZADOS 
LTDA-ME - CNPJ nº 21.203.397/0001-99.
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11. 3729-6600
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- CONTEMPLADAS E NÃO CONTEMPLADAS - DESCONTOS DE ATÉ 52%. DATA RETROATIVA - 17/11/2021 A PARTIR DAS 15:30. 100208. MA Imóveis 
- CCB. Loc.: CE, PR, SC, SP. IMÓVEIS COMERCIAIS, RESIDENCIAIS E TERRENOS. DATA RETROATIVA - 17/11/2021 A PARTIR DAS 11:37. 100202. Sold 
GRP Transporte. Loc.: MG. LEILÃO GRP TRANSPORTES FROTA PESADA. DATA RETROATIVA - 17/11/2021 A PARTIR DAS 12:30. 100576. Sold Ind. 
Téxtil Belmar. Loc.: SP. CABO 150MM HEPR 0,6/1KV-90, MÁQUINAS DE COSTURA, MOBILIÁRIOS, ETC. DATA RETROATIVA - 17/11/2021 A PARTIR 
DAS 14:00. 100450. Sold Construtora Planeta. Loc.: SP. BENS DE APARTAMENTO DECORADO. DATA RETROATIVA - 17/11/2021 A PARTIR DAS 16:04. 
100722. Sold BENX Global. Loc.: SP. BENS DE APTO. DECORADO. DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR DAS 10:00. 99472. MA Imóveis - Inter 
AF - 1ª Praça. Loc.: SP. APTO 119M², NA VILA MARINA EM SANTO ANDRÉ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. DATA RETROATIVA - 18/11/2021 
A PARTIR DAS 10:30. 99812. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. CASA 332M², NO JD. MARAJÓ EM MARÍLIA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
- 1ª PRAÇA. DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR DAS 10:45. 100392. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. SALA COMERCIAL 143M² NO 
COND. ED. CAVARU NO BELA VISTA EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR DAS 13:30. 
100052. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. CASA 150M², JARDIM DA BALSA I, AMERICANA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 
DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR DAS 14:15. 100220. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. Loc.: PE. PRÉDIO COMERCIAL 712M² NO 
CENTRO - FLORESTA/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR DAS 14:45. 99971. MA Imóveis - Santander 
AF - 2ª Praça. Loc.: SP. CASA 118M² EM PIRITUBA - SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR 
DAS 9:40. 100514. MA IMÓVEIS - CREDITAS. Loc.: PR. APTO 166M² EM CURITIBA/PR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. DATA RETROATIVA - 
18/11/2021 A PARTIR DAS 9:05. 100384. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. CASA 196M² EM DOIS CORREGOS/SP. DATA RETROATIVA 
- 18/11/2021 A PARTIR DAS 9:10. 100259. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. APTO 126M² EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
- 1ª PRAÇA. DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR DAS 9:00. 99774. MA IMÓVEIS - Banco Inter - AF 1ª praça. Loc.: SP. CASA 379M² EM 
SUMARÉ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR DAS 11:04. 100217. Sold Consisa Engenharia. Loc.: 
MG. CAMINHÃO COMBOIO DE ABASTECIMENTO, ESCAVADEIRA DE ESTEIRA, E RETROESCAVADEIRA DE PNEUS. DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A 
PARTIR DAS 12:00. 100436. Sold MAC Imóveis. Loc.: CE. ESTRUTURAS METÁLICAS - PERFIL SOLDADO. DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR 
DAS 9:45. 100536. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. CASA 142M² NO JARDIM MONTE CARMELO, GUARULHOS/SP. DATA RETROATIVA 
- 18/11/2021 A PARTIR DAS 9:20. 100295. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. CASA 332M² EM ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAÍBA/
SP. DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR DAS 9:30. 99095. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. SP. CASA 74M² EM RIBEIRÃO PRETO/SP - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR DAS 11:00. 99884. MA Imóveis Santander AF - 1ª Praça. SP. APTO. 
168M² NO CENTRO EM ITATIBA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR DAS 11:30. 99881. MA Imóveis 
Santander AF - 1ª Praça. SP. APTO 63M² NA SANTA CECILIA EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. DATA RETROATIVA - 18/11/2021 
A PARTIR DAS 14:30. 99949. MA Imóveis Santander AF - 2ª Praça. SP. CASA 398M² EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. DATA 
RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR DAS 15:30. 99959. MA Imóveis Santander AF - 2ª Praça. GO. APTO 88M², RESIDENCIAL ELDORADO, GOIÂNIA/
GO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR DAS 9:15. 100350. MA Imóveis Santander AF - 1ª Praça. SP. 
CASA 100M² NO JARDIM RECREIO, BRAGANÇA PAULISTA/SP. DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR DAS 9:25. 100328. MA Imóveis Santander 
AF - 1ª Praça. PA. APTO 82M² EM ATALAIA, ANANINDEUA/PA. DATA RETROATIVA - 19/11/2021 A PARTIR DAS 9:00. 100688. MA Imóveis - GAFISA 
AF - 1ª Praça. Loc.: RJ. SALA COMERCIAL 61M² EM ESTRELA DO NORTE, SÃO GONÇALO/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. DATA RETROATIVA 
- 19/11/2021 A PARTIR DAS 9:15. 100695. MA Imóveis - GAFISA AF - 1ª Praça. Loc.: RJ. SALA COMERCIAL 45M² EM ESTRELA DO NORTE, SÃO 
GONÇALO/RJ. DATA RETROATIVA - 19/11/2021 A PARTIR DAS 14:00. 99473. MA Imóveis - Inter AF - 2ª Praça. Loc.: SP. APTO 119M², NA VILA 
MARINA EM SANTO ANDRÉ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. DATA RETROATIVA - 19/11/2021 A PARTIR DAS 15:00. 100393. MA Imóveis 
- Inter AF - 2ª Praça. Loc.: SP. SALA COMERCIAL 143M² NO COND. ED. CAVARU NO BELA VISTA EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª 
PRAÇA. DATA RETROATIVA - 19/11/2021 A PARTIR DAS 14:30. 99775. MA IMÓVEIS - Banco Inter - AF 2ª praça. Loc.: SP. CASA 379M² EM SUMARÉ/
SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. DATA RETROATIVA - 19/11/2021 A PARTIR DAS 11:30. 100434. Sold Vintage Burger. Loc.: SP. BALCÕES, 
REFRIGERADORES, COIFAS, LIQUIDIFICADORES, MESAS, CADEIRAS, FOGÃO, ETC. DATA RETROATIVA - 19/11/2021 A PARTIR DAS 13:00. 100526. 
Sold Trimble Brasil. Loc.: PR. CÂMERAS, ANTENAS, CABOS, EQUIPAMENTO SAT, GABINETE TSR, ETC. DATA RETROATIVA - 19/11/2021 A PARTIR DAS 
13:30. 100515. MA IMÓVEIS - CREDITAS. PR. APTO 166M² EM CURITIBA/PR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. DATA RETROATIVA - 19/11/2021 
A PARTIR DAS 14:00. 100452. Sold Construtora Planeta. SP. BENS DE APARTAMENTO DECORADO. DATA RETROATIVA - 19/11/2021 A PARTIR DAS 
15:00. 100519. Sold Decorado Grupo Lar. SP. BENS DE APARTAMENTO DECORADO. DATA RETROATIVA - 19/11/2021 A PARTIR DAS 16:00. 100611. 
Sold RGV Veículos. SP. FROTA PESADA. DATA RETROATIVA - 19/11/2021 A PARTIR DAS 11:00. 99096. MA Imóveis Inter AF - 2ª Praça. SP. CASA 74M² 
EM RIBEIRÃO PRETO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 22/11/2021 A PARTIR DAS 10:00. 100339. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. SP. 
CASA 277M² NO CENTRO - ARARAQUARA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 22/11/2021 A PARTIR DAS 13:30. 100187. MA IMÓVEIS - Banco 
Inter - 3° Leilão. RJ, SP. CASAS E SALAS EM SÃO PAULO/SP, BARRETOS/SP E RIO DE JANEIRO/RJ - PAGTO. 24 A 240 X - ATÉ 49% ABAIXO DA AVALIAÇÃO. 
22/11/2021 A PARTIR DAS 14:45. 100318. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. PB. PRÉDIO COMERCIAL 750M² EM CAMPINA GRANDE/PB - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 22/11/2021 A PARTIR DAS 9:00. 100671. Sold Compartilhado Embu. SP. ELETROELETRÔNICOS, MOBILIÁRIOS, 
E ETC. 22/11/2021 A PARTIR DAS 9:00. 100666. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. RJ. APTO 70M² NO RIO DE JANEIRO/RJ - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 22/11/2021 A PARTIR DAS 9:20. 100745. MA IMÓVEIS - EMPÍRICA - AF 1ª praça. SP. SALA 53M² EM SÃO CAETANO DO SUL/
SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 22/11/2021 A PARTIR DAS 9:15. 100888. MA Imóveis - RC8 AF - 1ª Praça. SP. TERRENO 324M² EM BAURU/
SP. 22/11/2021 A PARTIR DAS 13:00. 100546. Sold Banco CCB. SP. LEILÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO CADEIRAS, ARMÁRIOS GAVETEIROS, ETC. 
(EMBU/SP). 22/11/2021 A PARTIR DAS 14:00. 100047. MA IMÓVEIS - CREDITAS. RJ. APTO 122M² NO RIO DE JANEIRO/RJ - PAGTO 3 X. 22/11/2021 
A PARTIR DAS 15:00. 100523. Sold KMH Comércio. SP. MÁQUINA DE CHINELOS, MÁQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL, TRANSFORMADORES, 
VENTILADOR DE PRESSÃO, ETC. 22/11/2021 A PARTIR DAS 15:30. 100550. Sold Nippo Empilhadeiras. SP. EMPILHADEIRAS MITSUBISHI, TORRE 
HYSTER, TORRE TOYOTA, PALETEIRA ELÉTRICA PALETRANS, ETC. 22/11/2021 A PARTIR DAS 9:10. 100747. MA IMÓVEIS Banco Inter AF - 1ª praça. 
SP. CASA 735M² EM CRAVINHOS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 22/11/2021 A PARTIR DAS 14:30. 100326. MA Imóveis Santander AF - 2ª 
Praça. SP. CASA 250M² NO BUTANTÃ EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/11/2021 A PARTIR DAS 9:00. 100910. MA Imóveis 
- GAFISA AF - 1ª Praça. SP. SALA COMERCIAL 37M², 1 VAGA EM CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 
23/11/2021 A PARTIR DAS 9:15. 100916. MA Imóveis - GAFISA AF - 1ª Praça. SP. SALA COMERCIAL 57M², 1 VAGA NO TATUAPÉ, SÃO PAULO/SP. 
23/11/2021 A PARTIR DAS 13:00. 100455. Sold Soul Style. SP. ALL IN ONE, NOTEBOOKS, CPU’S, MONITORES, ETC. 23/11/2021 A PARTIR DAS 14:00. 
100368. Sold Decorado Setin FL. SP. BENS DE APARTAMENTO DECORADO. 23/11/2021 A PARTIR DAS 15:00. 100716. Sold HM Engenharia. SP. 
“VEÍCULOS LEVES: HONDA CIVIC EXL CVT 2.0”. 23/11/2021 A PARTIR DAS 14:30. 100748. MA IMÓVEIS EMPÍRICA AF - 1ª praça. SP. CASA 735M² EM 
CRAVINHOS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 24/11/2021 A PARTIR DAS 10:30. 100638. MA Imóveis - Morocó AF - 1ª Praça. SP. APTO 73M² 
NO CENTRO, SÃO ROQUE/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 24/11/2021 A PARTIR DAS 10:00. 100545. Sold Construtora Planeta. SP. PISOS, 
REVESTIMENTOS, PORCELANATOS, VASOS SANITÁRIOS, CABOS DE AÇO, ETC. 24/11/2021 A PARTIR DAS 15:00. 100612. Sold Outback. SP. ESTAÇÕES 
DE TRABALHO, MESAS, ARMÁRIOS, GAVETEIROS E ETC. 24/11/2021 A PARTIR DAS 14:00. 100746. MA Imóveis Santander AF - 2ª Praça. SP. SALA 
53M² EM SÃO CAETANO DO SUL/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 25/11/2021 A PARTIR DAS 9:30. 100581. MA Imóveis - Santander AF - 1ª 
Praça. PR. APTO 56M² NO CENTRO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 25/11/2021 A PARTIR DAS 10:00. 100246. 
MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. SP. CASA 457M², JARDINS DE SAMANTHA II, ARARAS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 25/11/2021 A 
PARTIR DAS 14:00. 99813. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. SP. CASA 332M², NO JD. MARAJÓ EM MARÍLIA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª 
PRAÇA. 25/11/2021 A PARTIR DAS 15:00. 100053. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. SP. CASA 150M², JARDIM DA BALSA I, AMERICANA/SP - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 25/11/2021 A PARTIR DAS 10:00. 100620. Sold Mendes Locações. MG. CARROCERIA, EQUIPAMENTOS 
POLIGUINDAS, PONTA DE CHASSI, E ETC. 25/11/2021 A PARTIR DAS 9:20. 100470. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. SP. APTO 65M² NO VILA 
AUGUSTA, GUARULHOS/SP. 25/11/2021 A PARTIR DAS 15:00. 100799. Sold Guarany. SP. DOBRADEIRA DE CHAPA, TORNOS, GUILHOTINAS, 
EMPILHADEIRA HIDRÁULICA, PRENSA, ETC. 25/11/2021 A PARTIR DAS 16:45. 100537. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. SP. CASA 142M² NO 
JARDIM MONTE CARMELO, GUARULHOS/SP. 25/11/2021 A PARTIR DAS 15:30. 100264. MA IMÓVEIS - CREDITAS. SP. APTO 223M², 2 VAGA EM SÃO 
PAULO/SP. 25/11/2021 A PARTIR DAS 16:30. 100385. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. SP. CASA 196M² EM DOIS CORREGOS/SP. 25/11/2021 
A PARTIR DAS 14:30. 100260. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. SP. APTO 126M² EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 
25/11/2021 A PARTIR DAS 16:00. 100329. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. PA. APTO 82M² EM ATALAIA, ANANINDEUA/PA. 25/11/2021 A 
PARTIR DAS 14:15. 100296. MA Imóveis - Santander AF - 2ª Praça. SP. CASA 332M² EM ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAÍBA/SP. 25/11/2021 A 
PARTIR DAS 13:30. 99882. MA IMÓVEIS EMPÍRICA AF - 2ª praça. SP. APTO 63M² NA SANTA CECILIA EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª 
PRAÇA. 25/11/2021 A PARTIR DAS 9:00. 100658. MA Imóveis Santander AF - 2ª Praça. SP. APTO 133M² EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 25/11/2021 A PARTIR DAS 16:15. 100351. MA Imóveis Santander AF - 1ª Praça. SP. CASA 100M² NO JARDIM 
RECREIO, BRAGANÇA PAULISTA/SP. 26/11/2021 A PARTIR DAS 11:00. 100891. MA Imóveis - Cury 3° Leilão. SP, RJ. APARTAMENTOS E LOJA EM SÃO 
PAULO E RIO DE JANEIRO. 26/11/2021 A PARTIR DAS 9:00. 100893. MA IMÓVEIS - EMPÍRICA - AF 1ª praça. SP. SALA COMERCIAL 60M² EM SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 26/11/2021 A PARTIR DAS 13:00. 100906. MA IMÓVEIS - SANTANDER 3° Leilão. SP. 
PAGAMENTO EM ATÉ 420 MESES. USE O FGTS. 26/11/2021 A PARTIR DAS 14:00. 100853. Sold Raia Drogasil. SP. “REFRIGERADORES, BEBEDOUROS, 
ARMÁRIOS, MONITORES, CPUS, TECLADOS, MOUSES, ETC (SÃO PAULO/SP)”. 26/11/2021 A PARTIR DAS 14:30. 100854. Sold MAC 74. SP. ARMÁRIOS, 
VIDROS, VASOS COM SUPORTE, TOALHAS, LUMINÁRIAS, ACESSÓRIOS MOBILIÁRIOS E OUTROS. 29/11/2021 A PARTIR DAS 12:15. 100696. MA 
Imóveis - GAFISA AF - 2ª Praça. RJ. SALA COMERCIAL 45M² EM ESTRELA DO NORTE, SÃO GONÇALO/RJ. 29/11/2021 A PARTIR DAS 12:30. 100689. 
MA Imóveis - GAFISA AF - 2ª Praça. RJ. SALA COMERCIAL 61M² EM ESTRELA DO NORTE, SÃO GONÇALO/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 
29/11/2021 A PARTIR DAS 9:30. 101019. MA IMÓVEIS - EMPÍRICA - AF 1ª praça. SP. APTO 71M² EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª 
PRAÇA. 29/11/2021 A PARTIR DAS 9:00. 100982. MA IMÓVEIS - EMPÍRICA - AF 1ª praça. SP. APTO 80M² EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
- 1ª PRAÇA. 29/11/2021 A PARTIR DAS 12:00. 100704. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. SP. CASA 125M² EM SOROCABA/SP - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 29/11/2021 A PARTIR DAS 9:10. 100974. MA IMÓVEIS - EMPÍRICA - AF 1ª praça. SP. SALA COMERCIAL 77M² EM SÃO 
PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 29/11/2021 A PARTIR DAS 9:00. 100980. Sold Compartilhado Embu. SP. MESAS, CADEIRAS, ITENS 
DE INFORMÁTICA, TELEVISORES, ETC. 29/11/2021 A PARTIR DAS 9:15. 100880. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. PR. PRÉDIO COMERCIAL 
1349M² EM XAXIM, CURITIBA/PR. 29/11/2021 A PARTIR DAS 14:00. 100756. Sold Compartilhado Embu (Sombra). SP. MESAS, CADEIRAS, TAPETES, 
CABECEIRAS, ENFEITES, UTENSÍLIOS, ETC. 29/11/2021 A PARTIR DAS 14:00. 99885. MA IMÓVEIS Banco Inter AF - 2ª praça. SP. APTO. 168M² NO 
CENTRO EM ITATIBA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 29/11/2021 A PARTIR DAS 13:00. 100340. MA Imóveis Santander AF - 2ª Praça. SP. 
CASA 277M² NO CENTRO - ARARAQUARA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 29/11/2021 A PARTIR DAS 14:10. 100667. MA Imóveis 
Santander AF - 2ª Praça. RJ. APTO 70M² NO RIO DE JANEIRO/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 30/11/2021 A PARTIR DAS 10:30. 100626. 
Sold KI-Frio. RS. LAVADORAS DE PISO, FRITADEIRA, FORNO COMBINADO, ETC. 30/11/2021 A PARTIR DAS 9:15. 100568. MA Imóveis - Inter AF - 1ª 
Praça. SP. CASA 215M² EM VILA SANTA ODILA, CAMPINAS/SP - 1ª PRAÇA. 30/11/2021 A PARTIR DAS 13:00. 100786. Sold PME AGRIMAT. MT. MINI 
CARREGADEIRA VOLVO E VIBRO ACABADORA CIFALI. 30/11/2021 A PARTIR DAS 16:00. 100968. Sold Mendes Univ. da Informática - 16h. SP. 
NOTEBOOKS, CPUS, MONITORES, SWITCHS, IMPRESSORAS, PLACAS MÃE, TVS, ETC. 30/11/2021 A PARTIR DAS 13:50. 101020. MA Imóveis 
Santander AF - 2ª Praça. SP. APTO 71M² EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 30/11/2021 A PARTIR DAS 13:40. 100983. MA 
IMÓVEIS EMPÍRICA AF - 2ª praça. SP. APTO 80M² EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 30/11/2021 A PARTIR DAS 13:30. 
100894. MA IMÓVEIS EMPÍRICA AF - 2ª praça. SP. SALA COMERCIAL 60M² EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 
30/11/2021 A PARTIR DAS 13:00. 100975. MA IMÓVEIS EMPÍRICA AF - 2ª praça. SP. SALA COMERCIAL 77M² EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Alexandre Travassos - JUCESP nº 951.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

DATA RETROATIVA - 17/11/2021 A PARTIR DAS 14:01. 100182. MA IMÓVEIS EMPÍRICA AF - 2ª praça. PR. CAMINHÕES MÁQUINAS PESADAS 
EQUIPAMETO FLORESTAL COMPONENTES. DATA RETROATIVA - 19/11/2021 A PARTIR DAS 14:01. 100345. Dois Irmãos Topografia e Terraplanagem. 
PR. CAMINHÃO MUNCK E BASCULANTE. 23/11/2021 A PARTIR DAS 14:01. 100391. Fornaias Serviços. PR. CAMINHÃO TRATOR DE ESTEIRA TOYOTA 
BANDEIRANTE MICRO ÔNIBUS.

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.  André Luiz Wuitschik - JUCEPAR 20/327_L.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

23/11/2021 A PARTIR DAS 10:00. 100361. Banco do Brasil S.A. - Imóveis Bahia. BA. IMÓVEIS BAHIA. 23/11/2021 A PARTIR DAS 11:00. 100358. 
Banco do Brasil S.A. - Imóveis Paraíba. PB. IMÓVEIS - PARAÍBA.

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.  Arthur Ferreira Nunes - JUCESE 01/2020.
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.

DATA RETROATIVA - 17/11/2021 A PARTIR DAS 12:56. 100602. Log Systems. SP. PORTA PALLETS, PRATELEIRAS INDUSTRIAIS, CESTOS, CAIXAS, MINI 
PORTA PALLETS, BANDEJAS. DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR DAS 11:30. 100279. PME Thanfer. SP. TRANSFORMADORES, MÁQUINAS 
PARA MADEIRA, EMPILHADEIRA, COMPRESSORES, MOLDES INJEÇÃO. DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR DAS 14:46. 100604. AMG Comex. 
SP. GERADORES, MOTORES, MAQ. DE SOLDA. MAQ. GRANDE PORTE, EMPILHADEIRAS. DATA RETROATIVA - 19/11/2021 A PARTIR DAS 12:34. 
100606. Log Business. SP. DISTRIBUIDORA VENDE: ESTRUTURAS PORTA PALLETS, PRATELEIRAS IND., EMPILHADEIRAS, BANDEJAS, CAIXAS. 
23/11/2021 A PARTIR DAS 14:30. 100785. AMG Comex. BA, SP. INDÚSTRIA VENDE: GERADORES, MOTORES, MAQ. DE SOLDA, COMPRESSORES, 
MAQS. DE GRANDE PORTE. 24/11/2021 A PARTIR DAS 11:00. 100802. PME Moinhos Brasil. SP. SILO INOX, MOEGA INOX, ALIMENTADOR INOX, 
FILTRO MANGA, EXAUSTOR, ESTEIRA, CABINE DE ELETRICIDADE, ETC. 24/11/2021 A PARTIR DAS 12:30. 100787. Log Systems. SP. PORTA PALLETS, 
PRATELEIRAS INDUSTRIAIS, CESTOS, CAIXAS, MINI PORTA PALLETS, BANDEJAS. 24/11/2021 A PARTIR DAS 16:00. 100788. Isa Cteep. SP. FORD 
FUSION TITANIUM (SÃO PAULO /SP). 25/11/2021 A PARTIR DAS 11:30. 100617. PME Montreal. SP. INJETORAS PARA PLÁSTICOS, SECADORAS, 
COMPRESSORES, TORNOS, MÁQUINAS DE SOLDA, SELADORAS, ETC. 25/11/2021 A PARTIR DAS 14:30. 100789. AMG Comex. SP. GERADORES, 
MOTORES, MAQ. DE SOLDA. MAQ. GRANDE PORTE, EMPILHADEIRAS. 26/11/2021 A PARTIR DAS 12:00. 100790. Log Business. SP. DISTRIBUIDORA 
VENDE: ESTRUTURAS PORTA PALLETS, PRATELEIRAS IND., EMPILHADEIRAS, BANDEJAS, CAIXAS.

24/11/2021 A PARTIR DAS 10:00. 98513. Alienação por Iniciativa Particular. SP. Terreno, Residencial Reserva Dos Victor, Cotia/SP. 24/11/2021 A 
PARTIR DAS 10:00. 99233. Alienação por Iniciativa Particular. SP. Conjunto Comercial 98m², República, São Paulo/SP. 25/11/2021 A PARTIR DAS 
10:00. 100694. BANCO DO BRASIL - LEILÃO PÚBLICO Nº 2021/900204. AL. IMÓVEIS BANCO DO BRASIL.

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.  Julio Abdo Costa Calil - JUCESP nº 813.
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.

25/11/2021 A PARTIR DAS 13:00. 100644. PM Chapecó. SC. Honda XR, Yamaha XT 660R, Fiat Uno Mille, Volkswagen Gol, Maq. Agrícolas, Torres de 
Iluminação e outros.

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 Administrativo: Riquelmo Bedin Filho contratado pelo Município através do Contrato n° 116/2021.

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

22/11/2021 A PARTIR DAS 10:00. 100655. Leilão Ângulo Mercantil. SP. COMPRESSOR, MÁQUINAS E BENS DIVERSOS. 29/11/2021 A PARTIR DAS 
10:01. 100792. Leilão Ângulo Mercantil. SP. KIT CONTROL CUMMINS / PNEU DE BICICLETA / PLUGS E MAÇANETAS. 30/11/2021 A PARTIR DAS 
10:00. 100927. Leilão de Maquinas e Equipamentos. ESTEIRA, TANQUE, CAIXA DE AÇO INOX, MATERIAIS DE AÇO CARBONO ENTRE OUTROS!

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.  Ligia Seixas - Jucesp 892.
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.

DATA RETROATIVA - 17/11/2021 A PARTIR DAS 11:01. 100762. Mapfre. SP. VEÍCULOS SINISTRADOS E SUCATAS: TOYOTA HILUX, VOLKSWAGEN UP, 
FIAT PALIO E OUTROS.

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

30/11/2021 A PARTIR DAS 14:00. 100913. EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. GO. TRATORES, COLHEITADEIRA, IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS, VEÍCULOS, MOVEIS E SUCATAS.

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.  Murilo Gonçalves Ramos, JUCEG nº 093/021.
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.

DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR DAS 12:00. 100501. MA Imóveis - Primor - 1º Leilão Alienação Fiduciária. MT. TERRENO URBANO, AT 
250,0M² CONDOMÍNIO PRIMOR DAS TORRES, CUIABÁ/MT. 23/11/2021 A PARTIR DAS 12:00. 100502. MA Imóveis - Primor - 2º Leilão Alienação 
Fiduciária. MT. TERRENO URBANO, AT 250,0M² CONDOMÍNIO PRIMOR DAS TORRES, CUIABÁ/MT.

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.  Poliana Mikejevs Calça Lorga - JUCEMAT nº 018.
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.

DATA RETROATIVA - 17/11/2021 A PARTIR DAS 11:02. 100181. Ecoban. SP. MERCEDES-BENZ 311 CDI STREET 2015/2016. DATA RETROATIVA - 
17/11/2021 A PARTIR DAS 13:06. 100530. Umicore. SP. HYUNDAI I30, PEUGEOT 408 BUSINESS, CITROEN C4L, RENAULT DUSTER, PEUGEOT 2008 
GRIFFE, VOLVO XC60 E CITROEN AIRCROSS. DATA RETROATIVA - 17/11/2021 A PARTIR DAS 13:00. 100374. BP Bunge. GO, MG, MS, SP. COLHEDORAS, 
TRATORES DE PNEUS, PLANTADORAS, SUCATAS DE IMPLEMENTOS, CULTIVADORES, ARADOS. DATA RETROATIVA - 17/11/2021 A PARTIR DAS 16:32. 
100355. Bunge. GO, MG, MS, SP. CAMINHÃO MERCEDES BENZ, CAMINHÃO FURGÃO, REBOQUE CANA, SEMIREBOQUE, TRANSBORDO E OUTROS. 
DATA RETROATIVA - 17/11/2021 A PARTIR DAS 17:18. 100715. Banco MB. ES, MG. 515 CDI SPRINTER. DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR 
DAS 13:01. 100225. Compartilhado 1105 A. BA, PR, RJ, RS, SC, SP. BARCO EM ALUMÍNIO E OUTROS. DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR DAS 
15:04. 100674. Chevrolet. BA, ES, MG, SP. CHEVROLET ONIX, PRISMA, SPIN, CAMARO E OUTROS. DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR DAS 
14:01. 100226. Compartilhado 1105 B. MG, PA. VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS. DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR DAS 14:00. 
100453. CNC/Consigaz. SP. ARAMES DE SOLDA, FONTES DE SOLDA, GABINETES, MOTORES, PATINETES ELÉTRICOS, VASOS DE PRESSÃO, ETC. DATA 
RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR DAS 14:03. 100776. Stellantis. MG. FIAT ARGO DRIVE, FIAT CRONOS, FIAT TORO, JEEP COMPASS E OUTROS. 
DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR DAS 14:30. 100475. Sulcatarinense. SC. CAÇAMBAS, DISTRIBUIDOR, FILTROS, CORREIAS, PEÇAS PARA 
BRITADOR, BOMBAS, ETC. DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR DAS 15:00. 100566. FMC Technologies. RJ. “FORNO ELÉTRICO TIPO 
CAMPÂNULA E MAQUINA DE CLAD SUCATA (RIO DE JANEIRO/RJ)”. DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR DAS 16:05. 100724. CPFL. RS, SP. FIAT 
STRADA, TOYOTA HILUX, CAMINHÃO GUINDAUTO MERCEDES-BENZ E OUTROS. DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR DAS 20:00. 100583. III 
Leilão de Beneficente de Vinhos Amigoh. SP. LEILÃO DE VINHOS: AMARONE DELLA VALPOLICELLA, BRUNELLO DI MONTALCINO, CHATEAU PAVIE E 
OUTROS. DATA RETROATIVA - 19/11/2021 A PARTIR DAS 11:00. 100081. Terex. SP. PEÇAS PARA GUINDASTES (JUNDIAÍ /SP). DATA RETROATIVA - 
19/11/2021 A PARTIR DAS 12:00. 100499. Ouro Fino. MG. FIAT STRADA, CHEVROLET COBALT, TOYOTA COROLLA. DATA RETROATIVA - 19/11/2021 
A PARTIR DAS 13:00. 100690. Estre. PR, SE, SP. CAMINHÕES, PÁ CARREGADEIRA KOMATSU, PÁ CARREGADEIRA DOOSAN E TRATORES DE ESTEIRA. 
DATA RETROATIVA - 19/11/2021 A PARTIR DAS 13:31. 100793. BBM Logística. GO, PR, RS, SC, SP. CAMINHÕES MERCEDES BENS, CAMINHÕES 
VOLKSWAGEN, CAVALOS MECÂNICOS, ETC. DATA RETROATIVA - 19/11/2021 A PARTIR DAS 14:00. 100603. GSK Unidas. RJ. NISSAN VERSA 1.6, 
2017/2017- 2018/2018. DATA RETROATIVA - 19/11/2021 A PARTIR DAS 14:00. 100559. Iconic. RJ. MERCEDES BENZ CLA 180, 2018/2019, PL.: 0 (SP). 
DATA RETROATIVA - 19/11/2021 A PARTIR DAS 15:00. 100727. TNT. SP. “CAMINHÃO E CAVALO MECÂNICO (SÃO PEDRO/SP). DATA RETROATIVA - 
19/11/2021 A PARTIR DAS 15:30. 100594. MELLITA. RS. SUCATA DE EMPILHADEIRA, MOTORES CORRENTE, MOTOR REDUTOR, BOMBA, 
TRANSFORMADORES, ETC. DATA RETROATIVA - 19/11/2021 A PARTIR DAS 16:30. 100663. Cooperalfa. PR, SC. VOLKSWAGEN SAVEIRO, E GO, 
CAMINHÃO CARGA SECA, NOBREAK’S, TANQUES, COMPRESSORES, ETC. DATA RETROATIVA - 19/11/2021 A PARTIR DAS 17:00. 100609. Banco 
Voiter. DF. ÔNIBUS URBANOS E ÔNIBUS RODOVIÁRIOS (BRASÍLIA/DF). 22/11/2021 A PARTIR DAS 11:00. 100480. PME Gold Way. SP. BMW X3, 
VOLKSWAGEN PASSAT, FIAT 500, FIAT FIORINO, HYUNDAI SANTA FÉ, HELICÓPTERO ROBINSON R22, CAMINHÃO MERCEDES-BENZ, ETC. 22/11/2021 
A PARTIR DAS 18:50. 100796. Camargo Corrêa. SP. POLTRONAS, SOFÁ, COOKTOP, MESA, NOTEBOOKS, ROTEADORES, ETC. 22/11/2021 A PARTIR 
DAS 16:30. 100843. Mitsubishi. GO. AJUSTADORES DE ALTURA DE BANCOS, PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, EIXOS, PAINÉIS, BUCHAS, ETC. 
22/11/2021 A PARTIR DAS 20:00. 100517. Joias Raras Leilões. SP. JÓIAS RARAS, BRINCOS, ANÉIS, PULSEIRAS, COLARES, PENDENTES. 23/11/2021 A 
PARTIR DAS 11:00. 100558. Louis Dreyfus. MG, SP. MOTOCICLETAS, TRATORES DE PNEUS, ROÇADEIRAS, PULVERIZADORES, CARRETAS TANQUE DE 
IRRIGAÇÃO. 23/11/2021 A PARTIR DAS 16:00. 100814. Volvo. PR. MOTORES, FONTES, BOMBAS, ARMÁRIOS INDUSTRIAIS, ETC. 24/11/2021 A 
PARTIR DAS 12:00. 100300. Tietê Agroindustrial. SP. CAMINHÕES, TRATORES, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. 24/11/2021 A PARTIR DAS 
14:00. 100701. Copacol. PR. VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, VEÍCULOS DE CARGA, CAMINHÕES, ÔNIBUS E EMPILHADEIRAS. 24/11/2021 A PARTIR 
DAS 15:00. 100817. Banco MB. MS, MT. SUCATA DE CAVALO MECÂNICO MERCEDES-BENZ ACTROS 2651. 24/11/2021 A PARTIR DAS 10:00. 100676. 
Coamo. SC. RENAULT MEGANE, VOLKSWWAGEN GOL, TRATOR DE PNEUS, DISTRIBUIDOR DE ADUBO E OUTROS. 25/11/2021 A PARTIR DAS 10:30. 
100678. Coamo. PR. SUCATAS: PNEUS E LONAS. CAMINHÃO MERCEDES BENZ E MATERIAS DIVERSOS PARA VEÍCULOS. 25/11/2021 A PARTIR DAS 
11:00. 100585. Pfizer. SP. MOBILIÁRIOS DIVERSOS. 25/11/2021 A PARTIR DAS 13:00. 100227. Compartilhado 1106 A. MG, MT, PE, PR, RJ, SC, SP. 
MAQUINAS PESADAS, PEÇAS E COMPONENTES INDUSTRIAIS. 25/11/2021 A PARTIR DAS 14:00. 100228. Compartilhado 1106 B. BA, MS, PE, RJ, RO, 
SC, SP. VEÍCULOS LEVES. 25/11/2021 A PARTIR DAS 15:00. 100988. Banco MB. RS. CAVALO MECÂNICO MERCEDES-BENZ ACTROS 2546 LS. 
25/11/2021 A PARTIR DAS 13:00. 100467. Sulcatarinense. SC. HONDA XR, YAMAHA XT 660R, FIAT UNO MILLE, VOLKSWAGEN GOL, MAQ. 
AGRÍCOLAS, TORRES DE ILUMINAÇÃO E OUTROS. 26/11/2021 A PARTIR DAS 11:00. 100100. Oxiteno. BA, RS, SP. GUINDASTE GROVE, REBOCADOR 
ELÉTRICO, TRATOR AGRÍCOLA, EMPILHADEIRAS, VASO DE PRESSÃO, ETC. 26/11/2021 A PARTIR DAS 11:30. 100890. Cimento Itambé. PR. VEÍCULOS 
LEVES, CAMINHÕES, COMPONENTES ELETRÔNICOS, MOTORES ELÉTRICO, TANQUE, ETC. 26/11/2021 A PARTIR DAS 13:30. 100763. Brunaldi. SP. 
TRATORES, PÁS CARREGADEIRAS, MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRAS, ETC. 26/11/2021 A PARTIR DAS 14:00. 100625. General Mills. CE. 
TRANSPALETEIRAS, EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COMPRESSORES E OUTROS. 26/11/2021 A PARTIR DAS 15:00. 
100708. Pernod Ricard. PB, PE, RJ. BARRIS DE MADEIRO, TANQUES, ESMERIL, MEDIDOR DE FLUXO, MOTORES, CÂMARA FRIA, ETC. 26/11/2021 A 
PARTIR DAS 15:30. 100987. Schulz. SC. JARDINAGEM, MOTOBOMBAS, GERADORES E MAQUINA TRANSFORMADORA DE SOLDA. 26/11/2021 A 
PARTIR DAS 16:00. 100743. G4S Vanguarda. SP. ENCERADEIRAS, POLIDORAS, LAVADORAS DE PISO, RISCADORES DE ASFALTO, SOPRADOR, ETC. 
26/11/2021 A PARTIR DAS 16:30. 100847. Novelis. SP. SUCATAS DE CAIXA DE FERRO, SISTEMA NOBREAK, SUCATA ESTUFA DE AQUECIMENTO, 
TRANSFORMADOR E OUTROS. 26/11/2021 A PARTIR DAS 17:00. 100806. M. Dias Branco. CE, PE, RS, SP. HONDA CG, EMPILHADEIRA, 
TRANSPALETEIRA, EMPILHADEIRA, PALETEIRA, SUCATAS DE LUMINÁRIAS E OUTROS. 26/11/2021 A PARTIR DAS 10:00. 100677. Coamo. SC. 
HYUNDAI AZERA, ÔNIBUS URBANO, RETROESCAVADEIRA, SUCATA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS. 26/11/2021 A PARTIR DAS 
13:00. 100413. Queiroz Galvão. BA, ES, MA, MG, PE, RJ, SP. Caminhões, Carretas, Ônibus, Guindaste, Cavalo Mecânico, Veículos leves, Perfuratrizes, 
Caçambas, Motores, Etc. 29/11/2021 A PARTIR DAS 14:00. 100794. Continental. SP. CONJUNTO MISTURADOR MECANOPLAST E LINHA DE 
PRODUÇÃO DE MANGUEIRAS. 29/11/2021 A PARTIR DAS 15:00. 101007. Schulz. SC. FERRAMENTAS ELÉTRICAS, FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS, 
KITS DE FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS. 30/11/2021 A PARTIR DAS 10:00. 100842. Dori Alimentos. PR, 
SP. EMPILHADEIRA ELÉTRICA, TRANSPALETEIRA ELÉTRICA, SUCATA DE EMPILHADEIRA, IMPRESSORA, ESTEIRAS, ETC. 30/11/2021 A PARTIR DAS 
11:00. 100652. Techint. MA, RR, SP. CAVALO MECÂNICOS MERCEDES-BENZ, E VOLKSWAGEN, CAMINHÕES GUINDAUTOS VOLKSWAGEN, 
SEMIRREBOQUES, ETC. 30/11/2021 A PARTIR DAS 11:30. 100210. DHL. MG. TRANSPALETEIRAS ELÉTRICA EMBARCADA CROWN E EMPILHADEIRAS 
ELÉTRICAS RETRÁTIL CROWN. 30/11/2021 A PARTIR DAS 12:00. 99726. Jirau. RO. AEROBARCO, MATERIAIS ELÉTRICOS, MOTOBOMBAS, 
FERRAMENTAS, ESTAÇÕES DE TRATAMENTOS, ETC. 30/11/2021 A PARTIR DAS 12:30. 101023. FEMSA. MG, PR, RJ, RS, SC, SP. “VEÍCULOS LEVES FIAT, 
HONDA, FORD E RENAULT, CAMINHÕES DE BEBIDAS, MOTOS YAMAHA E HONDA, EMPILHADEIRAS, ETC”. 30/11/2021 A PARTIR DAS 13:30. 100963. 
Minax. MG. CAMINHÕES, TRATORES, PARALAMAS, GRADES, ETC. 30/11/2021 A PARTIR DAS 15:00. 100960. GM. SP. LAVADORA DE LOUÇAS. 
30/11/2021 A PARTIR DAS 16:00. 101021. Schulz. SC. FERRAMENTAS ELÉTRICAS, FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS, GERADORES, ACESSÓRIOS PARA 
FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS E ACESSÓRIOS PARA HIDROLAV. 30/11/2021 A PARTIR DAS 15:00. 100941. MA Imóveis - Votorantim. MT. TERRENO 
EM ALTA FLORESTA/MT. 30/11/2021 A PARTIR DAS 17:30. 100819. Estaleiro Atlântico Sul. PE. CAMINHÕES POLIGUINDASTE, CAMINHÃO LIMPA 
FOSSA E REBOQUES ABERTOS.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Renato Schlobach Moyses - JUCESP nº 654.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

22/11/2021 A PARTIR DAS 10:00. 100464. Município de Vera Cruz. SP. MOTOCICLETAS, VEÍCULOS, ÔNIBUS URBANO, TRATORES, MOTONIVELADORA.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Servidor Municipal Sr(a). Lilian Menezes Moraes, matrícula nº 1443.

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.

26/11/2021 A PARTIR DAS 10:00. 100682. PM Anita Garibaldi. SC. Hyundai Azera, Ônibus Urbano, Retroescavadeira, Sucata de Equipamentos de 
Informática e outros.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Servidor Municipal Sr(a). Samanta Reolon Américo, matrícula nº 349201.
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.

23/11/2021 A PARTIR DAS 10:00. 100642. PM Vista Alegre. RS. ÔNIBUS URBANO MERCEDES BENZ, SUCATA DE MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA, 
MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, PNEUS E OUTROS.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Servidor Municipal Sr. Fernando Beatto Vieira, Portaria nº 294/2021.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

26/11/2021 A PARTIR DAS 13:00. 100723. PM Pinhalzinho. BA, ES, MA, MG, PE, RJ, SP. CAMINHÕES, CARRETAS, ÔNIBUS, GUINDASTE, CAVALO 
MECÂNICO, VEÍCULOS LEVES, PERFURATRIZES, CAÇAMBAS, MOTORES, ETC. 

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. Pregoeira, Srta. Valquiria Astrigi, matrícula nº 4881.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Eduardo Sylvio Schanzer - JUCESP nº 452.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.
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 - Os VENDEDORES, legí�mos proprietários, tornam público, que 
venderão em leilão do �po "MAIOR LANCE OU OFERTA", o imóvel de sua 
propriedade, relacionado no Anexo I, parte integrante deste Edital. O leilão será 
regido pelas normas e disposições, consignadas neste Edital e regras aplicáveis de 
Direito Privado. O leilão terá início a par�r da data da liberação do imóvel no site, 
para envio de lances on-line, encerrando-se no 

 e será realizado à Av. Angélica nº 1.996, 6º andar, São Paulo/SP e estará a 
cargo da Leiloeira Dora Plat, matriculada na JUCESP sob nº 744. 1. OBJETO - 1.1. A 
alienação do imóvel relacionado no anexo I, parte integrante deste Edital. 2. 
HABILITAÇÃO - 2.1. Os interessados deverão se cadastrar no site  
e se habilitar acessando a página deste leilão, para par�cipação on-line, com 
antecedência de até 01 (uma) hora, antes do horário previsto, para o encerramento 
do leilão. 3. LANCES ON-LINE - 3.1. O envio de lances, se dará exclusivamente 
através do site zukerman.com.br. Sobrevindo lance nos 2 minutos, antecedentes ao 
horário de fechamento do lote, o prazo de envio de lances, será prorrogado em 2 
(dois) minutos, quantas vezes, forem necessárias, para que todos tenham 
oportunidade de ofertar novos lances. 3.2. O proponente vencedor será 
comunicado expressamente, do prazo e condições de pagamento, estabelecidos 
neste edital. 4. DECLARAÇÃO DOS COMITENTES VENDEDORES - 4.1. Os 
VENDEDORES, legí�mos proprietários, declaram sob as penas da lei, que o imóvel 
se encontra livre e desembaraçado de impostos, taxas, contribuições, etc., bem 
como de quaisquer ônus, judiciais e/ou extrajudiciais, com exceção daqueles, cuja 
necessidade de regularização, esteja informado no texto do lote, com a respec�va 
obrigação, quanto à regularização. 5. CONDIÇÕES DE VENDA - 5.1. O imóvel 
relacionado no Anexo I será vendido, a quem maior lance oferecer, em 

, obedecidas às condições deste edital, reservando-se aos 
VENDEDORES, o direito de liberar ou não o imóvel, pelo maior preço alcançado, 
par�ndo do lance mínimo estabelecido, bem como, reunir ou re�rar, quando for o 
caso, de acordo com seu critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.2. 
Os interessados na aquisição do imóvel, previamente à apresentação de lances, 
deverão ler atentamente todas as condições estabelecidas neste edital. As fotos 
divulgadas do imóvel são meramente ilustra�vas, compe�ndo aos interessados, 
procederem visita prévia à realização do leilão. 5.3. Caberá ao arrematante, 
providenciar às suas expensas, toda e qualquer regularização �sica e documental 
do imóvel, perante os órgãos competentes. 5.4. O imóvel será vendido em caráter 
“AD CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas no edital são meramente 
enuncia�vas e repe��vas das dimensões constantes do registro imobiliário. 5.5. O 
arrematante, adquire o imóvel como ele se apresenta, como um todo, não 
podendo, por conseguinte, reclamar do estado de conservação e de eventuais 
mudanças, nas disposições internas do imóvel apregoado, quando for o caso. 5.6. 
Os interessados deverão cien�ficar-se previamente, das restrições impostas pela 
legislação municipal, estadual ou federal, aplicáveis ao imóvel, no tocante às 
restrições de uso do solo ou zoneamento, e ainda, das obrigações e dos direitos, 
decorrentes das convenções e especificações de condomínio, quando for o caso. 
5.7. Todos os débitos incidentes sobre o imóvel, que tenham fato gerador a par�r da 
data da realização do leilão, serão de exclusiva responsabilidade do arrematante. 
5.8. Somente serão aceitos, lances realizados por pessoas �sicas ou jurídicas, 
regularmente cons�tuídas e com personalidade jurídica própria. Estrangeiros 
deverão comprovar sua permanência legal e defini�va no país. 5.9. Os interessados, 
se pessoa �sica, deverão portar documentos para iden�ficação (RG e CPF). Menor 
de 18 anos, só poderá adquirir algum imóvel, se emancipado ou assis�do, por seu 
representante legal. 5.10. Se pessoa jurídica, os representantes deverão estar 
munidos de cópias auten�cadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e alterações, 
onde conste, a forma de representação da empresa. 5.11. Outros documentos 

poderão ser solicitados pelos VENDEDORES, para fins de concre�zação da 
transação. 5.12. A representação por terceiros, deverá ser feita por procuração 
pública, com poderes especiais para o ato. 5.14. O pagamento do valor do arremate 
poderá ser feito por cheque administra�vo, depósito ou, TED – Transferência 
Eletrônica Disponível, na conta a ser indicada pelos VENDEDORES, em 
conformidade com a condição de pagamento estabelecida no subitem 6.1. 6. 
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - 6.1. À Vista, na lavratura da escritura, que deverá 
ocorrer, dentro do prazo de 30 dias, contados da data do leilão. 7. COMISSÃO DE 
LEILOEIRO - 7.1. O arrematante, além do valor do arremate, a ser pago na lavratura 
da escritura, pagará também ao LEILOEIRO, dentro do prazo de 24 horas, contados 
da data do leilão, a quan�a correspondente a 5% (cinco por cento), sobre o valor do 
arremate, a �tulo de comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 8.1. A alienação do 
imóvel relacionado no Anexo I será formalizada por meio de Escritura Pública 
Defini�va de Venda e Compra. 8.2. Os VENDEDORES deverão lavrar o instrumento 
de formalização da alienação, em até 30 (trinta) dias, contados da data do leilão, 
quando não houver pendência de regularização documental, de responsabilidade 
de qualquer das partes, indicada no texto do lote, que impeça a lavratura da 
escritura. No caso da ocorrência de impedimento, a venda será formalizada por 
meio de instrumento par�cular cabível, dentro do prazo estabelecido, até que seja 
sanada a irregularidade, para a lavratura da escritura defini�va. 8.3. O competente 
Instrumento Aquisi�vo será firmado com o arrematante, cujo nome constar da Ata 
e Recibo de Arrematação, somente admi�da sua subs�tuição, por cessão de 
direitos, na forma da lei, com prévia análise e aprovação por parte dos 
VENDEDORES. 8.4. Os VENDEDORES se obrigam a fornecer ao arrematante, ficha de 
matrícula do imóvel atualizada, com nega�va de ônus e alienações e demais 
cer�dões exigidas por lei (se posi�vas, com as devidas jus�fica�vas). 8.5. Serão de 
responsabilidade do arrematante, todas as providências e despesas necessárias, à 
transferência do imóvel, inclusive foro e laudêmio se for o caso. A escolha do 
tabelião responsável pela lavratura da escritura pública, caberá aos VENDEDORES. 
9. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO - 9.1. Em caso de inadimplemento 
do valor de arrematação, por desistência do arrematante, desfar-se-á a venda e será 
cobrada uma multa moratória no valor de 4% (quatro por cento) da arrematação 
para pagamento de despesas administra�vas, bem como poderá ainda o Leiloeiro 
emi�r �tulo de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, 
por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no ar�go 
39, do Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do arrematante nos serviços de 
proteção ao crédito. 10. EVICÇÃO DE DIREITOS - 10.1. Os comitentes VENDEDORES 
responderão, em regra, pela evicção de direitos, no caso de surgir decisão judicial 
defini�va, transitada em julgado, anulando o �tulo aquisi�vo dos VENDEDORES, 
nos termos do art. 448 do Código Civil. A responsabilidade dos VENDEDORES pela 
evicção, será limitada à devolução dos valores efe�vamente pagos pelo 
arrematante, inclusive tributos, taxas, custas e emolumentos cartórios, acrescidos 
pelo IGP-M/FGV. 11. DISPOSIÇÕES GERAIS - 11.1. A posse direta ou indireta do 
imóvel será transmi�da ao arrematante, depois do pagamento do valor total do 
negócio e assinatura do instrumento aquisi�vo. 11.2. Todas as despesas e encargos, 
de qualquer natureza, necessárias para a liberação ou desocupação do imóvel, 
quando for o caso, correrão por conta do arrematante. 11.3. A falta de u�lização 
pelos VENDEDORES, de quaisquer direitos ou faculdades, que lhes concede a lei e 
este edital, importa não em renúncia, mas em mera tolerância ou reserva, para 
fazê-los prevalecer, em qualquer outro momento ou oportunidade. 11.4. Eventuais 
pedidos de esclarecimentos deverão ser solicitados pelo tel. 3003-0677 ou por 
escrito, via e-mail contato@zukerman.com.br . 11.5. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto n° 22.427/33, que regulam a a�vidade da leiloaria.

MAIS INFORMAÇÕES:

3003.0677  |  www.ZUKERMAN.com.br 

 - Prédio Comercial, situado na Calçada das Primaveras, nº 10, Condomínio Centro Comercial Alphaville, Bairro Alphaville. Área 
construída: 313,11m², Área do terreno: 176,27m². Matrícula nº 25.461 do RI local. Obs.: (i) Imóvel possui domínio ú�l, por aforamento da União Federal; 
e (ii) Imóvel locado, locações descriminadas a seguir: Térreo: locado pelo valor de R$ 1.200,00 mensais, contrato vigendo de 10/10/2020 a 09/10/2023; 
Mezanino: locado pelo valor de R$ 500,00 mensais, contrato vigendo por prazo indeterminado; Sala 01: locada pelo valor de R$ 800,00 mensais, contrato 
vigendo por prazo indeterminado; Sala 02: locada pelo valor de R$ 1.000,00 mensais, contrato vigendo por prazo indeterminado; Sala 03: locada pelo 
valor de R$ 1.000,00 mensais, contrato vigendo de 10/06/2020 a 09/06/2022. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

8ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: MADEREIRA TOPAZIO LTDA EPP (CNPJ/MF Nº
62.398.201/0001-46), na pessoa de seus sócios/representantes e também executados GIL D’ETTORE (CPF Nº 094.069.038-14), e seu cônjuge, se casado for, ESPÓLIO DE RIGO D’ETTORE (CPF Nº 007.915.478-
68) na pessoa de seu inventariante RIGO DETTORE FILHO (CPF Nº : 132.803.648-09); bem como dos credores CRISTIANE D’ETORRE (CPF DESCONHECIDO) representada por IARA RODRIGUES D’ETTORE
(CPF Nº 1052.977.608-31) e CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONT. BLANC (CNPJ/MF Nº 60.267.549/0001-79).
O MM. Juiz de Direito Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este
Juízo, processam-se os autos da Ação de Despejo c.c. Cobrança de Aluguéis, ajuizada por DAVID FLORES DE SOUSA (CPF Nº 053.467.458-58) em face de MADEREIRA TOPAZIO LTDA EPP, (CNPJ/MF Nº
62.398.201/0001-46),GIL DETTORE (CPF Nº 094.069.038-14),RIGO DETTORE FILHO(CPF Nº : 132.803.648-09), ESPÓLIO RIGO DETTORE (CPF Nº 007.915.478-68) na pessoa de seu inventariante RIGO
DETTORE FILHO (CPF Nº : 132.803.648-09), nos autos do Processo nº 0043844-69.2015.8.26.0100, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/
1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: situado na Av. Presidente Giovanni Gronchi, nº 5445 - Apto nº142, bairro Vila Andrade, São Paulo - SP, CEP: 05724-003 - Descrição do Imóvel: Apartamento nº 142 localizado
n 14° pavimento do Edificio Mont Blanc, situado na Avenida Presidente Giovanni Gronchi n°5.445, Rua Deputado João Sussumu Hirata a Rua Iubatinga, no 29° Subdistrito – Santo Amaro, com a área privativa de 175,22m²,
a área comum de 140,77 m² já incluída a correspondente depósito indeterminado no 2° subsolo, perfazendo a área total construída de 315,99m², correspondendo-lhe a fração ideal de 2,116902% no terreno.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 170.008.0129-7
Matrícula Imobiliária n° 219.391 11º Cartório de Registros de Imóveis de São Paulo - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
Av. 04 18/01/2011 Penhora Proc. nº 0054323-82.2005.8.26.0000 Cristiane D’Ettore
AV. 05 09/03/2014 Penhora Proc. nº 0054323-73.2005.8.26.0100 Cristiane D’Ettore
AV. 06 27/07/2019 Penhora exequenda Proc. nº 0043844-69.2015.8.26.0100 David Flores De Sousa
AV. 07 20/05/2019 Penhora Proc. nº 1102587-89.2014.8.26.0100 Condomínio Edifício Mont. Blanc
OBS 01: O prédio é constituído de torre única com 18 (dezoito) pavimentos, 2 (dois) subsolos e ático para 34 (trinta e quatro) apartamentos, sendo 2 (dois) duplex de cobertura. O Apartamento apresenta fachada, está
desabitado, composto de 3 (três) suítes, ampla sala com três ambientes (íntima, jantar e estar), cozinha, lavabo, área de serviço com quarto de empregada e W.C. (Laudo de Avaliação às fls. 409/434).
OBS 02: Tendo em vista o falecimento do executado Rigo D’ettore, conforme noticiado pelo oficial de justiça às fls. 135, houve ação de abertura de inventário sob o n° 0069773-49.2011.8.26.0002, em tramite perante a
2ª Vara da Família e Sucessões, Foro Regional II - Santo Amaro, oportunidade na qual fora nomeado o Sr. Rigo D’ettore Filho como inventariante, conforme decisão publicada em 09/02/2012.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 712.000,00 (setembro/2020 – Avaliação às fls.409/434).
Valor de avaliação atualizado: R$ 795.637,80 (outubro/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 178.522,83 (Out/2021). Sendo R$ 167.949,17 débitos inscritos na dívida ativa e, R$ 10.573,66 relativos a débitos não inscritos na dívida ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da
arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Exequendo: R$118.445,67 (fls. 550 – Mai/2021).
Débito Condominial: R$ 359.476,53 (fls. 403/411 - Mar/2021), conforme informado nos autos do processo de n°1102587-89.2014.8.26.0100 em trâmite na 10ª Vara Cível do Foro Central Cível. Os débitos condominiais
não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante (art. 1345 do Código Civil).
02 - A 1ª praça terá início em 28 de janeiro de 2022, às 15 horas, e se encerrará no dia 31 de janeiro de 2022, às 15 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao
início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 31 de janeiro de 2022, às 15 horas, e se encerrará em 21 de fevereiro de 2022, às 15 horas. Será considerado arrematante
aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação
parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá
correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá
pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão
(artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa.
Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 19 de outubro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. HELMER AUGUSTO TOQUETON AMARAL - JUIZ DE DIREITO

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro oocial, matriculado na JUCESP sob o nº 602, torna público que realizará um leilão 
extrajudicial no dia 25/11/2021 a partir das 11h, pelo site www.lut.com.br, autorizado pela comitente STAMPAHOLICS TECIDOS 
PERSONALIZADOS LTDA-ME - CNPJ nº 21.203.397/0001-99. Os bens a serem apregoados permanecerão sob a guarda e 
responsabilidade da Comitente e estarão abertos para visitação onde poderão ser examinados pelos interessados, mediante 
prévio agendamento (24h) através dos tels.: (11) 5461-5750 ou (11) 96468-3087; serão vendidos no estado em que se encontram, 
porpor preços não inferiores aos estipulados, não podendo o leiloeiro vender a crédito ou a prazo sem autorização prévia do 
comitente, devendo ser observadas as condições de venda e pagamento do leilão. O valor da comissão do Leiloeiro, a ser pago 
pelo(s) arrematante(s), corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o valor de venda dos bens arrematados (conforme Decreto nº 
21.981, de 19/10/1932). O Comitente se responsabiliza pela qualidade, origem, existência, legitimidade, autenticidade e segurança 
dos bens a serem apregoados, sendo também responsável pela entrega dos bens aos arrematantes, permanecendo o COMITENTE 
ccomo único responsável pela veracidade das informações fornecidas e relativas aos referidos bens. Bens levados a leilão 
pormenorizados e descritos: APROX. 12.200 METROS DE TECIDOS DIVERSOS EM ROLOS. Observações: A) Os bens serão vendidos 
no estado em que se encontram e sem direito a garantia. B) Todos os custos e procedimentos envolvidos para a retirada serão de 
responsabilidade do arrematante. C) O pagamento deverá ser efetuado em 24h após o recebimento do boleto. D) Os Compradores 
que optarem por NÃO realizar a visitação, declaram que aceitam adquiri-los no estado em que se encontram, sem direito a 
rreclamação e reposição de peças. E) Os impostos de qualquer natureza, inclusive ICMS, decorrentes do transporte dos bens até o 
destino, devendo este providenciar documentação hábil para tal onalidade tanto para operações estaduais como para 
interestaduais, excluindo qualquer responsabilidade do leiloeiro e do comitente vendedor por eventuais autuações. Caso o 
leiloeiro e/ou o comitente sejam autuados em relação a tais tributos, o arrematante será responsável por reembolsar os prejuízos 
daí decorrentes de acordo com o Convênio ICMS 93 de 17/09/2015. F) Os lotes poderão ser apregoados em quantidades 
apaproximadas, e podem conter variações nas quantidades citadas, sem que seja devido qualquer pagamento adicional e/ou 
reembolso do valor pago.  
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 - Os VENDEDORES, legí�mos proprietários, tornam público, que 
venderão em leilão do �po "MAIOR LANCE OU OFERTA", o imóvel de sua 
propriedade, relacionado no Anexo I, parte integrante deste Edital. O leilão será 
regido pelas normas e disposições, consignadas neste Edital e regras aplicáveis de 
Direito Privado. O leilão terá início a par�r da data da liberação do imóvel no site, 
para envio de lances on-line, encerrando-se no 

 e será realizado à Av. Angélica nº 1.996, 6º andar, São Paulo/SP e estará a 
cargo da Leiloeira Dora Plat, matriculada na JUCESP sob nº 744. 1. OBJETO - 1.1. A 
alienação do imóvel relacionado no anexo I, parte integrante deste Edital. 2. 
HABILITAÇÃO - 2.1. Os interessados deverão se cadastrar no site  
e se habilitar acessando a página deste leilão, para par�cipação on-line, com 
antecedência de até 01 (uma) hora, antes do horário previsto, para o encerramento 
do leilão. 3. LANCES ON-LINE - 3.1. O envio de lances, se dará exclusivamente 
através do site zukerman.com.br. Sobrevindo lance nos 2 minutos, antecedentes ao 
horário de fechamento do lote, o prazo de envio de lances, será prorrogado em 2 
(dois) minutos, quantas vezes, forem necessárias, para que todos tenham 
oportunidade de ofertar novos lances. 3.2. O proponente vencedor será 
comunicado expressamente, do prazo e condições de pagamento, estabelecidos 
neste edital. 4. DECLARAÇÃO DOS COMITENTES VENDEDORES - 4.1. Os 
VENDEDORES, legí�mos proprietários, declaram sob as penas da lei, que o imóvel 
se encontra livre e desembaraçado de impostos, taxas, contribuições, etc., bem 
como de quaisquer ônus, judiciais e/ou extrajudiciais, com exceção daqueles, cuja 
necessidade de regularização, esteja informado no texto do lote, com a respec�va 
obrigação, quanto à regularização. 5. CONDIÇÕES DE VENDA - 5.1. O imóvel 
relacionado no Anexo I será vendido, a quem maior lance oferecer, em 

, obedecidas às condições deste edital, reservando-se aos 
VENDEDORES, o direito de liberar ou não o imóvel, pelo maior preço alcançado, 
par�ndo do lance mínimo estabelecido, bem como, reunir ou re�rar, quando for o 
caso, de acordo com seu critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.2. 
Os interessados na aquisição do imóvel, previamente à apresentação de lances, 
deverão ler atentamente todas as condições estabelecidas neste edital. As fotos 
divulgadas do imóvel são meramente ilustra�vas, compe�ndo aos interessados, 
procederem visita prévia à realização do leilão. 5.3. Caberá ao arrematante, 
providenciar às suas expensas, toda e qualquer regularização �sica e documental 
do imóvel, perante os órgãos competentes. 5.4. O imóvel será vendido em caráter 
“AD CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas no edital são meramente 
enuncia�vas e repe��vas das dimensões constantes do registro imobiliário. 5.5. O 
arrematante, adquire o imóvel como ele se apresenta, como um todo, não 
podendo, por conseguinte, reclamar do estado de conservação e de eventuais 
mudanças, nas disposições internas do imóvel apregoado, quando for o caso. 5.6. 
Os interessados deverão cien�ficar-se previamente, das restrições impostas pela 
legislação municipal, estadual ou federal, aplicáveis ao imóvel, no tocante às 
restrições de uso do solo ou zoneamento, e ainda, das obrigações e dos direitos, 
decorrentes das convenções e especificações de condomínio, quando for o caso. 
5.7. Todos os débitos incidentes sobre o imóvel, que tenham fato gerador a par�r da 
data da realização do leilão, serão de exclusiva responsabilidade do arrematante. 
5.8. Somente serão aceitos, lances realizados por pessoas �sicas ou jurídicas, 
regularmente cons�tuídas e com personalidade jurídica própria. Estrangeiros 
deverão comprovar sua permanência legal e defini�va no país. 5.9. Os interessados, 
se pessoa �sica, deverão portar documentos para iden�ficação (RG e CPF). Menor 
de 18 anos, só poderá adquirir algum imóvel, se emancipado ou assis�do, por seu 
representante legal. 5.10. Se pessoa jurídica, os representantes deverão estar 
munidos de cópias auten�cadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e alterações, 
onde conste, a forma de representação da empresa. 5.11. Outros documentos 

poderão ser solicitados pelos VENDEDORES, para fins de concre�zação da 
transação. 5.12. A representação por terceiros, deverá ser feita por procuração 
pública, com poderes especiais para o ato. 5.14. O pagamento do valor do arremate 
poderá ser feito por cheque administra�vo, depósito ou, TED – Transferência 
Eletrônica Disponível, na conta a ser indicada pelos VENDEDORES, em 
conformidade com a condição de pagamento estabelecida no subitem 6.1. 6. 
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - 6.1. À Vista, na lavratura da escritura, que deverá 
ocorrer, dentro do prazo de 30 dias, contados da data do leilão. 7. COMISSÃO DE 
LEILOEIRO - 7.1. O arrematante, além do valor do arremate, a ser pago na lavratura 
da escritura, pagará também ao LEILOEIRO, dentro do prazo de 24 horas, contados 
da data do leilão, a quan�a correspondente a 5% (cinco por cento), sobre o valor do 
arremate, a �tulo de comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 8.1. A alienação do 
imóvel relacionado no Anexo I será formalizada por meio de Escritura Pública 
Defini�va de Venda e Compra. 8.2. Os VENDEDORES deverão lavrar o instrumento 
de formalização da alienação, em até 30 (trinta) dias, contados da data do leilão, 
quando não houver pendência de regularização documental, de responsabilidade 
de qualquer das partes, indicada no texto do lote, que impeça a lavratura da 
escritura. No caso da ocorrência de impedimento, a venda será formalizada por 
meio de instrumento par�cular cabível, dentro do prazo estabelecido, até que seja 
sanada a irregularidade, para a lavratura da escritura defini�va. 8.3. O competente 
Instrumento Aquisi�vo será firmado com o arrematante, cujo nome constar da Ata 
e Recibo de Arrematação, somente admi�da sua subs�tuição, por cessão de 
direitos, na forma da lei, com prévia análise e aprovação por parte dos 
VENDEDORES. 8.4. Os VENDEDORES se obrigam a fornecer ao arrematante, ficha de 
matrícula do imóvel atualizada, com nega�va de ônus e alienações e demais 
cer�dões exigidas por lei (se posi�vas, com as devidas jus�fica�vas). 8.5. Serão de 
responsabilidade do arrematante, todas as providências e despesas necessárias, à 
transferência do imóvel, inclusive foro e laudêmio se for o caso. A escolha do 
tabelião responsável pela lavratura da escritura pública, caberá aos VENDEDORES. 
9. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO - 9.1. Em caso de inadimplemento 
do valor de arrematação, por desistência do arrematante, desfar-se-á a venda e será 
cobrada uma multa moratória no valor de 4% (quatro por cento) da arrematação 
para pagamento de despesas administra�vas, bem como poderá ainda o Leiloeiro 
emi�r �tulo de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, 
por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no ar�go 
39, do Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do arrematante nos serviços de 
proteção ao crédito. 10. EVICÇÃO DE DIREITOS - 10.1. Os comitentes VENDEDORES 
responderão, em regra, pela evicção de direitos, no caso de surgir decisão judicial 
defini�va, transitada em julgado, anulando o �tulo aquisi�vo dos VENDEDORES, 
nos termos do art. 448 do Código Civil. A responsabilidade dos VENDEDORES pela 
evicção, será limitada à devolução dos valores efe�vamente pagos pelo 
arrematante, inclusive tributos, taxas, custas e emolumentos cartórios, acrescidos 
pelo IGP-M/FGV. 11. DISPOSIÇÕES GERAIS - 11.1. A posse direta ou indireta do 
imóvel será transmi�da ao arrematante, depois do pagamento do valor total do 
negócio e assinatura do instrumento aquisi�vo. 11.2. Todas as despesas e encargos, 
de qualquer natureza, necessárias para a liberação ou desocupação do imóvel, 
quando for o caso, correrão por conta do arrematante. 11.3. A falta de u�lização 
pelos VENDEDORES, de quaisquer direitos ou faculdades, que lhes concede a lei e 
este edital, importa não em renúncia, mas em mera tolerância ou reserva, para 
fazê-los prevalecer, em qualquer outro momento ou oportunidade. 11.4. Eventuais 
pedidos de esclarecimentos deverão ser solicitados pelo tel. 3003-0677 ou por 
escrito, via e-mail contato@zukerman.com.br . 11.5. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto n° 22.427/33, que regulam a a�vidade da leiloaria.

MAIS INFORMAÇÕES:

3003.0677  |  www.ZUKERMAN.com.br 

 - Prédio Comercial, situado na Calçada das Primaveras, nº 10, Condomínio Centro Comercial Alphaville, Bairro Alphaville. Área 
construída: 313,11m², Área do terreno: 176,27m². Matrícula nº 25.461 do RI local. Obs.: (i) Imóvel possui domínio ú�l, por aforamento da União Federal; 
e (ii) Imóvel locado, locações descriminadas a seguir: Térreo: locado pelo valor de R$ 1.200,00 mensais, contrato vigendo de 10/10/2020 a 09/10/2023; 
Mezanino: locado pelo valor de R$ 500,00 mensais, contrato vigendo por prazo indeterminado; Sala 01: locada pelo valor de R$ 800,00 mensais, contrato 
vigendo por prazo indeterminado; Sala 02: locada pelo valor de R$ 1.000,00 mensais, contrato vigendo por prazo indeterminado; Sala 03: locada pelo 
valor de R$ 1.000,00 mensais, contrato vigendo de 10/06/2020 a 09/06/2022. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

8ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: MADEREIRA TOPAZIO LTDA EPP (CNPJ/MF Nº
62.398.201/0001-46), na pessoa de seus sócios/representantes e também executados GIL D’ETTORE (CPF Nº 094.069.038-14), e seu cônjuge, se casado for, ESPÓLIO DE RIGO D’ETTORE (CPF Nº 007.915.478-
68) na pessoa de seu inventariante RIGO DETTORE FILHO (CPF Nº : 132.803.648-09); bem como dos credores CRISTIANE D’ETORRE (CPF DESCONHECIDO) representada por IARA RODRIGUES D’ETTORE
(CPF Nº 1052.977.608-31) e CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONT. BLANC (CNPJ/MF Nº 60.267.549/0001-79).
O MM. Juiz de Direito Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este
Juízo, processam-se os autos da Ação de Despejo c.c. Cobrança de Aluguéis, ajuizada por DAVID FLORES DE SOUSA (CPF Nº 053.467.458-58) em face de MADEREIRA TOPAZIO LTDA EPP, (CNPJ/MF Nº
62.398.201/0001-46),GIL DETTORE (CPF Nº 094.069.038-14),RIGO DETTORE FILHO(CPF Nº : 132.803.648-09), ESPÓLIO RIGO DETTORE (CPF Nº 007.915.478-68) na pessoa de seu inventariante RIGO
DETTORE FILHO (CPF Nº : 132.803.648-09), nos autos do Processo nº 0043844-69.2015.8.26.0100, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/
1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: situado na Av. Presidente Giovanni Gronchi, nº 5445 - Apto nº142, bairro Vila Andrade, São Paulo - SP, CEP: 05724-003 - Descrição do Imóvel: Apartamento nº 142 localizado
n 14° pavimento do Edificio Mont Blanc, situado na Avenida Presidente Giovanni Gronchi n°5.445, Rua Deputado João Sussumu Hirata a Rua Iubatinga, no 29° Subdistrito – Santo Amaro, com a área privativa de 175,22m²,
a área comum de 140,77 m² já incluída a correspondente depósito indeterminado no 2° subsolo, perfazendo a área total construída de 315,99m², correspondendo-lhe a fração ideal de 2,116902% no terreno.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 170.008.0129-7
Matrícula Imobiliária n° 219.391 11º Cartório de Registros de Imóveis de São Paulo - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
Av. 04 18/01/2011 Penhora Proc. nº 0054323-82.2005.8.26.0000 Cristiane D’Ettore
AV. 05 09/03/2014 Penhora Proc. nº 0054323-73.2005.8.26.0100 Cristiane D’Ettore
AV. 06 27/07/2019 Penhora exequenda Proc. nº 0043844-69.2015.8.26.0100 David Flores De Sousa
AV. 07 20/05/2019 Penhora Proc. nº 1102587-89.2014.8.26.0100 Condomínio Edifício Mont. Blanc
OBS 01: O prédio é constituído de torre única com 18 (dezoito) pavimentos, 2 (dois) subsolos e ático para 34 (trinta e quatro) apartamentos, sendo 2 (dois) duplex de cobertura. O Apartamento apresenta fachada, está
desabitado, composto de 3 (três) suítes, ampla sala com três ambientes (íntima, jantar e estar), cozinha, lavabo, área de serviço com quarto de empregada e W.C. (Laudo de Avaliação às fls. 409/434).
OBS 02: Tendo em vista o falecimento do executado Rigo D’ettore, conforme noticiado pelo oficial de justiça às fls. 135, houve ação de abertura de inventário sob o n° 0069773-49.2011.8.26.0002, em tramite perante a
2ª Vara da Família e Sucessões, Foro Regional II - Santo Amaro, oportunidade na qual fora nomeado o Sr. Rigo D’ettore Filho como inventariante, conforme decisão publicada em 09/02/2012.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 712.000,00 (setembro/2020 – Avaliação às fls.409/434).
Valor de avaliação atualizado: R$ 795.637,80 (outubro/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 178.522,83 (Out/2021). Sendo R$ 167.949,17 débitos inscritos na dívida ativa e, R$ 10.573,66 relativos a débitos não inscritos na dívida ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da
arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Exequendo: R$118.445,67 (fls. 550 – Mai/2021).
Débito Condominial: R$ 359.476,53 (fls. 403/411 - Mar/2021), conforme informado nos autos do processo de n°1102587-89.2014.8.26.0100 em trâmite na 10ª Vara Cível do Foro Central Cível. Os débitos condominiais
não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante (art. 1345 do Código Civil).
02 - A 1ª praça terá início em 28 de janeiro de 2022, às 15 horas, e se encerrará no dia 31 de janeiro de 2022, às 15 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao
início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 31 de janeiro de 2022, às 15 horas, e se encerrará em 21 de fevereiro de 2022, às 15 horas. Será considerado arrematante
aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação
parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá
correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá
pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão
(artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa.
Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 19 de outubro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. HELMER AUGUSTO TOQUETON AMARAL - JUIZ DE DIREITO

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro oocial, matriculado na JUCESP sob o nº 602, torna público que realizará um leilão 
extrajudicial no dia 25/11/2021 a partir das 11h, pelo site www.lut.com.br, autorizado pela comitente STAMPAHOLICS TECIDOS 
PERSONALIZADOS LTDA-ME - CNPJ nº 21.203.397/0001-99. Os bens a serem apregoados permanecerão sob a guarda e 
responsabilidade da Comitente e estarão abertos para visitação onde poderão ser examinados pelos interessados, mediante 
prévio agendamento (24h) através dos tels.: (11) 5461-5750 ou (11) 96468-3087; serão vendidos no estado em que se encontram, 
porpor preços não inferiores aos estipulados, não podendo o leiloeiro vender a crédito ou a prazo sem autorização prévia do 
comitente, devendo ser observadas as condições de venda e pagamento do leilão. O valor da comissão do Leiloeiro, a ser pago 
pelo(s) arrematante(s), corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o valor de venda dos bens arrematados (conforme Decreto nº 
21.981, de 19/10/1932). O Comitente se responsabiliza pela qualidade, origem, existência, legitimidade, autenticidade e segurança 
dos bens a serem apregoados, sendo também responsável pela entrega dos bens aos arrematantes, permanecendo o COMITENTE 
ccomo único responsável pela veracidade das informações fornecidas e relativas aos referidos bens. Bens levados a leilão 
pormenorizados e descritos: APROX. 12.200 METROS DE TECIDOS DIVERSOS EM ROLOS. Observações: A) Os bens serão vendidos 
no estado em que se encontram e sem direito a garantia. B) Todos os custos e procedimentos envolvidos para a retirada serão de 
responsabilidade do arrematante. C) O pagamento deverá ser efetuado em 24h após o recebimento do boleto. D) Os Compradores 
que optarem por NÃO realizar a visitação, declaram que aceitam adquiri-los no estado em que se encontram, sem direito a 
rreclamação e reposição de peças. E) Os impostos de qualquer natureza, inclusive ICMS, decorrentes do transporte dos bens até o 
destino, devendo este providenciar documentação hábil para tal onalidade tanto para operações estaduais como para 
interestaduais, excluindo qualquer responsabilidade do leiloeiro e do comitente vendedor por eventuais autuações. Caso o 
leiloeiro e/ou o comitente sejam autuados em relação a tais tributos, o arrematante será responsável por reembolsar os prejuízos 
daí decorrentes de acordo com o Convênio ICMS 93 de 17/09/2015. F) Os lotes poderão ser apregoados em quantidades 
apaproximadas, e podem conter variações nas quantidades citadas, sem que seja devido qualquer pagamento adicional e/ou 
reembolso do valor pago.  

Ligue já: 
11. 3729-6600  3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

B7gazetasp.com.br
SÁBADO, 20 A SEGUNDA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021 
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3ª Vara Judicial da Comarca de Jaboticabal/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
EVELYN DAIANE BAPTISTA DA; do credor fiduciário FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR; do(s) terceiro(s) interessado(s) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) CARMEN SILVIA ALVES da 3ª Vara Judicial da Comarca de Jaboticabal/SP, na forma 
da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais ajuizada 
por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIDA NOVA I contra EVELYN DAIANE BAPTISTA DA - Processo nº 1002947-83.2018.8.26.0291 (Nº de Ordem 
817/2018) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizada por 
MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 10/01/2022, a partir das 14:00 horas, 
encerrando-se em 13/01/2022, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, 
o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 02/02/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, 
através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, 
JUCESP nº 654. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e 
tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza 
propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, 
nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais 
e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do Código 
de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Os direitos de fiduciante que a executada possui em relação ao seguinte(s) bem(ns): 
01 apartamento no 21, localizado no pavimento superior do “Bloco 26”, do Condomínio Residencial Vida Nova I, situado na Rua João Batista 
Ferraz Sampaio, no 1271 - bairro Barreiro - Jaboticabal/SP, com área privativa edificada de 47,09 metros quadrados, área comum edificada de 
5,612 metros quadrados, com direito a uma (01) vaga indeterminada para estacionamento de um veículo de passeio e área comum descoberta 
de 67,607 metros quadrados, perfazendo um total de 120,309 metros quadrados (área total edificada e área comum descoberta), 
que corresponde a 0,3887% do terreno e das coisas de uso comum do residencial, estando o imóvel registrado no Cartório de Registro de 
Imóveis de Jaboticabal sob matrícula n. 49.645, avaliado em R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais) na data de 19 de novembro 
de 2020. Valor da Avaliação em 19/11/2020: R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais). Valor da avaliação atualizado pelo índice 
de correção monetária do TJ/SP em SET/2021: R$ 26.474,92 (vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos). 
Depositário: Evelyn Daiane Baptista Silva. Local do bem: Rua João Batista Ferraz Sampaio, nº 1271, apto. 21, bl. 26, do Condomínio Residencial 
Vida Nova I, Jaboticabal/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento.Jaboticabal/SP, 05 de outubro 
de 2021. CARMEN SILVIA ALVES Juiz(a) de Direito.

ERRATA: DATA: 14/12/2020. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 91943. LOTE: 1021. LOC.: Campo 
Grande/MS. DADOS DO LOTE: FIAT UNO WAY 1.0. CHASSI: 9BD195162E0589494. ANO FAB/
MODELO: 2014/2014. PLACA: FUR1770. 

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: Sr. 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.
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2ª Vara Cível da Comarca de São Joaquim da Barra/SP - EDITAL DE PRAÇA, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) CURTUME ZEBU LTDA ME, CELSO PERON FERNANDES, ARCEU DE JESUS FERREIRA DE MENEZES; do coproprietário de bem 
indivisível IRACEMA ALVES PERON FERNANDES, CLEIDE GOUVEIA DE MENEZES; das herdeiras SILVÂNIA APARECIDA DE MENEZES MARCON e 
SELENA APARECIDA DE MENEZES CARDOSO; do credor hipotecário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) RENÊ 
JOSÉ ABRAHÃO STRANG da 2ª Vara Cível da Comarca de São Joaquim da Barra/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-
se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra CURTUME 
ZEBU LTDA ME, CELSO PERON FERNANDES, ARCEU DE JESUS FERREIRA DE MENEZES - Processo nº 1001625-29.2016.8.26.0572 (Nº de Ordem 
1040/2016) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: A praça será realizada 
por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 03/01/2022, a partir das 14:00 horas, 
encerrando-se em 06/01/2022, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, 
a praça seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 26/01/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, 
através do Portal www.maisativojudicial.com.br. A praça será conduzida pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP 
nº 654. Os débitos fiscais e tributários incidentes sobre o(s) imóvel(is) arrematado(s) sub-rogarão no preço da arrematação (art. 130, CTN), 
ficando o arrematante responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições da Praça estão disponíveis, 
em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das 
notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, 
do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Uma parte de terreno foreiro e particular neste município, 
com 14.636,00 metros quadrados. Matriculado no C.R.I de São Joaquim da Barra, sob nº 10.656. Conforme Laudo de Avaliação, fls. 331/390: 
1.2 Bens Avaliados: Trata-se da avaliação do imóvel urbano, com benfeitorias, com área de terreno de 14.636,00m² e área edificada de 
1.522,05m², sito à Estrada Municipal SJB 010, na confluência com a Rua Francisco Zelesnikar. Características Físicas e Legais das Propriedades: 
Porem importante destacar, em suma, que apesar da área total da propriedade, de 14.636,00m², ela possui área útil aproveitável de apenas 
8.966,00m², pois em 5.670,00m² há impedimentos legas de uso, em face da faixa de Área de Preservação Permanente que se estende por 
189,00 metros ao longo do Córrego São Joaquim. Valor de mercado total do bem avaliado com referência ao mês de julho de 2018, é de: 
R$ 1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais). Valor da Avaliação Atualizado pela Tabela Prática do TJSP em SET/2021: 
R$ 1.941.969,09 (um milhão, novecentos e quarenta e um mil, novecentos e sessenta e nove reais e nove centavos). Depositário: CELSO PERON 
FERNANDES, ARCEU DE JESUS FERREIRA DE MENEZES. Local do bem: Estrada Municipal SJB 010, na confluência com a Rua Francisco 
Zelesnikar, São Joaquim da Barra/SP. Dado e passado nesta cidade de São Joaquim da Barra/SP, aos 07/10/2021. RENÊ JOSÉ ABRAHÃO 
STRANG Juiz(a) de Direito.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

3ª Vara Cível do Fórum de São José dos Campos – SP
EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA e de intimação do(a)(s) executado(a)(s)/co-executados e Credor Hipote-
cário se houver, CONCREDUR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA bem como seus sócios 
e cônjuges se casados forem. O (a) Doutor.(a) MM. Juiz (a) de Direito Luís Mauricio Sodré de 
Oliveira, da 3ª Vara Cível do Fórum de São José dos Campos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos 
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo 
processam-se os autos de Recuperação Judicial – Recuperação Judicial e Falência de CONCRE-
DUR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - Processo nº 0000004-15.1987.8.26.0577 e que foi 
designada a venda do(s) bem(ns) imóvel (eis) por MEIO ELETRÔNICO, através do gestor nomeado 
LANCE TOTAL, abaixo descrito: Bem(ns): IMÓVEIS, B) Parte ideal correspondente a ½ do imóvel 
matricula sob o nº 178.449, do 1º CRI de São José dos Campos/SP, de propriedade do sócio da 
empresa, assim descrito: O APARTAMENTO nº 31, localizado no 3º andar ou 4º pavimento, do em-
preendimento denominado Edifício Recanto das Flores, situado na Rua das Chácaras, nº 48, do lo-
teamento denominado Chácaras Takitani, no bairro Colônia Paraíso, desta cidade, comarca primeira 
circunscrição imobiliária de São José dos Campos, com a área útil privativa de 54,750 m², área co-
mum de 49,819 m², área de garagem 11,040 m², correspondente a uma vaga indeterminada, locali-
zada no térreo, encerrando a área de 115,609 m², correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno 
de 8,142904%. Avaliado a parte ideal em R$ 88.615,00, C) Parte ideal correspondente a 1/12 do 
imóvel matriculado sob nº 178.453 do 1º CRI de São José dos Campos/SP, de propriedade do sócio 
da empresa, assim descrito: A VAGA DE GARAGEM nº 13, localizada no térreo do empreendimento 
denominado Edifício Recanto das Flores, situado na Rua das Chácaras, nº 48, do loteamento Chá-
caras Takitani, no bairro Colônia Paraíso, desta cidade, comarca, e primeira circunscrição imobiliária 
de São José dos Campos, com a área útil de 11,040 m², área comum de 4,660 m², encerrando a área 
de 15,700 m², correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno de 0,761717%. Avaliado a parte ideal 
em R$ 1.764,33, D) Parte ideal correspondente a 1/12 do imóvel de matrícula sob o nº 178.454 do 1º 
CRI de São José dos Campos/SP, de propriedade do sócio da empresa, assim descrito: A VAGA DE 
GARAGEM nº 14, localizada no térreo do empreendimento denominado Edifício Recanto das Flores, 
situado na Rua das Chácaras, nº 48, do loteamento Chácaras Takitani, no bairro Colônia Paraíso, 
desta cidade, comarca, e primeira circunscrição imobiliária de São José dos Campos, com a área útil 
de 11,040 m², área comum de 4,660 m², encerrando a área de 15,700 m², correspondendo-lhe uma 
fração ideal no terreno de 0,761717%. Avaliado a parte ideal em R$ 1.764,33, E) Parte ideal corres-
pondente a 1/12 do imóvel de matrícula sob o nº 178.455 do 1º CRI de São José dos Campos/SP, de 
propriedade do sócio da empresa, assim descrito: A VAGA DE GARAGEM nº 15, localizada no térreo 
do empreendimento denominado Edifício Recanto das Flores, situado na Rua das Chácaras, nº 48, 
do loteamento Chácaras Takitani, no bairro Colônia Paraíso, desta cidade, comarca, e primeira cir-
cunscrição imobiliária de São José dos Campos, com a área útil de 11,040 m², área comum de 4,660 
m², encerrando a área de 15,700 m², correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno de 0,761717%. 
Avaliado a parte ideal em R$ 1.764,33, F) Imóvel objeto de matrícula sob o nº 144.401 do 1º CRI de 
São José dos Campos/SP, de propriedade do sócio da empresa, assim descrito: UMA CASA RESI-
DENCIAL com respectivo terreno e respectivo quintal que conta com 70,00 m² de área construída, e 
com um abrigo desmontável (garagem) com 27,250 m², num total de 97,250 m² de área edificada, 
situada na Rua Corifeu de Azevedo Marques, nº 2111, constituída de parte do lote nº 56 da quadra 
BV do loteamento denominado Jardim das Industrias – Vale do Paraíba – São José dos Campos, 
desta cidade, comarca e primeira circunscrição imobiliária de São José dos Campos, com as seguin-
tes medidas e confrontações a saber: 5,00 m na frente, igual medida nos fundos, por 25,00 m da 
frente aos fundos, em ambos os lados, confrontando na frente com a Rua Corifeu de Azevedo Mar-
ques, de situação, nos fundos com parte do lote nº 25, pelo lado direito, no sentido de quem do 
imóvel defrontara via pública, com o lote nº 55, e pelo lado esquerdo com o remanescente do lote nº 
56, encerrando uma área de 125,00 m². Avaliado em R$ 208.768,00, G) Parte ideal correspondente 
a 7,1428% do imóvel sob matricula sob o nº 13.302 do 2º CRI de São José dos Campos/SP, perten-
cente ao sócio da empresa, assim descrito: CASA RESIDENCIAL e dois salões próprios para comér-
cio, com seu terreno e respectivo quintal, construído pela totalidade do lote nº 09, da quadra 01, do 
loteamento denominado Vila Veneziano, medindo 11,50 m na frente, 12,00 m nos fundos, por 27,50 
m de um lado e 27,00 de outro, situado com frente para a Rua Audemo Veneziani, nº 136, no bairro 
do Alto da Ponte, segundo Subdistrito desta cidade, comarca e circunscrição imobiliária de São José 
dos Campos/SP, divisando na frente com a Rua Audemo Veneziani, de sua situação, do lado esquer-
do, de quem do imóvel olha para essa rua, com a Rua Independência, com a qual faz esquina do 
lado direito com o lote nº 10 e nos fundos com o lote nº 08, ambos da mesma quadra. Avaliado a 
parte ideal em R$ 52.358,74. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 355.034,73 (Trezentos e cinquenta e 
cinco mil e trinta e quatro reais e setenta e três centavos) – Avaliação de Agosto de 2015 a ser atua-
lizada na data de abertura do leilão de acordo com a tabela do TJSP. LOCAL DOS BENS: Rua das 
Chácaras, nº 48 – Bairro Colônia Paraíso (itens B, C, D e E), Rua Corifeu de Azevedo Marques, nº 
2111 – Jardim das Indústrias (item F) e Rua Audemo Veneziani, nº 136 – Alto da Ponte (item G) – São 
José dos Campos/SP. Depositário: O executado. DO LEILAO – A 1ª PRAÇA será realizada por 
MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.lancetotal.com.br e terá início no primeiro dia útil sub-
sequente ao da publicação do Edital, portanto início em 23/11/2021 a partir das 10h00min, não 
havendo lanço superior ou igual ao valor atualizado da avaliação nos três dias subsequentes ao da 
publicação do edital, seguir-se-á, sem interrupção, a 2ª PRAÇA, que se estenderá por no mínimo 
vinte dias e se encerrará no dia 22/12/2021 a partir das 10h00min. DA CONDUÇÃO DO LEILAO 
– O leilão será conduzido pela Leiloeira Oficial Sra. Angélica Mieko Inoue Dantas, matriculado na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 747. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA 
DO(S) IMÓVEL (EIS) – No primeiro pregão, o valor mínimo para a venda do(s) imóvel (eis) apregoa-
do(s) será pelo valor igual ou superior ao valor atualizado da avaliação judicial. No segundo pregão, 
não serão aceitos lances inferiores a 80% (Oitenta por cento) do valor atualizado da avaliação judi-
cial, efetivando-se a alienação pelo lance vencedor. Caso nas praças não haja lance para paga-
mento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação de forma parcelada, (obri-
gatoriamente encaminhadas via sistema do site, nos termos do Art. 22, parágrafo único da 
Resolução nº 236 do CNJ), necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o res-
tante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de 
maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa conforme Artigo 895, 
§ 1º, 2º, 7º e 8º do CPC. ACORDO: Sendo firmado acordo entre as partes, deverá o(a) executado(a) 
arcar com as despesas de divulgação assumidas pelo leiloeiro correspondentes a 5% (cinco por 
cento) sobre o valor do lance inicial ou do valor acordado, sempre prevalecendo o de menor valor. 
DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet (mediante cadastramento prévio), 
através do Portal www.lancetotal.com.br. Serão aceitos lanços superiores ao lanço corrente, tendo 
por acréscimo mínimo obrigatório o valor informado no site (art. 16 do Prov. CSM n. 1625/2009). DO 
PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: O arrematante terá o prazo de 24 horas para realizar os depó-
sitos judiciais, bem como somente será assinado o auto de arrematação pelo Juiz de Direito após a 
efetiva comprovação do pagamento integral e da comissão do leiloeiro. DOS DÉBITOS: Eventuais 
ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos tributários (IPTU) 
que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único do 
CTN. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a 
título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação 
do(s) bem(ns) e não está incluída no valor do lanço. Todas as regras e condições da Praça estão 
disponíveis no Portal www.lancetotal.com.br. Ficam os executados/co-executados e o Credor Hipo-
tecário se houver, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para as intima-
ções pessoais. Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, bem como as 
despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bem arremata-
dos (artigo 24 do citado provimento), portanto é recomendado ao interessado efetuar pesquisas an-
teriormente ao encerramento do leilão junto aos órgãos responsáveis, Prefeitura e Cartório de regis-
tro de imóveis, Será o edital afixado e publicado na forma da lei. São José dos Campos, 22/11/2021.
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3ª Vara Cível do Fórum de São José dos Campos – SP
Edital de 1ª e 2ª Praça do(s) bem(ns) abaixo descritos e para intimação do(a)(s) executado(a)(s)/
co-executados e Credor Hipotecário se houver, SOMACIS PEB LTDA, ATUAL DENOMINAÇÃO 
DE SOMACIS & COSMETECH DO BRASIL CIRCUITOS LTDA, bem como seus sócios e cônju-
ges se casados forem, ALFREDO LUIZ KUGELMAS, SERGIO MARCIO DA SILVA, LEANDRO 
DE FREITAS, TIM CELULAR S/A E SANDRO BONIFÁCIO MARCHETTI, expedido nos autos da 
Falência, de SOMACIS PEB LTDA, ATUAL DENOMINAÇÃO DE SOMACIS & COSMETECH DO 
BRASIL CIRCUITOS LTDA - Processo nº 0014330-71.2010.8.26.0577. O(a) Dr(a). Luís Mauricio 
Sodré de Oliveira, Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível do Fórum de São José dos Campos, Estado 
de São Paulo, na forma da lei... FAZ SABER, a todos quanto ao presente edital virem, ou dele co-
nhecimento tiverem, que foi designado à venda do(s) bem(ns) abaixo descritos por meio eletrônico, 
com fulcro nos artigos 879 ao 903 do Novo CPC (lei nº 13.105/15), regulamentado pelo Provimento 
CSM 1625/2009, do E. TJSP, por meio do portal LANCE TOTAL (www.lancetotal.com.br), con-
duzido pela Leiloeira Oficial Sra. Angélica Mieko Inoue Dantas, matriculado na JUCESP sob o nº 
747, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça com início no dia 23/11/2021 às 
10h30min e término no dia 26/11/2021 às 10h30min, ocasião em que os bens oferecidos somente 
poderão ser arrematados por valor igual ou superior ao da avaliação atualizado, não havendo lici-
tantes fica desde já designado a 2ª Praça com início no dia 26/11/2021 às 10h31min e término no 
dia 22/12/2021 a partir das 10h30min, momento em que serão aceitos lances mínimos no valor 
de 80% da avaliação atualizada, efetivando-se a alienação pelo lance vencedor. Caso nas praças 
não haja lance para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação 
de forma parcelada, (obrigatoriamente encaminhadas via sistema do site, nos termos do Art. 
22, parágrafo único da Resolução nº 236 do CNJ), necessário sinal não inferior a 25% do valor 
da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/
SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa 
conforme Artigo 895, § 1º, 2º, 7º e 8º do CPC. O gestor oficial da LANCE TOTAL levará a público 
pregão de venda e arrematação, o seguinte(s) bem(ns): Diversos itens abraçadeiras, acido, amor-
tecedores, aquecedores, balcões, armários, brocas, buchas, caixas, cadeiras, carimbos, car-
rinhos, chapas, cilindro, cofres, correias, cotovelos, estantes, escadas, ferros, fitas, flanges, 
fontes, furadeiras, garrafões, gabinetes, lâmpadas, maquinas, fiat Doblo 2004/2004, avaliado 
em R$ 18.000,00, Honda Civic LXS ano 2008 placa EGO-7466, avaliado em R$ 39.000,00, ava-
liação de 23/07/2012, coifas, exaustor, maquinas e equipamentos, mesas, melhor descritos em 
nosso site no ícone anexo do lote disponibilizado para livre consulta abaixo das descrições 
do leilão. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 3.653.705,24 (Três milhões e seiscentos e cinquenta e três 
mil e setecentos e cinco reais e vinte e quatro centavos). Avaliação de Janeiro de 2015 a ser atua-
lizada na data de abertura do leilão de acordo com a tabela do TJSP. LOCAL DO BEM: Rua Pedro 
Rachid, 846 - Santana - São José dos Campos/SP. Depositário: O executado ACORDO: Sendo 
firmado acordo entre as partes, deverá o(a) executado(a) arcar com as despesas de divulgação 
assumidas pelo leiloeiro correspondentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance inicial ou 
do valor acordado, sempre prevalecendo o de menor valor. DA ADJUDICAÇÃO: Na hipótese de 
adjudicação do bem pelo exequente, este ficará responsável pela comissão devida. DOS LANCES: 
Os lances poderão ser ofertados pela Internet (mediante cadastramento prévio), através do Portal 
www.lancetotal.com.br. Serão aceitos lanços superiores ao lanço corrente, tendo por acréscimo mí-
nimo obrigatório o valor informado no site (art. 16 do Prov. CSM n. 1625/2009). DO PAGAMENTO 
DA ARREMATAÇÃO: O arrematante terá o prazo de 24 horas para realizar os depósitos judiciais 
(art. 19 do Prov. CSM n. 1625/2009), bem como somente será assinado o auto de arrematação pelo 
Juiz de Direito após a efetiva comprovação do pagamento integral e da comissão do leiloeiro (art. 20 
do Prov. CSM n. 1625/2009). DOS DÉBITOS: Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do 
arrematante, exceto eventuais débitos tributários (IPTU) que serão sub-rogados no valor da arrema-
tação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único do CTN. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO 
OFICIAL: O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, o valor correspon-
dente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do(s) bem(ns) e não está incluída no 
valor do lanço . Todas as regras e condições do Leilão constam do Provimento nº 1625/2009, do 
Egrégio Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP. Ficam SOMA-
CIS PEB LTDA, ATUAL DENOMINAÇÃO DE SOMACIS & COSMETECH DO BRASIL CIRCUITOS 
LTDA, bem como seus sócios e cônjuges se casados forem, ALFREDO LUIZ KUGELMAS, 
SERGIO MARCIO DA SILVA, LEANDRO DE FREITAS, TIM CELULAR S/A E SANDRO BONIFÁ-
CIO MARCHETTI, o executado/co-executado e o Credor Hipotecário se houver, INTIMADOS das 
designações supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Eventuais ônus sobre 
o imóvel correrão por conta do arrematante, bem como as despesas gerais relativas à desmonta-
gem, transporte e transferência patrimonial dos bem arrematados (artigo 24 do citado provimento), a 
venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado em que os bens se encontram, portanto é 
recomendado ao interessado efetuar visitação ao bem e pesquisas anteriormente ao encerramento 
do leilão junto aos órgãos responsáveis. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. São José 
dos Campos, 22/11/2021.
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 3ª Vara Cível do Fórum de São José dos Campos – SP
Edital de 1ª e 2ª Praça do(s) bem(ns) abaixo descritos e para intimação do(a)(s) executado(a)(s)/
co-executados e Credor Hipotecário se houver, JB ZAVADZKI AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO e 
JOÃO BASTISTA ZAVADSKI, bem como seu cônjuge se casado for, BANCO BRADESCO S/A, 
expedido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, requerida por COOPERATIVA 
DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA DA REGIÃO DAS CATARATAS DO IGUAÇUE DO 
VALE DO PARAÍBA SICREDI VANGUA - Processo nº 1005966-78.2019.8.26.0577. O(a) Dr(a). 
Luís Mauricio Sodré de Oliveira, Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível do Fórum de São José dos Cam-
pos, Estado de São Paulo, na forma da lei... FAZ SABER, a todos quanto ao presente edital virem, 
ou dele conhecimento tiverem, que foi designado à venda do(s) bem(ns) abaixo descritos por meio 
eletrônico, com fulcro nos artigos 879 ao 903 do Novo CPC (lei nº 13.105/15), regulamentado pelo 
Provimento CSM 1625/2009, do E. TJSP, por meio do portal LANCE TOTAL (www.lancetotal.com.
br), conduzido pela Leiloeira Oficial Sra. Angélica Mieko Inoue Dantas, matriculado na JUCESP 
sob o nº 747, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça com início no dia 
23/11/2021 às 12h00min e término no dia 26/11/2021 às 12h00min, ocasião em que os bens ofere-
cidos somente poderão ser arrematados por valor igual ou superior ao da avaliação atualizado, não 
havendo licitantes fica desde já designado a 2ª Praça com início no dia 26/11/2021 às 12h01min e 
término no dia 22/12/2021 a partir das 12h00min, momento em que serão aceitos lances mínimos 
no valor de 80% da avaliação atualizada, efetivando-se a alienação pelo lance vencedor. O gestor 
oficial da LANCE TOTAL levará a público pregão de venda e arrematação, o seguinte(s) bem(ns): 
Um Veículo de marca MMC/L200 SPORT 4x4 HPE, ano de fabricação 2003/2004, chassi nº 
93XPKK7404C300224, placa LOV-4813, de cor preta, combustível diesel, alienado ao Banco 
Bradesco, no seguinte estado: 4 pneus em bom estado, tapeçaria em regular estado, com 
banco de couro cinza onde o banco do motorista está rasgado, capota marítima, rodas de 
liga leve, caçamba em bom estado, estado geral bom. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 32.000,00 
(Trinta e dois mil reais). Avaliação de Agosto de 2019 a ser atualizada na data de abertura do leilão 
de acordo com a tabela do TJSP. LOCAL DO BEM: Rua Fauze Dimas Lumunda Gonçalves, 47 - 60 
- Jardim Santa Inês I - São José dos Campos/SP. Depositário: João Batista Zavadski ACORDO: 
Sendo firmado acordo entre as partes, deverá o(a) executado(a) arcar com as despesas de divulga-
ção assumidas pelo leiloeiro correspondentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance inicial 
ou do valor acordado, sempre prevalecendo o de menor valor. DA ADJUDICAÇÃO: Na hipótese de 
adjudicação do bem pelo exequente, este ficará responsável pela comissão devida. DOS LANCES: 
Os lances poderão ser ofertados pela Internet (mediante cadastramento prévio), através do Portal 
www.lancetotal.com.br. Serão aceitos lanços superiores ao lanço corrente, tendo por acréscimo mí-
nimo obrigatório o valor informado no site (art. 16 do Prov. CSM n. 1625/2009). DO PAGAMENTO 
DA ARREMATAÇÃO: O arrematante terá o prazo de 24 horas para realizar os depósitos judiciais 
(art. 19 do Prov. CSM n. 1625/2009), bem como somente será assinado o auto de arrematação 
pelo Juiz de Direito após a efetiva comprovação do pagamento integral e da comissão do leiloei-
ro (art. 20 do Prov. CSM n. 1625/2009). DOS DÉBITOS: Eventuais ônus sobre o imóvel correrão 
por conta do arrematante, exceto eventuais débitos tributários (IPTU) que serão sub-rogados no 
valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único do CTN. DA COMISSÃO 
DO LEILOEIRO OFICIAL: O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, 
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do(s) bem(ns) e não 
está incluída no valor do lanço . Todas as regras e condições do Leilão constam do Provimento nº 
1625/2009, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP. 
Ficam JB ZAVADZKI AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO e JOÃO BASTISTA ZAVADSKI, BANCO 
BRADESCO S/A, o executado/co-executado e o Credor Hipotecário se houver, INTIMADOS das 
designações supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Eventuais ônus sobre 
o imóvel correrão por conta do arrematante, bem como as despesas gerais relativas à desmonta-
gem, transporte e transferência patrimonial dos bem arrematados (artigo 24 do citado provimento), a 
venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado em que os bens se encontram, portanto é 
recomendado ao interessado efetuar visitação ao bem e pesquisas anteriormente ao encerramento 
do leilão junto aos órgãos responsáveis, será o edital afixado e publicado na forma da lei. São José 
dos Campos, 22/11/2021.
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3ª Vara Cível do Fórum de São José dos Campos – SP
Edital de 1ª e 2ª Praça do(s) bem(ns) abaixo descritos e para intimação do(a)(s) executado(a)(s)/co-
-executados, terceiros interessados e Credor Hipotecário se houver, TEP TECNOLOGIA EM PRO-
JETOS DE ENGENHARIA LTDA, bem como seus sócios e cônjuges se casados forem, DAVISON 
JOSÉ RABECCHI, VALERIA PASKEVICIUS RABECCHI, MARCIO FLAVIO COPPIO, MARIANA 
AMARAL ALTENFELDER COPPIO, bem como seus cônjuges se casados forem e JULIANA PAS-
KEVICIUS RABECHI, FREDIANO RABECHI RIBEIRO, LUCAS JOSÉ PASKEVICIUS RABECCHI, 
CAROLINE PASKEVICIUS RABECCHI, bem como seus cônjuges se casados forem expedido 
nos autos da Execução Extrajudicial, requerida por BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO EM 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - Processo nº 1009886-
31.2017.8.26.0577, crédito exequendo em R$ 3.121.241,92 (Três milhões e cento e vinte e um mil e 
duzentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos) em Setembro de 2020. O(a) Dr(a). Luís 
Mauricio Sodré de Oliveira, Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível do Fórum de São José dos Campos, 
Estado de São Paulo, na forma da lei... FAZ SABER, a todos quanto ao presente edital virem, ou 
dele conhecimento tiverem, que foi designado à venda do(s) bem(ns) abaixo descritos por meio 
eletrônico, com fulcro nos artigos 879 ao 903 do Novo CPC (lei nº 13.105/15), regulamentado pelo 
Provimento CSM 1625/2009, do E. TJSP, por meio do portal LANCE TOTAL (www.lancetotal.com.
br), conduzido pela Leiloeira Oficial Sra. Angélica Mieko Inoue Dantas, matriculado na JUCESP 
sob o nº 747, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça com início no dia 23 / 
11 / 2021 às 12h00min e término no dia 26 / 11 / 2021 às 12h00min, ocasião em que os bens ofere-
cidos somente poderão ser arrematados por valor igual ou superior ao da avaliação atualizado, não 
havendo licitantes fica desde já designado a 2ª Praça com início no dia 26 / 11 / 2021 às 12h01min 
e término no dia 23 / 12 / 2021 a partir das 12h00min, momento em que serão aceitos lances 
mínimos no valor de 60% da avaliação atualizada, efetivando-se a alienação pelo lance vencedor. 
Caso nas praças não haja lance para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas 
de arrematação de forma parcelada, (obrigatoriamente encaminhadas via sistema do site, 
nos termos do Art. 22, parágrafo único da Resolução nº 236 do CNJ), necessário sinal não 
inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal 
pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo 
MM. Juízo da causa conforme Artigo 895, § 1º, 2º, 7º e 8º do CPC. O gestor oficial da LANCE 
TOTAL levará a público pregão de venda e arrematação, o seguinte(s) bem(ns): IMÓVEL, Objeto 
de Matrícula sob o nº 12.947-A do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Justiça de Angra dos 
Reis/RJ, assim descrito: LOTE DE TERRENO nº 36 do Empreendimento denominado PARQUE 
FRADE, situado na Gleba C-1 desmembrada da Gleba C da Fazenda do Frade, 2º Distrito deste 
munícipio, cujo lote mede 35,00m de frente para o caminho do Lago, pelo lado direito mede 45,00m 
para o lote 35, do lote esquerdo mede 45,00m para o lote 37, e, pelos fundos mede 35,00m para o 
lote 39, com a área total de 1.575,00m2. Inscrição municipal nº 02.06.003.4826.001. Obs.1: Consta 
no imóvel: Sala, Copa, Cozinha, 06 suítes, sendo 04 internas e 02 externas (com acesso pela Va-
randa), Varanda, Sala de Jogos, Sauna, Lavanderia, Quarto de empregada, Área de lazer e piscina. 
Obs.2: Consta na AV.07 – 12.947-A da presente matrícula CONSTRUÇÃO HABITE-SE, Consta 
construção da edificação residencial unifamiliar com 413,47m2 de área construída situada no Ca-
minho do Lago s/nº, Lote 036 do Condomínio Porto do Frade, Habite-se nº 75/2015 emitido pela 
Prefeitura local em 24/07/2015 bem como Certidão de Cadastro sob o nº 7866/2017 emitida pela 
PMAR em 25/09/2017, datado em 19 de outubro de 2017, melhor descrito na presente matrícula do 
imóvel. Obs.3: Consta no R.08-12.947-A da presente matrícula CONCESSÃO DE DIREITO DE 
SUPERFÍCIE, Outorgantes Concedentes: Davison José Rabecchi e Valéria Paskevicius Ra-
becchi, Outorgados Superficiários: Juliana Rabechi Ribeiro casada com Frediano Rabecchi 
Ribeiro, Caroline Paskevicius Rabecchi e Lucas José Paskevicius Rabecchi, A PRESENTE 
CONCESSÃO SERÁ PELO PRAZO DE CERCA DE 30 (TRINTA) ANOS a posse do imóvel aos 
Superficiários, datado em 22 de janeiro de 2018, melhor descrito na presente matrícula do 
imóvel. Obs.4: Consta no R.09-12.947-A da presente matrícula PENHORA, oriundo do processo 
nº 1009886-31.2017.8.26.0577 da 3ª Vara Cível de São José dos Campos, valor da dívida na inicial 
R$ 1.836.053,90 (Um milhão e oitocentos e e trinta e seis mil e cinquenta e três reais e noventa cen-
tavos), melhor descrito na presente matrícula do imóvel. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 5.171.518,69 
(Cinco milhões e cento e setenta e um mil e quinhentos e dezoito reais e sessenta e nove centa-
vos) – Avaliação de Julho de 2019 a ser atualizada na data de abertura do leilão de acordo com a 
tabela do TJSP. LOCAL DO BEM: Rodovia Governador Mario Covas, BR 101,KM 508, Condomínio 
Porto Frade Green, Lote 036, Caminho dos Lago, Angra dos Reis/RJ. Depositário: Davison José 
Rabecchi e Valeria Paskevicius Rabecchi. ACORDO: Sendo firmado acordo entre as partes, deverá 
o(a) executado(a) arcar com as despesas de divulgação assumidas pelo leiloeiro correspondentes a 
5% (cinco por cento) sobre o valor do lance inicial ou do valor acordado, sempre prevalecendo o de 
menor valor. DA ADJUDICAÇÃO: Na hipótese de adjudicação do bem pelo exequente, este ficará 
responsável pela comissão devida. DOS LANCES: Os lances poderão ser ofertados pela Internet 
(mediante cadastramento prévio), através do Portal www.lancetotal.com.br. Serão aceitos lanços 
superiores ao lanço corrente, tendo por acréscimo mínimo obrigatório o valor informado no site 
(art. 16 do Prov. CSM n. 1625/2009). DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: O arrematante terá 
o prazo de 24 horas para realizar os depósitos judiciais (art. 19 do Prov. CSM n. 1625/2009), bem 
como somente será assinado o auto de arrematação pelo Juiz de Direito após a efetiva comprovação 
do pagamento integral e da comissão do leiloeiro (art. 20 do Prov. CSM n. 1625/2009). DOS DÉBI-
TOS: Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos 
tributários (IPTU) que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e 
parágrafo único do CTN. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL: O arrematante deverá pagar ao 
Leiloeiro Oficial, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 
de arrematação do(s) bem(ns) e não está incluída no valor do lanço . Todas as regras e condições 
do Leilão constam do Provimento nº 1625/2009, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura do 
Tribunal de Justiça de São Paulo/SP. Ficam TEP TECNOLOGIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA 
LTDA, bem como seus sócios e cônjuges se casados forem, DAVISON JOSÉ RABECCHI, VALE-
RIA PASKEVICIUS RABECCHI, MARCIO FLAVIO COPPIO, MARIANA AMARAL ALTENFELDER 
COPPIO, bem como seus cônjuges se casados forem e JULIANA PASKEVICIUS RABECHI, FRE-
DIANO RABECHI RIBEIRO, LUCAS JOSÉ PASKEVICIUS RABECCHI, CAROLINE PASKEVI-
CIUS RABECCHI, os executados/co-executados e o Credor Hipotecário se houver, INTIMADOS das 
designações supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Eventuais ônus sobre 
o imóvel correrão por conta do arrematante, bem como as despesas gerais relativas à desmonta-
gem, transporte e transferência patrimonial dos bem arrematados (artigo 24 do citado provimento), a 
venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado em que os bens se encontram, portanto é 
recomendado ao interessado efetuar visitação ao bem e pesquisas anteriormente ao encerramento 
do leilão junto aos órgãos responsáveis, Prefeitura e Cartório de registro de imóveis, Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. São José dos Campos, 22/11/2021.

lanceja.com.br (11) 4426-5064
Visitação, Edital na íntegra, 
descrição completa 
do lote, fotos e
lances on-line no site:

 LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL - LEILÃO ON-LINE E PRESENCIAL

DATA: 25/11/2021 - 14h30 - Lote único de bem Imóvel
A.C CAMARGO CÂNCER CENTER - CNPJ n.º 60.961.968/0001-06

APARTAMENTO EM PERDIZES, SÃO PAULO/SP - Edifício Itajubá - com 78,60 m², 9º andar,
 02 Dorm., 02 Banheiros + Vaga Garagem. Na Rua Iperoig, nº 554, Perdizes, São Paulo/SP

IMÓVEL DESOCUPADO! IPTU E CONDOMÍNIO QUITADOS!
Matrícula nº 46.663 do 2º C.R.I. DE SÃO PAULO/SP

Lance Inicial: R$ 570.000,00 - Oportunidade!

Leiloeira Oficial - Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661

Visitação: Agendar no escritório da Leiloeira O�cial - Venda "AD CORPUS" e no estado em que se encontra. LOCAL DO LEILÃO: Rua Laura, nº 138, Centro - Santo André/SP

Aviso de leilão presencial e eletrônico. Contrato nº 079/2021 - Processo nº 8.888-6/2020. O Município 
de Ilhabela realizará o leilão nº 02/2021 para alienação de bens móveis inservíveis, como VEÍCULOS, 
CAMINHÕES E MOTOS - COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO E SUCATA VEICULAR PARA COM-
PACTAÇÃO, TRATORES E MATERIAIS INSERVÍVEIS a quem oferecer maior lance, em 30/11/2021 
às 10:00h, presencialmente no Auditório do Leiloeiro à Rua Itacoarati, 75-A, Vila Nair, São Paulo/SP, 
e simultaneamente, de forma eletrônica, no site www.amaralleiloes.com.br. O Edital completo do Lei-
lão e maiores informações em www.ilhabela.sp.gov.br / www.amaralleiloes.com.br e na Prefeitura de 
Ilhabela à Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86, Perequê, CEP 11630-000, Ilhabela/
SP, (12) 3896-9200. Leiloeiro: Eder Amaral de Oliveira - JUCESP 966, telefones (11) 5061-4038 / (11) 
99222-5134, contato@amaralleiloes.com.br.

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

1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BIRIGUI/SP - Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Le-
gislação em Vigor - 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BIRIGUI/SP - Processo nº 0000088-85.1992.8.26.0077 
– Partes: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A x CALÇADOS KATINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, HAMILTON VEJA-
LÃO FERRAZ, MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, IRAIMA BATONI FERRAZ e CLEUSA MARIA SABIONI OLIVEIRA - 1º 
LEILÃO: 25/11/21 às 13h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não 
havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 14/12/21 às 13h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 60% 
do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. Lote único de bem imóvel: IMÓVEL URBANO (Prédio 
p/ Ind. de Calçados) NA VILA IZABEL MARIN EM BIRIGUI/SP com 4.390,35 m² A.T. e 1.000 m² A.C. localizado na AV. 
EUCLIDES MIRAGAIA, NÚMERO 2.980. MATRÍCULA:  nº 12.430, do C.R.I e Anexos da Comarca de Birigui/SP. Venda 
“AD CORPUS” no estado em que se encontra. Pagamento a vista ou a prazo vide edital. Comissão devida a leiloeira: 
5% do valor da arrematação. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial, Obs: Gravames e demais ônus vide Edital. 

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO 
AMARO. Processo: nº 1027523-08.2016.8.26.0002. Executados: requerido(s) GILBERTO FREIRE RAMALHO. LOTE 001 - 
Apto. c/221,072 m2. Rua Charles Spencer Chaplin, nº137, São Paulo/SP - Contribuinte nº 17120603816. Descrição 
completa na Matrícula nº 120.796 do 11º CRI de São Paulo/SP. LOTE 002 - BOX DUPLO nºs 13 e 14, com 31,69m2. Rua 
Charles Spencer Chaplin, nº137, São Paulo/SP - Contribuinte nº 171.206.04022. Descrição completa na Matrícula nº 
204.687 do 11º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 629.115,20 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
314.557,60 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
10/12/2021 às 15h50min, e termina em 14/12/2021 às 15h50min; 2ª Praça começa em 14/12/2021 às 15h51min, e 
termina em 01/02/2022 às 15h50min. Ficam os requerido(s) GILBERTO FREIRE RAMALHO, bem como seu cônjuge, se 
casado(a)(s) for(em), o credor tributário PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras 
realizadas em 03/02/2018, 29/04/2020 respectivamente. 

 

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

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

Leilões Judiciais

Tel. 11-3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br
Fotos, edital e matrícula no site do leiloeiro. Cadastre-se para dar lance pela internet.

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
2ª VC de Praia Grande/SP Proc.nº 0010981-21.2000.8.26.0477 EXEQUENTE: COND. ED.STO AGOSTINHO (CNPJ 
62.295.761/0001-75) EXECUTADO: PAULO ESTEVÃO LAPOLLI (CPF 033.341.348-22) INTERESSADOS: ANA LUCIA 
FORTE DE CARLOS LAPOLLI (CPF 054.649.798-59), ESPÓLIO DE ALMIRO LAPOLLI (CPF 156.019.278-04), ESPÓLIO DE 
GLÓRIA MARIA DOS SANTOS LAPOLLI, SAIONARA REGINA LAPOLLI FARIAS (CPF 022.445.568-08), WALDIR FARIAS 
(CPF 088.726.128-02), ANDRE LUIS LAPOLLI (CPF 011.002.348-02), SANDRA MARIA CAETANO LAPOLLI (CPF 
922.604.898-34), ALMIRO LAPOLLI FILHO(CPF 147.111.738-38), PREFEITURA PRAIA GRANDE Encerramento 1º Leilão: 
10/12/21 - 10h30 - Lance Mínimo: R$ 109.482,25* Encerramento 2º Leilão: 26/01/22 - 10h30 - Lance Mínimo: R$ 65.689,35* 
*Os valores serão atualizados à época da alienação. DIREITOS - APTO 13 - ED. SANTO AGOSTINHO - R. DOM PEDRO II, 
Nº 299, PRAIA GRANDE/SP. MATRÍCULA 68.594 - CRI DE SÃO VICENTE/SP. CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no 
site da leiloeira (Art. 887, § 2o, CPC). Cadastre-se antecipadamente para participar do leilão online. Rua da Mooca, 3547 - São 
Paulo/SP. Ana Claudia Campos Frazão –leiloeira oficial - JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 – www.FrazaoLeiloes.com.br

Leilões Judiciais

Tel. 11-3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br
Fotos, edital e matrícula no site do leiloeiro. Cadastre-se para dar lance pela internet.

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online 
3ª VC do TATUAPÉ/SP Proc. nº 1002587-56.2020.8.26.0008 EXEQUENTE: SEBASTIÃO CARLOS ROSSETI 
(CPF 021.351.268-88); ROBERTO ROSSETI (CPF 498.973.228-68); ALICE APARECIDA DOS SANTOS 
BERNARDO (CPF 170.702.198-81) representada por Maria Cristina Bernardo Camargo de Toledo (CPFF 
050.470.118-52) EXECUTADO: NEUZA MARIA GOUVEIA (CPF 152.814.278-06) INTERESSADOS: 
PREFEITURA SÃO PAULO Encerramento 1º Leilão: 16/12/21 - 11h00 – Lance Mínimo: R$ 3.031.352,77* 
Encerramento 2º Leilão: 27/01/22- 11h00 - Lance Mínimo: R$ 1.818.811,66* *Os valores serão atualizados à 
época da alienação. UM PRÉDIO E RESPECTIVO TERRENO – RUA BENDIAPA, Nº 201, SÃO PAULO/SP.  
MATRÍCULA 52.437 – 9º CRI DA CAPITAL/SP. CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no site da leiloeira (Art. 887, 

o§ 2 , CPC). Cadastre-se antecipadamente para participar do leilão online. Rua da Mooca, 3547 – São Paulo/SP. Ana 
Claudia Campos Frazão – leiloeira oficial – JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 – www.FrazaoLeiloes.com.br 

Leilões Judiciais

Tel. 11-3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br
Fotos, edital e matrícula no site do leiloeiro. Cadastre-se para dar lance pela internet.

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
19ª VC São Paulo/SP Proc. nº 1008186-06.2016.8.26.0011. EXEQUENTE: SORAYA ASSUMPÇÃO 
CUELLAS RAMOS DE OLIVEIRA (CPF 007.793.968-98) EXECUTADO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 
LOBO (CP809.269.088-04) INTERESSADOS: SIMONE QUEIRÓS ARANHA (CPF844.735.098-34), 
PREFEITURA DE EMBU DAS ARTES Encerramento 1º Leilão: 03/02/22 - 10h00 - Lance Mínimo: R$ 
1.750.372,62* Encerramento 2º Leilão: 24/02/22 - 10h00 - Lance Mínimo: R$ 875.186,31* *Os valores 
serão atualizados à época da alienação. CASA E RESPECTIVO TERRENO, ESTRADA DO JAPONÊS, 
Nº 600, PQ. SÃO LEONARDO, EMBU DAS ARTES-SP. MATRÍCULA 58.539 do CRI DE ITAPECERICA 
DA SERRA/SP. CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no site da leiloeira (Art. 887, § 2o, CPC). Cadastre-
se antecipadamente para participar do leilão online. Rua da Mooca, 3547 – São Paulo/SP. Ana Claudia 
Campos Frazão – leiloeira oficial – JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 – www.FrazaoLeiloes.com.br

Av. Nove de Julho, 3229 - Cj. 401 - Jd. Paulista - São Paulo/SP

Mais informações e Condições de Venda em , www.LEILOEI.com

www.LEILOEI.com.br, Tel. (11) 3422-5998 ou WhatsApp (11) 97616-1618

Felipe Nunes Gomes Teixeira Bignardi – JUCESP 950

Leilão de Veículos e Imóveis
Somente Online

Cadastre-se antecipadamente no site para participar do leilão

Visitação: Agendar com a equipe da Leiloei

Imóveis à venda em: Angatuba/SP, Campos dos Goytacazes/RJ, Guarulhos/SP, João 

Pessoa/PB, Macaé/RJ, Rio de Janeiro/RJ, São Bernardo do Campo/SP e São Paulo/SP.

Imóveis à venda em: Açu/RN, Água Branca/PI, Águas Lindas de Goiás/GO, Altos/PI, Araguaína/TO, 
Aurora do Pará/PA, Belém do Brejo do Cruz/PB, Brejo do Cruz/PB, Buritis/MG, Campina Grande/PB, 
Campo Grande/MS, Ceará-Mirim/RN, Cidade Ocidental/GO, Currais Novos/RN, Curuçá/PA, Flores 
de Goiás/GO, Iaçu/BA, João Pessoa/PB, José de Freitas/PI, Luziânia/GO, Monção/MA, Nossa 
Senhora do Socorro/SE, Padre Bernardo/GO, Picuí/PB, Piracuruca/PI, Santa Bárbara do Pará/PA , 
Santa Isabel do Pará/PA, Santa Maria do Pará/PA, Santo Antônio Descoberto/GO, São Pedro do 
P iau í /P I ,  Teo tôn io  Vi l e la /AL ,  Va lença do P iau í /P I  e  Va lpa ra íso de Go iás /GO.

24/11 - 15H00

Veículos à venda: PORSCHE 911 GT3 2017/2018; VOLKSWAGEN GOLF 
VA R I A N T H L A A 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ; F O R D F U S I O N AW D G T D I 2 0 1 3 / 2 0 1 3 .

Imóvel à Venda:  Alameda Barão de Limeira, 631 e 643, Campos Elísios - 11ª 
Subdistrito - Santa Cecília, São Paulo/SP, Área total: 1.250 m², Zoneamento: Zem

25/11 - 11H00

25/11 - 14H00

26/11 - 15H00

 11 3422-5998 -      11 97616-1618 -      contato@leiloei.com

www.LEILOEI.com | www.LEILOEI.com.br  

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO de bem IMÓVEL e de INTIMAÇÃO dos executados EDINO DORIGO (CPF/MF 959.662.348-
68) e SILVIA CRISTINA RODRIGUES (CPF/MF 246.012.648-47), e seus respectivos cônjuges, se casados forem; da 
credora IRANI FONSECA SIMONETTI (CPF/MF 222.862.280-00); da interessada HIDRASA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ/MF 47.642.590/0001-10); da credora tributária FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
BAURU; e demais interessados, expe dido nos autos da CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, processo nº 0007667-
57.2019.8.26.0071, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Bauru/SP, requerido por ROGERIO COSTA COLNAGHI. 
Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), através do 
portal de leilões on-line da www.leiloei.com, em condições que segue: O 1º LEILÃO em 06/12/2021, às 14h45 e término 
em 13/12/2021, às 14h45, e não havendo licitante seguirá, sem interrupção, o 2º LEILÃO até o d ia 13/01/2022, às 14h45 
(horários de Brasília/DF). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS) – APARTAMENTO tipo I nº 11 localizado no Pavimento Térreo, do 
“Condomínio Residencial Terra Branca – Bloco III”, situado na Rua Paraguai nº 8-35, nesta cidade, município, comarca e 
1ª Circunscrição Imobiliária de Bauru, com as seguintes áreas: área privativa total – 99,71 metros quadrados, sendo 
86,835 metros quadrados correspondente ao apartamento, e 12,875 metros quadrados a vaga de garagem; á rea de uso 
comum – 15,749375 metros quadrados, área total de 115,459375 metros quadrados, correspondendo-lhe uma fração 
ideal no terreno de 12,38% ou 142,6176 metros quadrados. Ao apartamento acima corresponde uma vaga de garagem. 
Referido empreendimento foi edificado em terreno, localizado no Jardim Terra Branca, com área de 1.152,00 metros 
quadrados, matriculado sob o nº 74.164, nesta Serventia, onde acha-se registrada sob nº 07, a instituição e especificação 
condominial do referido condomínio, estando a convenção do condomínio registrada sob o nº 5.765. Inscrição Municipal 
nº: 05.0398.034. Matrícula nº 91.759 do 1º CRI da Comarca de Bauru/SP. AVALIAÇÃO – R$ 181.666,67 (julho/2021 – 
fls. 295-298 dos autos). ÔNUS – Consta da referida matrícula, conforme Av. 03 (06/05/2019) e Av. 04 (20/08/2019), a 
PREMONITÓRIA e a PENHORA exequenda; conforme Av. 05 (30/01/2020) a PENHORA originária do Processo 0031515-
10.2018.8.26.0071, ajuizado pe rante a 6ª Vara Cível de Bauru, por Irani Fonseca Simonetti. Não constam nos autos 
recurso ou causa pendente de julgamento. DÉBITOS FISCAIS – R$ 1.926,65, referentes a débitos tributários dos 
exercícios de 2018 e 2020-2021, conforme pesquisa realizada junto a Prefeitura de Bauru/SP, em 04/10/2021. DÉBITO 
EXEQUENDO – R$ 77.144,51 (março/2019 – fls. 03). *Todos os débitos serão atualizados até a data da alienação. DO 
PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) h oras após o encerramento do leilão, por meio de guia de 
depósito judicial em favor do Juízo. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO – Caso não haja propostas para pagamento à 
vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juiz da 
causa. COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO EM 2º LEILÃO não serão aceitos 
lances inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – 
Edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do arrematante, transferência 
do bem e demais condições no site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações 
pessoais e dos respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital em resumo que será publicado e afixado 
na fo rma da Le i .  Bauru ,  04 de ou tubro de 2021 . JOÃO AUGUSTO GARCIA JUIZ DE DIREITO

www.LEILOEI.com | www.LEILOEI.com.br

 11 3422-5998 -      11 97616-1618 -      contato@leiloei.com

www.LEILOEI.com | www.LEILOEI.com.br  

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O BEM IMÓVEL e de INTIMAÇÃO do executado 
ARNALDO GOMES DE SOUZA (CPF/MF 020.965.328-9), e seu cônjuge, se casado for; do promitente vendedor VALÉRIO 
VALDRIGHI (CPF/MF 021.054.308-64); do credor tributário FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TATUÍ; e demais 
interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº 0016710-52.2012.8.26.0624, em trâmite 
na 2ª Vara Cível da Comarca de Tatuí/SP, requerida por LEANDRO JOSE SANTALA E OUTRO. Nos termos do Art. 881, § 1º e 
ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), através do portal de leilões on-line da 
www.leiloei.com, em condições que segue: O 1º LEILÃO em 07/12/2021, às 14h25 e término em 14/12/2021, às 14h25, e 
não havendo licitante seguirá, sem interrupção, o 2º LEILÃO até o dia 13/01/2022, às 14h25 (horários de Brasília/DF). 
RELAÇÃO DO(S) BEM(NS) – UM PRÉDIO de 537,62m², sendo o pavimento térreo, com dois banheiros, três dormitórios, três 
salas, um depósito, uma despensa, uma área de lazer, duas varandas, três terraços, uma área de serviço, uma copa-cozinha, 
um lavabo, um hall, dois W.C, e o pavimento inferior, com uma garagem, um banheiro, uma sauna, um depósito e um salão de 
jogos, o qual recebeu o nº 621, da rua Professora Judith Marques de Moraes (Av. 5) e seu respectivo LOTE DE TERRENO sob 
n° 02, da quadra 24, com frente para a rua Profº Judith Marques de Moraes, antiga rua “E”, esquina com a rua Julieta Hoffmann 
Lourenção, antiga rua “X”, no loteamento denominado Parque Industrial Colina das Estrelas, nesta cidade de Tatuí-SP, 
encerrando uma área com 1562,62 metros quadrados, com as seguintes medidas e confrontações: - Trinta e um metros em 
linha reta de frente para a rua Judith Marques de Moraes; quarenta e um metros dos fundos, onde divide com o Lote 01, trinta e 
cinco metros da frente aos fundos, do lado direito de quem da rua Judith Hoffman Lourenção, e finalmente, catorze metros e 
catorze centímetros em curvilínea, na esquina entre as ruas referidas, imóvel esse cadastrado na Prefeitura Municipal local, sob 
nº 0531.0073. Matrícula nº 33.238 do CRI da Comarca de Tatuí/SP. AVALIAÇÃO – R$ 2.013.683,54 (março/2020 – fls. 526-
544 e 667 dos autos). ÔNUS – Não consta da respectiva matrícula imobiliária a existência de ônus sobre o imóvel. Consta dos 
autos, às fls. 524, a PENHORA dos direitos do Executado sobre o imóvel, originários do compromisso de compra e venda de fls. 
480-483. DÉBITOS FISCAIS – R$ 28.364,66, referentes a débitos tributários dos exercícios de 2019 a 2021, conforme 
pesquisa junto a Prefeitura de Tatuí, em 21/09/2021. DÉBITO EXEQUENDO – R$ 685.485,16 (agosto/2020 – fls. 558). *Todos 
os débitos serão atualizados até a data da alienação. DO PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas 
após o encerramento do leilão, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO 
– Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, que estarão 
sujeitas a apreciação pelo MM. Juiz da causa. COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO 
EM 2º LEILÃO não serão aceitos lances inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE 
VENDA E INFORMAÇÃO – Edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do 
arrematante, transferência do bem e demais condições no site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual 
insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital em resumo que 
será publicado e afixado na forma da Lei. Tatuí, 21 de setembro de 2021. RUBENS PETERSEN NETO JUIZ DE DIREITO
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LEILÃO SOMENTE ON-LINE
UNIDADE DETRAN BERTIOGA/SP

SERÃO LEILOADOS CARROS e MOTOS COM  E SEM DIREITO A DOCUMENTO E SUCATA PRENSA; 
DATA: ABERTURA 16/11/2021 AS 14 H - ENCERRAMENTO 23/11/2021 AS 14 H COM DIREITO A DOCUMENTO 
- CDD; ABERTURA 16/11/2021 AS 15:30 H - ENCERRAMENTO 23/11/2021 AS 15:30 H FIM DE VIDA ÚTIL - SDD 

LOCAL: www.moralesleiloes.com.br 
VISITAÇÃO: PATIO BERTIOGA – RUA ELIAS NEHME, 92 – PARQUE ESTORIL, na cidade de BERTIOGA/SP, 
para inspeção visual dos veículos, poderá ser feita pelos interessados dias úteis entre 16/11/2021 a 23/11/2021 

das 09 H as 12 H e das 13 H as 15:30 H. 
LEILOEIRO OFICIAL:  WENDELL M. CALIXTO FELIX  JUCESP 759

Maiores informações e lances pelo site:
www.moralesleiloes.com.br ou pelos fones:

tel: 19-9.8124-7979/19-3855-3233/19-3895-7474

LEILÃO SOMENTE ON-LINE
UNIDADE DETRAN CONCHAS/SP

SERÃO LEILOADOS CARROS e MOTOS COM  E SEM DIREITO A DOCUMENTO E SUCATA PRENSA; 
DATA: ABERTURA 23/11/2021 AS 14 H - ENCERRAMENTO 30/11/2021 AS 14 H COM DIREITO A DOCUMENTO 

- CDD; ABERTURA 23/11/2021 AS 15 H - ENCERRAMENTO 30/11/2021 AS 15 H FIM DE VIDA ÚTIL - SDD; 
LOCAL: www.moralesleiloes.com.br 

VISITAÇÃO: Pátio Auto Socorro Machado Lotes 01 a 51 na Rua Manuel Franco de Camargo, 875 – ANHEMBI/SP, 
Pátio Zanin Lotes 52 a 200 na rua Elias Tomazela, 317 Vila Seminário - CONCHAS/SP, para inspeção visual dos 

veículos, poderá ser feita pelos interessados nos dias 23,24,25,26 e 29/11/2021 das 09 H as 12 H
e das 13 H as 16 H e dia 30/11/2021 das 09 as 12 H. 

LEILOEIRO OFICIAL:  HELIO FREITAS  JUCESP 798 

Maiores informações e lances pelo site:
www.moralesleiloes.com.br ou pelos fones:

tel: 19-9.8124-7979/19-3855-3233/19-3895-7474

43ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do executado: FEDERICO PABLO JOSÉ GUEISBUHLER (CPF Nº
570.455.698-15) e seu cônjuge, se casado for.
O MM. Juiz de Direito Dr. Miguel Ferrari Junior, da 43ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam
-se os autos da Ação Monitória com Pedido de Tutela de Urgência em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por MARIA REGINA AMARAL PINHO DE ALMEIDA (CPF Nº 055.504.418-10) em face de FEDERICO
PABLO JOSÉ GUEISBUHLER (CPF Nº 570.455.698-15), nos autos do Processo nº 0017638-76.2019.8.26.0100, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos
Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Estrada Abacherly, CAM178 (antiga estrada do Fogueteiro), S/N, (coordenadas: 23º01’07.31"S 47º10’08.56"W), Gleba A do Sítio Camomila, Viracopos, Campinas/SP, CEP: 13336-
748 - Descrição do Imóvel: Uma gleba de terras designada por área A-2, oriunda do desmembramento da Gleba A, do Sítio Camomila, Bairro Viracopos, nesta cidade, assim descrita e caracterizada: parte de um ponto A,
situado na divisa Gleba B (José Cesar Pescarine e Celia Maria Vasconcelos Pescarine) e a propriedade de Antônio José Jacober e outros, segue na distância de 239,16m até o ponto B-1, confrontando com a propriedade de
Antônio José Jacober e outros, deflete à direita e segue na distância de 24,65m em curva até o ponto B-2 margeando a estrada de servidão, confrontando com a área A-1, deste ponto segue na distância de 118,28m
margeando a estrada de servidão até o ponto E2,confrontando com a área A-1; deflete à direita confrontando com a propriedade de Tomiji Nonura ou Sucessores na distância de 221,75m, confrontando com a propriedade
de Tomiji Nonura ou Sucessores até o ponto F, deflete à direita e segue na distância de 140,65m, confrontando com a propriedade de José Cesar Pescarine e Celia Maria Vasconcelos Pescarine (Gleba B) até o ponto A, ponto
de partida desta descrição, com uma área de 32.311,29m2.

Dados do Imóvel
INCRA n° 624.047.025.968-2
Matrícula Imobiliária n° 155.602 3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
AV. 03 09/05/2018 Existência de Ação Proc. nº 1066848-50.2017.8.26.0100 Maria Regina Amaral Pinho de Almeida
AV. 04 03/03/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 0017638-76.2019.8.26.0100 Maria Regina Amaral Pinho de Almeida
OBS 01: A região onde se localiza o imóvel, apesar de urbanizada, possui características rurais com predominância de plantações de milho na circunvizinhança e em alguns pontos é possível verificar o desenvolvimento de
atividade pecuária. O imóvel encontra-se em local dotado de melhoramentos públicos e uma linha de ônibus servindo a região até o centro da cidade. Referido bem possui uma área real de 31.851,79m² conforme medição
no levantamento planimétrico, área esta que diverge em 459,5m com a constante na certidão de Matrícula Imobiliária. Trata-se de terreno sem benfeitorias, de origem rural (minifúndio), plano e de formato regular, sem
registro de exploração atual, com barrancos internos de aproximadamente 3 metros de altura, de esquina para a estrada da servidão de terra batida que leva o nome atualmente “Estrada Abacherly (Estrada CAM178)”,
distando aproximadamente 2,5km do Aeroporto de Viracopos (Laudo de Avaliação Fls. 105/125).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 1.894.000,00 (Set/2020 – Laudo de Avaliação às fls. 105/125).
Valor de avaliação atualizado: R$ 2.116.486,00 (Nov/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Eventuais débitos tributários serão sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Exequendo: R$ 2.858.934,58 (Fls. 15/16 – Jul/2019).
02 - A 1ª praça terá início em 14 de dezembro de 2021, às 17 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 17 de dezembro de 2021, às 17 horas e 30 minutos. Não havendo lance igual ou superior à avaliação
nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 17 de dezembro de 2021, às 17 horas e 30 minutos, e se encerrará em 27 de janeiro de 2022,
às 17 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à
vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada, exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em
até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor,
caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC, artigo 7º, §§ 3º e 7º da resolução nº 236 do CNJ e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão
(artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa.
Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 10 de novembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. MIGUEL FERRARI JUNIOR - JUIZ DE DIREITO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. 1ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro da Comarca 
da Capital/SP. Processo nº 1008834-08.2019.8.26.0002. Executado: RICARDO MAGALHÃES EISENLOHR (CPF 
878.142.857-04). Credor(es) e/ou interessado(s): MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 1ª Praça começa em 14/12/2021, 
às 10hs00min, e termina em 17/12/2021, às 10hs00min e; 2ª Praça começa em 17/12/2021, às 10hs01min, e 
termina em 20/01/2022, às 10hs00min. Bem a ser leiloado: Apto. 81, Ed. Ilha de Capri, situado na Rua Dom 
Paulo Pedrosa, nº 1.242, Morumbi, São Paulo/SP com descrição completa na Matrícula nº 99.570 do 15º CRI da 
Comarca da Capital/SP. Ônus: Constam ônus, vide edital completo. Lance mínimo na 1ª Praça: R$ 2.456.066,75* 
– Lance mínimo na 2ª Praça: R$ 1.228.033,38* – 50% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. Comissão 
da Leiloeira: + 5% sobre o valor da arrematação. Leiloeira: Priscila da Silva Jordão – JUCESP 1.081. Fica o 
executado RICARDO MAGALHÃES EISENLOHR, sua cônjuge, se casado for, o credor tributário MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO e demais interessados INTIMADOS das designações supra, bem como da penhora realizada em data 
de 21/02/2020, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. O presente edital é publicado 
em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital completo e demais 
informações, acesse: www.gaialeiloes.com.br ou ligue (11) 3135-5689. São Paulo, 17 de novembro de 2021.

3135-5689 gaialeiloes.com.bracesse:(11)

Edital de Alienação de Ativos na forma do artigo 140 da Lei 11.101/2005, respeitando a ordem 
preferencial dos incisos I, II, III e IV, bem como outras modalidades. EDITAL PARA CONVOCAÇÃO 
DE INTERESSADOS, expedido nos autos da Recuperação judicial e Falência da empresa MABE 
BRASIL ELETRODOMÉSTICOS S/A, processo nº 0005814-34.2013.8.26.0229. A MM. Juíza de 
Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Hortolândia/SP, Dra. Marta Brandão Pistelli, na 
forma da Lei, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, 
que realizar-se-á a alienação dos bens abaixo descritos, nas seguintes modalidades, nas datas, 
locais, horários e sob as condições adiante descritas. O leilão será realizado por MEIO ELETRÔ-
NICO, através do Portal www.hastapublica.com.br. O 1º leilão terá início no primeiro dia útil 
subsequente ao da publicação do edital e encerrar-se-á às 13:00 horas do dia 25 de novem-
bro de 2021. Caso os lances ofertados não atinjam o valor de avaliação dos bens, o leilão 
seguir-se-á sem interrupção até às 13:00 horas do dia 30 de novembro de 2021 – 2º leilão. 
Caso os lances não atinjam 50% do valor de avaliação, o leilão seguir-se-á sem interrupção, 
por qualquer preço, até às 13:00 horas do dia 06 de dezembro de 2021 – 3º leilão. O leilão 
será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Euclides Maraschi Junior - JUCESP 819. Do valor mínimo 
de venda dos bens – No primeiro leilão, o valor mínimo para a venda dos bens apregoados será 
de 100% do valor de avaliação. No segundo leilão, a alienação dar-se-á pelo maior valor ofertado, 
desde que não seja inferior a 50% do valor de avaliação, e no terceiro leilão a alienação dar-se-á 
por qualquer preço, caso em que fi cará condicionado à aprovação do Magistrado, Ministério Público 
e Administrador Judicial. 1 – ALIENAÇÃO EM BLOCO DOS BENS – Artigo 140, III, Lei 11.101/2005 
Bens: Os bens objeto desta alienação estão devidamente arrecadados e avaliados, depositados 
no prédio situado em Hortolândia-SP, conforme relação a seguir: 1.1 Da descrição do bem: 9.27) 
Injetora Battenfeld, avaliada em R$ 95.830,50; 9.40) Perfi ladeira Olma, suporte desempeno, 
mesa desempeno, avaliada em R$ 1.386.277,50; 9.41) Perfi ladeira Fagorlateral, avaliada em 
R$ 608.855,00; 9.42) Perfi ladeira Fagorteto, dispositivo para controle, mesa de desempeno, 
avaliada em R$ 502.900,50; 9.43) Perfi ladeira Fagorporta, avaliada em R$ 724.493,50; 9.48) 
Termoformadora Vaccum Forming Rigo, máquina para furação de painel lateral, avaliada em 
R$ 438.711,50. Valor total da avaliação dos bens: R$ 3.757.068,50 (três milhões, setecentos e 
cinquenta e sete mil, sessenta e oito reais e cinquenta centavos). 2 - ALIENAÇÃO DOS BENS 
INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS – Artigo 140, IV, Lei 11.101/2005 Em caso de ausência de 
proponentes no item anterior, concomitantemente ao procedimento público de venda dos ativos, na 
forma dos incisos I, II e III do artigo 140 da Lei 11.101/2005, dar-se-á início ao leilão individualizados 
dos bens, nos termos do artigo 140, IV da Lei 11.101/2005, nos termos a seguir descritos. 2.1 Dos 
bens – Bens descritos no item anterior, os quais serão disponibilizados no portal www.hastapublica.
com.br, por meio do qual os interessados terão acesso às fotos e à descrição detalhada dos bens 
a serem apregoados. 2.2 Dos débitos – Os bens serão apregoados sem quaisquer ônus, não ha-
vendo sucessão do arrematante nas obrigações do devedor (“aquisição originária”), exceto se o 
arrematante for: * sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; * parente, em linha 
reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afi m, do falido ou de sócio da sociedade 
falida, ou * identifi cado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão (artigo 141, da 
Lei nº 11.101/2.005). 2.3 Da visitação - As visitas deverão ser agendadas via e-mail operacional@
hastapublica.com.br. 2.4 Dos lances – Os lances poderão ser ofertados pela rede Internet, através 
do Portal www.hastapublica.com.br, em igualdade de condições. 2.5 Da comissão do Leiloeiro Ofi -
cial - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Ofi cial, a título de comissão, o valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação dos bens. A comissão devida não está inclusa no 
valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação 
for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do arrematante, deduzidas as 
despesas incorridas. 2.6 Do pagamento - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço dos 
bens arrematados, deduzido o valor da caução ofertada, se for o caso, no prazo de até 24 (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. 2.7 Do pagamento da comissão - O pagamen-
to da comissão do Leiloeiro Ofi cial deverá ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas a contar do 
encerramento do leilão, através de deposito junto ao Banco Itaú agência 0150 na conta corrente nº 
26.800-1 em nome de HASTAPUBLICABR Promotora de Eventos Ltda. CNPJ nº 16.792.811/0001-
02. 2.8 Das demais disposições - Caso o arrematante não efetue o pagamento dentro do prazo de 
24 (vinte e quatro) horas da homologação do leilão, a arrematação será cancelada e o proponente 
pagará multa de 3% (três por cento) sobre o valor do lance, sendo que 2% (dois por cento) da multa 
será destinado à Massa Falida e 1% (um por cento) será destinado à Leiloeira em razão do serviço 
prestado, podendo, ainda, o Juiz aprovar a venda do(s) bem(ns) para o segundo colocado, pelo 
último lance por ele ofertado. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei nº 11.101/2.005 
e, no que couber, o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 
22.427/33, que regulamenta a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial, o caput do artigo 335, do CP, as Normas 
de Serviços Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça – NSJCGJ e a Lei nº 14.112/2020. Todas 
as regras e condições do Leilão estão disponíveis no portal www.hastapublica.com.br. A publicação 
deste edital supre eventual insucesso das notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. Será o 
presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Hortolândia, aos 11 de novembro de 2021. Marta Brandão Pistelli -  Juíza de Direito

EDITAL DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS

www www.agsleiloes.com.br  (11) 3213-4148

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 1ª Vara do Juizado Especial Cível do Foro Regional XI – Pinheiros da 
Comarca da Capital/SP. Processo nº 0003311-68.2020.8.26.0011. Requerida: PSZ REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI atual 
denominação de PSZ - COMERCIO DE PEDRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (CNPJ 31.564.832/0001-64), na pessoa 
de seu representante legal PAULO SERGIO ZAGO (CPF 137.214.688-13). 1º Leilão começa em 17/01/2022, às 11hs00min, e 
termina em 20/01/2022, às 11hs00min e; 2º Leilão começa em 20/01/2022, às 11hs01min, e termina em 09/02/2022, às 
11hs00min. Bens a serem leiloados: 03 (três) lixadeiras, marcas diversas. Ônus: Não consta ônus. Lance mínimo no 1º Leilão: 
R$ 1.730,54* – Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 865,27* – 50% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. Comissão do 
Leiloeiro: + 5% sobre o valor da arrematação. Leiloeiro Oficial: Sr. Daniel Bizerra da Costa – JUCESP 1.175. Fica a requerida 
PSZ REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI atual denominação de PSZ - COMERCIO DE PEDRAS E MATERIAIS DE 
CONSTRUCAO EIRELI, na pessoa de seu representante legal PAULO SERGIO ZAGO e demais interessados INTIMADOS das 
designações supra, bem como da penhora realizada em data de 12/02/2021, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação 
pessoal/postal. O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital 
completo e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148. São Paulo, 18 de novembro de 2021.

www www.agsleiloes.com.br  (11) 3213-4148

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 24ª Vara Cível da Comarca da Capital/SP. Processo nº 1102072-
44.2020.8.26.0100. Requerida: ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
(CNPJ 43.450.832/0001-12). Credor(es) e/ou interessado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL, credor trabalhista ESPÓLIO DE ORLANDO PEINADO MARTIN, na pessoa de sua inventariante MARTA APARECIDA 
ZANIBONI PEINADO e demais interessados. 1º Leilão começa em 10/01/2022, às 10hs00min, e termina em 13/01/2022, 
às 10hs00min e; 2º Leilão começa em 13/01/2021, às 10hs01min, e termina em 02/02/2022, às 10hs00min. Bem a ser 
leiloado: Duas Vagas de garagem, localizada no subsolo do “Edifício Vila Normanda”, Bloco “A”, situado na Avenida Ipiranga 
nº 318, República, São Paulo/SP com descrição completa nas Matrículas nºs 69.673 e nº 69.675 do 5º CRI da Comarca da 
Capital/SP. Ônus: Constam ônus, vide edital completo. Contribuinte Municipal nº 006.064.4198-0. Obs: As vagas poderão 
ser arrematadas somente por proprietários de unidades do Edifício. Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 5.899,41 (cada vaga)* 
– Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 3.539,64 (cada vaga)* – 60% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. Comissão do 
Leiloeiro: + 5% sobre o valor da arrematação. Leiloeiro Oficial: Sr. Daniel Bizerra da Costa – JUCESP 1.175. Fica a requerida 
ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o credor trabalhista ESPÓLIO DE ORLANDO PEINADO MARTIN, na 
pessoa de sua inventariante MARTA APARECIDA ZANIBONI PEINADO e demais interessados INTIMADOS das designações 
supra, bem como da penhora realizada em data de 12/04/2021, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/
postal. O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital 
completo e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148. São Paulo, 12 de novembro de 2021.
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Processo 1012491-18.2020.8.26.0100. 43ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP. 
Exequente: Condomínio Edifício Gomes. Executada: Elza Rita Cardoso Campana. BEM: Apar-
tamento 73, do Bloco C, do Condomínio Edifício Gomes, localizado na Rua Espírito Santo, 218, 
Aclimação, CEP 01526-020, São Paulo/SP, matrícula 28.149 do 16º CRI de São Paulo/SP, contri-
buinte 033.057.0694-5. Avaliação: R$ 507.000,00 em 10/2020, que será atualizado pela tabela do 
TJ/SP. Débito da demanda: R$ 44.706,54 em 08/2021. 1º LEILÃO: De 02/12/2021 às 11:00 até 
09/12/2021 às 11:00, valor da avaliação. 2º LEILÃO: De 09/12/2021 às 11:01 até 27/01/2022 às 
11:00, 70% do valor da avaliação. 
Processo 1001193-40.2019.8.26.0625. 5ª Vara Cível da Comarca de Taubaté/SP. Exequen-
te: Condomínio Residencial Parque Trenton. Executado: Michael Bruno de Paula. BEM: Direitos 
decorrentes do contrato de alienação fi duciária sobre o Apartamento 102, do Bloco 07, do Resi-
dencial Parque Trenton, localizado na Avenida Helvino Moraes, 1.000, Vila São José, CEP 12070-
450, Taubaté/SP, matrícula 145.340 do CRI de Taubaté/SP, inscrição 63016001099. Avaliação: 
R$ 160.000,00 em 02/2021, que será atualizado pela tabela do TJ/SP. Débito da demanda: R$ 
16.230,73 em 08/2021. 1º LEILÃO: De 07/12/2021 às 14:00 até 14/12/2021 às 14:00, valor da ava-
liação. 2º LEILÃO: De 14/12/2021 às 14:01 até 07/02/2022 às 14:00, 65% do valor da avaliação. 
Processo 0021434-81.2018.8.26.0562. 9ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP. Exequen-
te: Condomínio Edifício Central Park Residence. Executada: Patricia Eugenia Zuniga Castilla. 
BEM: Direitos que a Executada possui sobre o Apartamento 64, do Bloco B (Brodway), do Condo-
mínio Edifício Central Park Residence, localizado na Rua Monsenhor de Paula Rodrigues, 156, Vila 
Belmiro, CEP 11075-350, Santos/SP, matrícula 34.576 do 1º CRI de Santos/SP, inscrição municipal 
45.035.029.116. Avaliação: R$ 280.000,00 em 08/2020, que será atualizado pela tabela do TJ/
SP. Débito da demanda: R$ 201.372,95 em 10/2021. 1º LEILÃO: De 13/12/2021 às 11:00 até 
16/12/2021 às 11:00, valor da avaliação. 2º LEILÃO: De 16/12/2021 às 11:01 até 08/02/2022 às 
11:00, 60% do valor da avaliação. 
O edital na íntegra e maiores informações www.amaralleiloes.com.br. A publicação deste edital 
supre eventuais insucessos das intimações/notifi cações pessoais das partes, de seus respectivos 
cônjuges, bem como dos demais interessados, nos termos do artigo 889 do Código de Processo 
Civil. 

 Leiloeiro Ofi cial EDER AMARAL DE OLIVEIRA - JUCESP 966

EDITAIS DE LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO - 
VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO ART. 887, §3º/CPC. 

Leilões Judiciais

Tel. 11-3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br
Fotos, edital e matrícula no site do leiloeiro. Cadastre-se para dar lance pela internet.

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
3ª VC de Osasco/SP. Proc. nº 1031171-14.2017.8.26.0405 EXEQUENTE: COND. OSASCO PRIME 
BOULEVARD (CNPJ18.273.982/0001-50) EXECUTADO: IPOMOEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA (CNPJ 09.073.039/0001-03) INTERESSADOS: ANDRÉA FIRMINO DE MEDEIROS MARCOLINO 
(CPFF 126.745.948-45) PREFEITURA DE OSASCO Encerramento 1º Leilão: 17/12/21 - 11h00 - Lance 
Mínimo: R$ 219.712,47* Encerramento 2º Leilão: 28/01/22 -11h00 - Lance Mínimo: R$ 186.755,60* *Os 
valores serão atualizados à época da alienação. ESCRITÓRIO nº 1805, TORRE SANTORINI - COND. 
OSASCO PRIME BOULEVARD - AV. DOS AUTONOMISTAS, Nº 896, OSASCO/SP. MATRÍCULA 108.345 - 
DO 1º CRI DE OSASCO/SP. CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no site da leiloeira (Art. 887, § 2o, CPC). 
Cadastre-se antecipadamente para participar do leilão online. Rua da Mooca, 3547 - São Paulo/SP. Ana 
Claudia Campos Frazão - leiloeira oficial - JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 28 VARA CIVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. 
Processo: nº 0215861-92.2007.8.26.0100. Executados: requerido(s) ROBERTO MOISÉS DUTKIEWICZ, ZILDA SHEILA SUTKIEWICZ, ARNALDO 
SHICHMANN. Prédio misto (residencial/comercial) c/ a área construída de 275,234m² e seu respectivo terreno c/ 300,00m² de área, à Rua Dr. Leonardo 
Pinto, 54 e 56, Bom Retiro, São Paulo/SP. Rua Doutor Leonardo Pinto, nº54 e 56, São Paulo/SP - Contribuinte nº 019.076.00302. Descrição completa na 
Transcrição nº 4.584 do 08º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.722.943,25 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 861.471,62 (50% do 
valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 18/01/2022 às 13h20min, e termina em 21/01/2022 às 
13h20min; 2ª Praça começa em 21/01/2022 às 13h21min, e termina em 10/02/2022 às 13h20min. Ficam os requerido(s) ROBERTO MOISÉS 
DUTKIEWICZ, ZILDA SHEILA SUTKIEWICZ, ARNALDO SHICHMANN, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal.  
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EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS 
LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 
– Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.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.

Leilões Judiciais

Tel. 11-3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br
Fotos, edital e matrícula no site do leiloeiro. Cadastre-se para dar lance pela internet.

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
2ª VC de Praia Grande/SP Proc.nº 0010981-21.2000.8.26.0477 EXEQUENTE: COND. ED.STO AGOSTINHO (CNPJ 
62.295.761/0001-75) EXECUTADO: PAULO ESTEVÃO LAPOLLI (CPF 033.341.348-22) INTERESSADOS: ANA LUCIA 
FORTE DE CARLOS LAPOLLI (CPF 054.649.798-59), ESPÓLIO DE ALMIRO LAPOLLI (CPF 156.019.278-04), ESPÓLIO DE 
GLÓRIA MARIA DOS SANTOS LAPOLLI, SAIONARA REGINA LAPOLLI FARIAS (CPF 022.445.568-08), WALDIR FARIAS 
(CPF 088.726.128-02), ANDRE LUIS LAPOLLI (CPF 011.002.348-02), SANDRA MARIA CAETANO LAPOLLI (CPF 
922.604.898-34), ALMIRO LAPOLLI FILHO(CPF 147.111.738-38), PREFEITURA PRAIA GRANDE Encerramento 1º Leilão: 
10/12/21 - 10h30 - Lance Mínimo: R$ 109.482,25* Encerramento 2º Leilão: 26/01/22 - 10h30 - Lance Mínimo: R$ 65.689,35* 
*Os valores serão atualizados à época da alienação. DIREITOS - APTO 13 - ED. SANTO AGOSTINHO - R. DOM PEDRO II, 
Nº 299, PRAIA GRANDE/SP. MATRÍCULA 68.594 - CRI DE SÃO VICENTE/SP. CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no 
site da leiloeira (Art. 887, § 2o, CPC). Cadastre-se antecipadamente para participar do leilão online. Rua da Mooca, 3547 - São 
Paulo/SP. Ana Claudia Campos Frazão –leiloeira oficial - JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 – www.FrazaoLeiloes.com.br

Leilões Judiciais

Tel. 11-3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br
Fotos, edital e matrícula no site do leiloeiro. Cadastre-se para dar lance pela internet.

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online 
3ª VC do TATUAPÉ/SP Proc. nº 1002587-56.2020.8.26.0008 EXEQUENTE: SEBASTIÃO CARLOS ROSSETI 
(CPF 021.351.268-88); ROBERTO ROSSETI (CPF 498.973.228-68); ALICE APARECIDA DOS SANTOS 
BERNARDO (CPF 170.702.198-81) representada por Maria Cristina Bernardo Camargo de Toledo (CPFF 
050.470.118-52) EXECUTADO: NEUZA MARIA GOUVEIA (CPF 152.814.278-06) INTERESSADOS: 
PREFEITURA SÃO PAULO Encerramento 1º Leilão: 16/12/21 - 11h00 – Lance Mínimo: R$ 3.031.352,77* 
Encerramento 2º Leilão: 27/01/22- 11h00 - Lance Mínimo: R$ 1.818.811,66* *Os valores serão atualizados à 
época da alienação. UM PRÉDIO E RESPECTIVO TERRENO – RUA BENDIAPA, Nº 201, SÃO PAULO/SP.  
MATRÍCULA 52.437 – 9º CRI DA CAPITAL/SP. CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no site da leiloeira (Art. 887, 

o§ 2 , CPC). Cadastre-se antecipadamente para participar do leilão online. Rua da Mooca, 3547 – São Paulo/SP. Ana 
Claudia Campos Frazão – leiloeira oficial – JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 – www.FrazaoLeiloes.com.br 

Leilões Judiciais

Tel. 11-3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br
Fotos, edital e matrícula no site do leiloeiro. Cadastre-se para dar lance pela internet.

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
19ª VC São Paulo/SP Proc. nº 1008186-06.2016.8.26.0011. EXEQUENTE: SORAYA ASSUMPÇÃO 
CUELLAS RAMOS DE OLIVEIRA (CPF 007.793.968-98) EXECUTADO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 
LOBO (CP809.269.088-04) INTERESSADOS: SIMONE QUEIRÓS ARANHA (CPF844.735.098-34), 
PREFEITURA DE EMBU DAS ARTES Encerramento 1º Leilão: 03/02/22 - 10h00 - Lance Mínimo: R$ 
1.750.372,62* Encerramento 2º Leilão: 24/02/22 - 10h00 - Lance Mínimo: R$ 875.186,31* *Os valores 
serão atualizados à época da alienação. CASA E RESPECTIVO TERRENO, ESTRADA DO JAPONÊS, 
Nº 600, PQ. SÃO LEONARDO, EMBU DAS ARTES-SP. MATRÍCULA 58.539 do CRI DE ITAPECERICA 
DA SERRA/SP. CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no site da leiloeira (Art. 887, § 2o, CPC). Cadastre-
se antecipadamente para participar do leilão online. Rua da Mooca, 3547 – São Paulo/SP. Ana Claudia 
Campos Frazão – leiloeira oficial – JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 – www.FrazaoLeiloes.com.br

Av. Nove de Julho, 3229 - Cj. 401 - Jd. Paulista - São Paulo/SP

Mais informações e Condições de Venda em , www.LEILOEI.com

www.LEILOEI.com.br, Tel. (11) 3422-5998 ou WhatsApp (11) 97616-1618

Felipe Nunes Gomes Teixeira Bignardi – JUCESP 950

Leilão de Veículos e Imóveis
Somente Online

Cadastre-se antecipadamente no site para participar do leilão

Visitação: Agendar com a equipe da Leiloei

Imóveis à venda em: Angatuba/SP, Campos dos Goytacazes/RJ, Guarulhos/SP, João 

Pessoa/PB, Macaé/RJ, Rio de Janeiro/RJ, São Bernardo do Campo/SP e São Paulo/SP.

Imóveis à venda em: Açu/RN, Água Branca/PI, Águas Lindas de Goiás/GO, Altos/PI, Araguaína/TO, 
Aurora do Pará/PA, Belém do Brejo do Cruz/PB, Brejo do Cruz/PB, Buritis/MG, Campina Grande/PB, 
Campo Grande/MS, Ceará-Mirim/RN, Cidade Ocidental/GO, Currais Novos/RN, Curuçá/PA, Flores 
de Goiás/GO, Iaçu/BA, João Pessoa/PB, José de Freitas/PI, Luziânia/GO, Monção/MA, Nossa 
Senhora do Socorro/SE, Padre Bernardo/GO, Picuí/PB, Piracuruca/PI, Santa Bárbara do Pará/PA , 
Santa Isabel do Pará/PA, Santa Maria do Pará/PA, Santo Antônio Descoberto/GO, São Pedro do 
P iau í /P I ,  Teo tôn io  Vi l e la /AL ,  Va lença do P iau í /P I  e  Va lpa ra íso de Go iás /GO.

24/11 - 15H00

Veículos à venda: PORSCHE 911 GT3 2017/2018; VOLKSWAGEN GOLF 
VA R I A N T H L A A 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ; F O R D F U S I O N AW D G T D I 2 0 1 3 / 2 0 1 3 .

Imóvel à Venda:  Alameda Barão de Limeira, 631 e 643, Campos Elísios - 11ª 
Subdistrito - Santa Cecília, São Paulo/SP, Área total: 1.250 m², Zoneamento: Zem

25/11 - 11H00

25/11 - 14H00

26/11 - 15H00

 11 3422-5998 -      11 97616-1618 -      contato@leiloei.com
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EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO de bem IMÓVEL e de INTIMAÇÃO dos executados EDINO DORIGO (CPF/MF 959.662.348-
68) e SILVIA CRISTINA RODRIGUES (CPF/MF 246.012.648-47), e seus respectivos cônjuges, se casados forem; da 
credora IRANI FONSECA SIMONETTI (CPF/MF 222.862.280-00); da interessada HIDRASA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ/MF 47.642.590/0001-10); da credora tributária FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
BAURU; e demais interessados, expe dido nos autos da CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, processo nº 0007667-
57.2019.8.26.0071, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Bauru/SP, requerido por ROGERIO COSTA COLNAGHI. 
Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), através do 
portal de leilões on-line da www.leiloei.com, em condições que segue: O 1º LEILÃO em 06/12/2021, às 14h45 e término 
em 13/12/2021, às 14h45, e não havendo licitante seguirá, sem interrupção, o 2º LEILÃO até o d ia 13/01/2022, às 14h45 
(horários de Brasília/DF). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS) – APARTAMENTO tipo I nº 11 localizado no Pavimento Térreo, do 
“Condomínio Residencial Terra Branca – Bloco III”, situado na Rua Paraguai nº 8-35, nesta cidade, município, comarca e 
1ª Circunscrição Imobiliária de Bauru, com as seguintes áreas: área privativa total – 99,71 metros quadrados, sendo 
86,835 metros quadrados correspondente ao apartamento, e 12,875 metros quadrados a vaga de garagem; á rea de uso 
comum – 15,749375 metros quadrados, área total de 115,459375 metros quadrados, correspondendo-lhe uma fração 
ideal no terreno de 12,38% ou 142,6176 metros quadrados. Ao apartamento acima corresponde uma vaga de garagem. 
Referido empreendimento foi edificado em terreno, localizado no Jardim Terra Branca, com área de 1.152,00 metros 
quadrados, matriculado sob o nº 74.164, nesta Serventia, onde acha-se registrada sob nº 07, a instituição e especificação 
condominial do referido condomínio, estando a convenção do condomínio registrada sob o nº 5.765. Inscrição Municipal 
nº: 05.0398.034. Matrícula nº 91.759 do 1º CRI da Comarca de Bauru/SP. AVALIAÇÃO – R$ 181.666,67 (julho/2021 – 
fls. 295-298 dos autos). ÔNUS – Consta da referida matrícula, conforme Av. 03 (06/05/2019) e Av. 04 (20/08/2019), a 
PREMONITÓRIA e a PENHORA exequenda; conforme Av. 05 (30/01/2020) a PENHORA originária do Processo 0031515-
10.2018.8.26.0071, ajuizado pe rante a 6ª Vara Cível de Bauru, por Irani Fonseca Simonetti. Não constam nos autos 
recurso ou causa pendente de julgamento. DÉBITOS FISCAIS – R$ 1.926,65, referentes a débitos tributários dos 
exercícios de 2018 e 2020-2021, conforme pesquisa realizada junto a Prefeitura de Bauru/SP, em 04/10/2021. DÉBITO 
EXEQUENDO – R$ 77.144,51 (março/2019 – fls. 03). *Todos os débitos serão atualizados até a data da alienação. DO 
PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) h oras após o encerramento do leilão, por meio de guia de 
depósito judicial em favor do Juízo. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO – Caso não haja propostas para pagamento à 
vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juiz da 
causa. COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO EM 2º LEILÃO não serão aceitos 
lances inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – 
Edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do arrematante, transferência 
do bem e demais condições no site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações 
pessoais e dos respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital em resumo que será publicado e afixado 
na fo rma da Le i .  Bauru ,  04 de ou tubro de 2021 . JOÃO AUGUSTO GARCIA JUIZ DE DIREITO
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EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O BEM IMÓVEL e de INTIMAÇÃO do executado 
ARNALDO GOMES DE SOUZA (CPF/MF 020.965.328-9), e seu cônjuge, se casado for; do promitente vendedor VALÉRIO 
VALDRIGHI (CPF/MF 021.054.308-64); do credor tributário FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TATUÍ; e demais 
interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Processo nº 0016710-52.2012.8.26.0624, em trâmite 
na 2ª Vara Cível da Comarca de Tatuí/SP, requerida por LEANDRO JOSE SANTALA E OUTRO. Nos termos do Art. 881, § 1º e 
ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), através do portal de leilões on-line da 
www.leiloei.com, em condições que segue: O 1º LEILÃO em 07/12/2021, às 14h25 e término em 14/12/2021, às 14h25, e 
não havendo licitante seguirá, sem interrupção, o 2º LEILÃO até o dia 13/01/2022, às 14h25 (horários de Brasília/DF). 
RELAÇÃO DO(S) BEM(NS) – UM PRÉDIO de 537,62m², sendo o pavimento térreo, com dois banheiros, três dormitórios, três 
salas, um depósito, uma despensa, uma área de lazer, duas varandas, três terraços, uma área de serviço, uma copa-cozinha, 
um lavabo, um hall, dois W.C, e o pavimento inferior, com uma garagem, um banheiro, uma sauna, um depósito e um salão de 
jogos, o qual recebeu o nº 621, da rua Professora Judith Marques de Moraes (Av. 5) e seu respectivo LOTE DE TERRENO sob 
n° 02, da quadra 24, com frente para a rua Profº Judith Marques de Moraes, antiga rua “E”, esquina com a rua Julieta Hoffmann 
Lourenção, antiga rua “X”, no loteamento denominado Parque Industrial Colina das Estrelas, nesta cidade de Tatuí-SP, 
encerrando uma área com 1562,62 metros quadrados, com as seguintes medidas e confrontações: - Trinta e um metros em 
linha reta de frente para a rua Judith Marques de Moraes; quarenta e um metros dos fundos, onde divide com o Lote 01, trinta e 
cinco metros da frente aos fundos, do lado direito de quem da rua Judith Hoffman Lourenção, e finalmente, catorze metros e 
catorze centímetros em curvilínea, na esquina entre as ruas referidas, imóvel esse cadastrado na Prefeitura Municipal local, sob 
nº 0531.0073. Matrícula nº 33.238 do CRI da Comarca de Tatuí/SP. AVALIAÇÃO – R$ 2.013.683,54 (março/2020 – fls. 526-
544 e 667 dos autos). ÔNUS – Não consta da respectiva matrícula imobiliária a existência de ônus sobre o imóvel. Consta dos 
autos, às fls. 524, a PENHORA dos direitos do Executado sobre o imóvel, originários do compromisso de compra e venda de fls. 
480-483. DÉBITOS FISCAIS – R$ 28.364,66, referentes a débitos tributários dos exercícios de 2019 a 2021, conforme 
pesquisa junto a Prefeitura de Tatuí, em 21/09/2021. DÉBITO EXEQUENDO – R$ 685.485,16 (agosto/2020 – fls. 558). *Todos 
os débitos serão atualizados até a data da alienação. DO PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas 
após o encerramento do leilão, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO 
– Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, que estarão 
sujeitas a apreciação pelo MM. Juiz da causa. COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO 
EM 2º LEILÃO não serão aceitos lances inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE 
VENDA E INFORMAÇÃO – Edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do 
arrematante, transferência do bem e demais condições no site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual 
insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital em resumo que 
será publicado e afixado na forma da Lei. Tatuí, 21 de setembro de 2021. RUBENS PETERSEN NETO JUIZ DE DIREITO
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LEILÃO SOMENTE ON-LINE
UNIDADE DETRAN BERTIOGA/SP

SERÃO LEILOADOS CARROS e MOTOS COM  E SEM DIREITO A DOCUMENTO E SUCATA PRENSA; 
DATA: ABERTURA 16/11/2021 AS 14 H - ENCERRAMENTO 23/11/2021 AS 14 H COM DIREITO A DOCUMENTO 
- CDD; ABERTURA 16/11/2021 AS 15:30 H - ENCERRAMENTO 23/11/2021 AS 15:30 H FIM DE VIDA ÚTIL - SDD 

LOCAL: www.moralesleiloes.com.br 
VISITAÇÃO: PATIO BERTIOGA – RUA ELIAS NEHME, 92 – PARQUE ESTORIL, na cidade de BERTIOGA/SP, 
para inspeção visual dos veículos, poderá ser feita pelos interessados dias úteis entre 16/11/2021 a 23/11/2021 

das 09 H as 12 H e das 13 H as 15:30 H. 
LEILOEIRO OFICIAL:  WENDELL M. CALIXTO FELIX  JUCESP 759

Maiores informações e lances pelo site:
www.moralesleiloes.com.br ou pelos fones:

tel: 19-9.8124-7979/19-3855-3233/19-3895-7474

LEILÃO SOMENTE ON-LINE
UNIDADE DETRAN CONCHAS/SP

SERÃO LEILOADOS CARROS e MOTOS COM  E SEM DIREITO A DOCUMENTO E SUCATA PRENSA; 
DATA: ABERTURA 23/11/2021 AS 14 H - ENCERRAMENTO 30/11/2021 AS 14 H COM DIREITO A DOCUMENTO 

- CDD; ABERTURA 23/11/2021 AS 15 H - ENCERRAMENTO 30/11/2021 AS 15 H FIM DE VIDA ÚTIL - SDD; 
LOCAL: www.moralesleiloes.com.br 

VISITAÇÃO: Pátio Auto Socorro Machado Lotes 01 a 51 na Rua Manuel Franco de Camargo, 875 – ANHEMBI/SP, 
Pátio Zanin Lotes 52 a 200 na rua Elias Tomazela, 317 Vila Seminário - CONCHAS/SP, para inspeção visual dos 

veículos, poderá ser feita pelos interessados nos dias 23,24,25,26 e 29/11/2021 das 09 H as 12 H
e das 13 H as 16 H e dia 30/11/2021 das 09 as 12 H. 

LEILOEIRO OFICIAL:  HELIO FREITAS  JUCESP 798 

Maiores informações e lances pelo site:
www.moralesleiloes.com.br ou pelos fones:

tel: 19-9.8124-7979/19-3855-3233/19-3895-7474

43ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do executado: FEDERICO PABLO JOSÉ GUEISBUHLER (CPF Nº
570.455.698-15) e seu cônjuge, se casado for.
O MM. Juiz de Direito Dr. Miguel Ferrari Junior, da 43ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam
-se os autos da Ação Monitória com Pedido de Tutela de Urgência em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por MARIA REGINA AMARAL PINHO DE ALMEIDA (CPF Nº 055.504.418-10) em face de FEDERICO
PABLO JOSÉ GUEISBUHLER (CPF Nº 570.455.698-15), nos autos do Processo nº 0017638-76.2019.8.26.0100, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos
Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Estrada Abacherly, CAM178 (antiga estrada do Fogueteiro), S/N, (coordenadas: 23º01’07.31"S 47º10’08.56"W), Gleba A do Sítio Camomila, Viracopos, Campinas/SP, CEP: 13336-
748 - Descrição do Imóvel: Uma gleba de terras designada por área A-2, oriunda do desmembramento da Gleba A, do Sítio Camomila, Bairro Viracopos, nesta cidade, assim descrita e caracterizada: parte de um ponto A,
situado na divisa Gleba B (José Cesar Pescarine e Celia Maria Vasconcelos Pescarine) e a propriedade de Antônio José Jacober e outros, segue na distância de 239,16m até o ponto B-1, confrontando com a propriedade de
Antônio José Jacober e outros, deflete à direita e segue na distância de 24,65m em curva até o ponto B-2 margeando a estrada de servidão, confrontando com a área A-1, deste ponto segue na distância de 118,28m
margeando a estrada de servidão até o ponto E2,confrontando com a área A-1; deflete à direita confrontando com a propriedade de Tomiji Nonura ou Sucessores na distância de 221,75m, confrontando com a propriedade
de Tomiji Nonura ou Sucessores até o ponto F, deflete à direita e segue na distância de 140,65m, confrontando com a propriedade de José Cesar Pescarine e Celia Maria Vasconcelos Pescarine (Gleba B) até o ponto A, ponto
de partida desta descrição, com uma área de 32.311,29m2.

Dados do Imóvel
INCRA n° 624.047.025.968-2
Matrícula Imobiliária n° 155.602 3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
AV. 03 09/05/2018 Existência de Ação Proc. nº 1066848-50.2017.8.26.0100 Maria Regina Amaral Pinho de Almeida
AV. 04 03/03/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 0017638-76.2019.8.26.0100 Maria Regina Amaral Pinho de Almeida
OBS 01: A região onde se localiza o imóvel, apesar de urbanizada, possui características rurais com predominância de plantações de milho na circunvizinhança e em alguns pontos é possível verificar o desenvolvimento de
atividade pecuária. O imóvel encontra-se em local dotado de melhoramentos públicos e uma linha de ônibus servindo a região até o centro da cidade. Referido bem possui uma área real de 31.851,79m² conforme medição
no levantamento planimétrico, área esta que diverge em 459,5m com a constante na certidão de Matrícula Imobiliária. Trata-se de terreno sem benfeitorias, de origem rural (minifúndio), plano e de formato regular, sem
registro de exploração atual, com barrancos internos de aproximadamente 3 metros de altura, de esquina para a estrada da servidão de terra batida que leva o nome atualmente “Estrada Abacherly (Estrada CAM178)”,
distando aproximadamente 2,5km do Aeroporto de Viracopos (Laudo de Avaliação Fls. 105/125).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 1.894.000,00 (Set/2020 – Laudo de Avaliação às fls. 105/125).
Valor de avaliação atualizado: R$ 2.116.486,00 (Nov/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Eventuais débitos tributários serão sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Exequendo: R$ 2.858.934,58 (Fls. 15/16 – Jul/2019).
02 - A 1ª praça terá início em 14 de dezembro de 2021, às 17 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 17 de dezembro de 2021, às 17 horas e 30 minutos. Não havendo lance igual ou superior à avaliação
nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 17 de dezembro de 2021, às 17 horas e 30 minutos, e se encerrará em 27 de janeiro de 2022,
às 17 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à
vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada, exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em
até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor,
caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC, artigo 7º, §§ 3º e 7º da resolução nº 236 do CNJ e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão
(artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa.
Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 10 de novembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. MIGUEL FERRARI JUNIOR - JUIZ DE DIREITO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. 1ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro da Comarca 
da Capital/SP. Processo nº 1008834-08.2019.8.26.0002. Executado: RICARDO MAGALHÃES EISENLOHR (CPF 
878.142.857-04). Credor(es) e/ou interessado(s): MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 1ª Praça começa em 14/12/2021, 
às 10hs00min, e termina em 17/12/2021, às 10hs00min e; 2ª Praça começa em 17/12/2021, às 10hs01min, e 
termina em 20/01/2022, às 10hs00min. Bem a ser leiloado: Apto. 81, Ed. Ilha de Capri, situado na Rua Dom 
Paulo Pedrosa, nº 1.242, Morumbi, São Paulo/SP com descrição completa na Matrícula nº 99.570 do 15º CRI da 
Comarca da Capital/SP. Ônus: Constam ônus, vide edital completo. Lance mínimo na 1ª Praça: R$ 2.456.066,75* 
– Lance mínimo na 2ª Praça: R$ 1.228.033,38* – 50% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. Comissão 
da Leiloeira: + 5% sobre o valor da arrematação. Leiloeira: Priscila da Silva Jordão – JUCESP 1.081. Fica o 
executado RICARDO MAGALHÃES EISENLOHR, sua cônjuge, se casado for, o credor tributário MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO e demais interessados INTIMADOS das designações supra, bem como da penhora realizada em data 
de 21/02/2020, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. O presente edital é publicado 
em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital completo e demais 
informações, acesse: www.gaialeiloes.com.br ou ligue (11) 3135-5689. São Paulo, 17 de novembro de 2021.

3135-5689 gaialeiloes.com.bracesse:(11)

Edital de Alienação de Ativos na forma do artigo 140 da Lei 11.101/2005, respeitando a ordem 
preferencial dos incisos I, II, III e IV, bem como outras modalidades. EDITAL PARA CONVOCAÇÃO 
DE INTERESSADOS, expedido nos autos da Recuperação judicial e Falência da empresa MABE 
BRASIL ELETRODOMÉSTICOS S/A, processo nº 0005814-34.2013.8.26.0229. A MM. Juíza de 
Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Hortolândia/SP, Dra. Marta Brandão Pistelli, na 
forma da Lei, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, 
que realizar-se-á a alienação dos bens abaixo descritos, nas seguintes modalidades, nas datas, 
locais, horários e sob as condições adiante descritas. O leilão será realizado por MEIO ELETRÔ-
NICO, através do Portal www.hastapublica.com.br. O 1º leilão terá início no primeiro dia útil 
subsequente ao da publicação do edital e encerrar-se-á às 13:00 horas do dia 25 de novem-
bro de 2021. Caso os lances ofertados não atinjam o valor de avaliação dos bens, o leilão 
seguir-se-á sem interrupção até às 13:00 horas do dia 30 de novembro de 2021 – 2º leilão. 
Caso os lances não atinjam 50% do valor de avaliação, o leilão seguir-se-á sem interrupção, 
por qualquer preço, até às 13:00 horas do dia 06 de dezembro de 2021 – 3º leilão. O leilão 
será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Euclides Maraschi Junior - JUCESP 819. Do valor mínimo 
de venda dos bens – No primeiro leilão, o valor mínimo para a venda dos bens apregoados será 
de 100% do valor de avaliação. No segundo leilão, a alienação dar-se-á pelo maior valor ofertado, 
desde que não seja inferior a 50% do valor de avaliação, e no terceiro leilão a alienação dar-se-á 
por qualquer preço, caso em que fi cará condicionado à aprovação do Magistrado, Ministério Público 
e Administrador Judicial. 1 – ALIENAÇÃO EM BLOCO DOS BENS – Artigo 140, III, Lei 11.101/2005 
Bens: Os bens objeto desta alienação estão devidamente arrecadados e avaliados, depositados 
no prédio situado em Hortolândia-SP, conforme relação a seguir: 1.1 Da descrição do bem: 9.27) 
Injetora Battenfeld, avaliada em R$ 95.830,50; 9.40) Perfi ladeira Olma, suporte desempeno, 
mesa desempeno, avaliada em R$ 1.386.277,50; 9.41) Perfi ladeira Fagorlateral, avaliada em 
R$ 608.855,00; 9.42) Perfi ladeira Fagorteto, dispositivo para controle, mesa de desempeno, 
avaliada em R$ 502.900,50; 9.43) Perfi ladeira Fagorporta, avaliada em R$ 724.493,50; 9.48) 
Termoformadora Vaccum Forming Rigo, máquina para furação de painel lateral, avaliada em 
R$ 438.711,50. Valor total da avaliação dos bens: R$ 3.757.068,50 (três milhões, setecentos e 
cinquenta e sete mil, sessenta e oito reais e cinquenta centavos). 2 - ALIENAÇÃO DOS BENS 
INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS – Artigo 140, IV, Lei 11.101/2005 Em caso de ausência de 
proponentes no item anterior, concomitantemente ao procedimento público de venda dos ativos, na 
forma dos incisos I, II e III do artigo 140 da Lei 11.101/2005, dar-se-á início ao leilão individualizados 
dos bens, nos termos do artigo 140, IV da Lei 11.101/2005, nos termos a seguir descritos. 2.1 Dos 
bens – Bens descritos no item anterior, os quais serão disponibilizados no portal www.hastapublica.
com.br, por meio do qual os interessados terão acesso às fotos e à descrição detalhada dos bens 
a serem apregoados. 2.2 Dos débitos – Os bens serão apregoados sem quaisquer ônus, não ha-
vendo sucessão do arrematante nas obrigações do devedor (“aquisição originária”), exceto se o 
arrematante for: * sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; * parente, em linha 
reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afi m, do falido ou de sócio da sociedade 
falida, ou * identifi cado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão (artigo 141, da 
Lei nº 11.101/2.005). 2.3 Da visitação - As visitas deverão ser agendadas via e-mail operacional@
hastapublica.com.br. 2.4 Dos lances – Os lances poderão ser ofertados pela rede Internet, através 
do Portal www.hastapublica.com.br, em igualdade de condições. 2.5 Da comissão do Leiloeiro Ofi -
cial - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Ofi cial, a título de comissão, o valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação dos bens. A comissão devida não está inclusa no 
valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação 
for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do arrematante, deduzidas as 
despesas incorridas. 2.6 Do pagamento - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço dos 
bens arrematados, deduzido o valor da caução ofertada, se for o caso, no prazo de até 24 (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. 2.7 Do pagamento da comissão - O pagamen-
to da comissão do Leiloeiro Ofi cial deverá ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas a contar do 
encerramento do leilão, através de deposito junto ao Banco Itaú agência 0150 na conta corrente nº 
26.800-1 em nome de HASTAPUBLICABR Promotora de Eventos Ltda. CNPJ nº 16.792.811/0001-
02. 2.8 Das demais disposições - Caso o arrematante não efetue o pagamento dentro do prazo de 
24 (vinte e quatro) horas da homologação do leilão, a arrematação será cancelada e o proponente 
pagará multa de 3% (três por cento) sobre o valor do lance, sendo que 2% (dois por cento) da multa 
será destinado à Massa Falida e 1% (um por cento) será destinado à Leiloeira em razão do serviço 
prestado, podendo, ainda, o Juiz aprovar a venda do(s) bem(ns) para o segundo colocado, pelo 
último lance por ele ofertado. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei nº 11.101/2.005 
e, no que couber, o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 
22.427/33, que regulamenta a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial, o caput do artigo 335, do CP, as Normas 
de Serviços Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça – NSJCGJ e a Lei nº 14.112/2020. Todas 
as regras e condições do Leilão estão disponíveis no portal www.hastapublica.com.br. A publicação 
deste edital supre eventual insucesso das notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. Será o 
presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Hortolândia, aos 11 de novembro de 2021. Marta Brandão Pistelli -  Juíza de Direito

EDITAL DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS

www www.agsleiloes.com.br  (11) 3213-4148

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 1ª Vara do Juizado Especial Cível do Foro Regional XI – Pinheiros da 
Comarca da Capital/SP. Processo nº 0003311-68.2020.8.26.0011. Requerida: PSZ REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI atual 
denominação de PSZ - COMERCIO DE PEDRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (CNPJ 31.564.832/0001-64), na pessoa 
de seu representante legal PAULO SERGIO ZAGO (CPF 137.214.688-13). 1º Leilão começa em 17/01/2022, às 11hs00min, e 
termina em 20/01/2022, às 11hs00min e; 2º Leilão começa em 20/01/2022, às 11hs01min, e termina em 09/02/2022, às 
11hs00min. Bens a serem leiloados: 03 (três) lixadeiras, marcas diversas. Ônus: Não consta ônus. Lance mínimo no 1º Leilão: 
R$ 1.730,54* – Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 865,27* – 50% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. Comissão do 
Leiloeiro: + 5% sobre o valor da arrematação. Leiloeiro Oficial: Sr. Daniel Bizerra da Costa – JUCESP 1.175. Fica a requerida 
PSZ REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI atual denominação de PSZ - COMERCIO DE PEDRAS E MATERIAIS DE 
CONSTRUCAO EIRELI, na pessoa de seu representante legal PAULO SERGIO ZAGO e demais interessados INTIMADOS das 
designações supra, bem como da penhora realizada em data de 12/02/2021, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação 
pessoal/postal. O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital 
completo e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148. São Paulo, 18 de novembro de 2021.

www www.agsleiloes.com.br  (11) 3213-4148

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 24ª Vara Cível da Comarca da Capital/SP. Processo nº 1102072-
44.2020.8.26.0100. Requerida: ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
(CNPJ 43.450.832/0001-12). Credor(es) e/ou interessado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL, credor trabalhista ESPÓLIO DE ORLANDO PEINADO MARTIN, na pessoa de sua inventariante MARTA APARECIDA 
ZANIBONI PEINADO e demais interessados. 1º Leilão começa em 10/01/2022, às 10hs00min, e termina em 13/01/2022, 
às 10hs00min e; 2º Leilão começa em 13/01/2021, às 10hs01min, e termina em 02/02/2022, às 10hs00min. Bem a ser 
leiloado: Duas Vagas de garagem, localizada no subsolo do “Edifício Vila Normanda”, Bloco “A”, situado na Avenida Ipiranga 
nº 318, República, São Paulo/SP com descrição completa nas Matrículas nºs 69.673 e nº 69.675 do 5º CRI da Comarca da 
Capital/SP. Ônus: Constam ônus, vide edital completo. Contribuinte Municipal nº 006.064.4198-0. Obs: As vagas poderão 
ser arrematadas somente por proprietários de unidades do Edifício. Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 5.899,41 (cada vaga)* 
– Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 3.539,64 (cada vaga)* – 60% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. Comissão do 
Leiloeiro: + 5% sobre o valor da arrematação. Leiloeiro Oficial: Sr. Daniel Bizerra da Costa – JUCESP 1.175. Fica a requerida 
ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o credor trabalhista ESPÓLIO DE ORLANDO PEINADO MARTIN, na 
pessoa de sua inventariante MARTA APARECIDA ZANIBONI PEINADO e demais interessados INTIMADOS das designações 
supra, bem como da penhora realizada em data de 12/04/2021, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/
postal. O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital 
completo e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148. São Paulo, 12 de novembro de 2021.
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Processo 1012491-18.2020.8.26.0100. 43ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP. 
Exequente: Condomínio Edifício Gomes. Executada: Elza Rita Cardoso Campana. BEM: Apar-
tamento 73, do Bloco C, do Condomínio Edifício Gomes, localizado na Rua Espírito Santo, 218, 
Aclimação, CEP 01526-020, São Paulo/SP, matrícula 28.149 do 16º CRI de São Paulo/SP, contri-
buinte 033.057.0694-5. Avaliação: R$ 507.000,00 em 10/2020, que será atualizado pela tabela do 
TJ/SP. Débito da demanda: R$ 44.706,54 em 08/2021. 1º LEILÃO: De 02/12/2021 às 11:00 até 
09/12/2021 às 11:00, valor da avaliação. 2º LEILÃO: De 09/12/2021 às 11:01 até 27/01/2022 às 
11:00, 70% do valor da avaliação. 
Processo 1001193-40.2019.8.26.0625. 5ª Vara Cível da Comarca de Taubaté/SP. Exequen-
te: Condomínio Residencial Parque Trenton. Executado: Michael Bruno de Paula. BEM: Direitos 
decorrentes do contrato de alienação fi duciária sobre o Apartamento 102, do Bloco 07, do Resi-
dencial Parque Trenton, localizado na Avenida Helvino Moraes, 1.000, Vila São José, CEP 12070-
450, Taubaté/SP, matrícula 145.340 do CRI de Taubaté/SP, inscrição 63016001099. Avaliação: 
R$ 160.000,00 em 02/2021, que será atualizado pela tabela do TJ/SP. Débito da demanda: R$ 
16.230,73 em 08/2021. 1º LEILÃO: De 07/12/2021 às 14:00 até 14/12/2021 às 14:00, valor da ava-
liação. 2º LEILÃO: De 14/12/2021 às 14:01 até 07/02/2022 às 14:00, 65% do valor da avaliação. 
Processo 0021434-81.2018.8.26.0562. 9ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP. Exequen-
te: Condomínio Edifício Central Park Residence. Executada: Patricia Eugenia Zuniga Castilla. 
BEM: Direitos que a Executada possui sobre o Apartamento 64, do Bloco B (Brodway), do Condo-
mínio Edifício Central Park Residence, localizado na Rua Monsenhor de Paula Rodrigues, 156, Vila 
Belmiro, CEP 11075-350, Santos/SP, matrícula 34.576 do 1º CRI de Santos/SP, inscrição municipal 
45.035.029.116. Avaliação: R$ 280.000,00 em 08/2020, que será atualizado pela tabela do TJ/
SP. Débito da demanda: R$ 201.372,95 em 10/2021. 1º LEILÃO: De 13/12/2021 às 11:00 até 
16/12/2021 às 11:00, valor da avaliação. 2º LEILÃO: De 16/12/2021 às 11:01 até 08/02/2022 às 
11:00, 60% do valor da avaliação. 
O edital na íntegra e maiores informações www.amaralleiloes.com.br. A publicação deste edital 
supre eventuais insucessos das intimações/notifi cações pessoais das partes, de seus respectivos 
cônjuges, bem como dos demais interessados, nos termos do artigo 889 do Código de Processo 
Civil. 

 Leiloeiro Ofi cial EDER AMARAL DE OLIVEIRA - JUCESP 966

EDITAIS DE LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO - 
VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO ART. 887, §3º/CPC. 

Leilões Judiciais

Tel. 11-3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br
Fotos, edital e matrícula no site do leiloeiro. Cadastre-se para dar lance pela internet.

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
3ª VC de Osasco/SP. Proc. nº 1031171-14.2017.8.26.0405 EXEQUENTE: COND. OSASCO PRIME 
BOULEVARD (CNPJ18.273.982/0001-50) EXECUTADO: IPOMOEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA (CNPJ 09.073.039/0001-03) INTERESSADOS: ANDRÉA FIRMINO DE MEDEIROS MARCOLINO 
(CPFF 126.745.948-45) PREFEITURA DE OSASCO Encerramento 1º Leilão: 17/12/21 - 11h00 - Lance 
Mínimo: R$ 219.712,47* Encerramento 2º Leilão: 28/01/22 -11h00 - Lance Mínimo: R$ 186.755,60* *Os 
valores serão atualizados à época da alienação. ESCRITÓRIO nº 1805, TORRE SANTORINI - COND. 
OSASCO PRIME BOULEVARD - AV. DOS AUTONOMISTAS, Nº 896, OSASCO/SP. MATRÍCULA 108.345 - 
DO 1º CRI DE OSASCO/SP. CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no site da leiloeira (Art. 887, § 2o, CPC). 
Cadastre-se antecipadamente para participar do leilão online. Rua da Mooca, 3547 - São Paulo/SP. Ana 
Claudia Campos Frazão - leiloeira oficial - JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 28 VARA CIVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. 
Processo: nº 0215861-92.2007.8.26.0100. Executados: requerido(s) ROBERTO MOISÉS DUTKIEWICZ, ZILDA SHEILA SUTKIEWICZ, ARNALDO 
SHICHMANN. Prédio misto (residencial/comercial) c/ a área construída de 275,234m² e seu respectivo terreno c/ 300,00m² de área, à Rua Dr. Leonardo 
Pinto, 54 e 56, Bom Retiro, São Paulo/SP. Rua Doutor Leonardo Pinto, nº54 e 56, São Paulo/SP - Contribuinte nº 019.076.00302. Descrição completa na 
Transcrição nº 4.584 do 08º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.722.943,25 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 861.471,62 (50% do 
valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 18/01/2022 às 13h20min, e termina em 21/01/2022 às 
13h20min; 2ª Praça começa em 21/01/2022 às 13h21min, e termina em 10/02/2022 às 13h20min. Ficam os requerido(s) ROBERTO MOISÉS 
DUTKIEWICZ, ZILDA SHEILA SUTKIEWICZ, ARNALDO SHICHMANN, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal.  

 GAZETA DE SÃO PAULO – 20/11/2021 
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*Os horários aqui considerados são sempre os horários de Brasília/DF. EDITAL DE LEILÃO, para INTIMAÇÃO e conheci-
mento de todos os interessados, na venda do bem imóvel abaixo descrito, pertencente à RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE 
ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA., inscrita no CNPJ nº 61. 820. 957/ 0001-79, Administradora Judicial nomea-
da F. REZENDE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REPRESENTADA PELO DR. FREDERICO ANTO-
NIO OLIVEIRA DE REZENDE, CREDORES, FAZENDAS PUBLICAS E MINISTÉRIO PÚBLICO. Processo nº 1013665-
95.2019.8.26.0068. A DRA. DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de 
Barueri/SP, na forma da lei, FAZ SABER, que por este Juízo processam-se os autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE 
ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA. O leilão será realizado com fulcro na Lei nº 11.101/2005 e Prov. CSM 
1625/2009 do TJSP, através do site TM LEILÕES (www.tmleiloes.com.br), portal de leilões, com escritório situado à Praça 
Dom José Gaspar, nº 134, conjunto 142 – São Paulo/SP, e-mail: thais@tmleiloes.com.br, levará a público, leilão de venda e 
arrematação na modalidade on-line com 1ª PRAÇA que terá início em 29/11/2021 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 
14/12/2021 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior ao que corresponde a 100% do valor de 
avaliação, não havendo licitantes se iniciará a 2ª PRAÇA em 14/12/2021 às 14:01 horas, encerrando-se no dia 29/12/2021 
às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior a 50% de avaliação, não havendo licitantes se inicia-
rá a 3ª PRAÇA em 29/12/2021 às 14:01 horas, encerrando-se no dia 13/01/2022 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances 
com valor igual ou superior a 20% de avaliação. CONDUÇÃO DO LEILÃO: O leilão será conduzido pela leiloeira Thais Silva 
Moreira de Sousa, devidamente matriculada na JUCESP sob nº 1.050, e-mail: thais@tmleiloes.com.br. DESCRIÇÃO DOS 
IMÓVEIS: LOTE ÚNICO: Fração Ideal do imóvel apurada conforme Laudo apresentado às fls. 7.970/8.019 dos autos da 
Recuperação Judicial nº: 1013665-95.2019.8.26.0068, elaborado pela empresa SpaceRE, referente área de 111.830,60m², 
apurada conforme medição via satélite, pertencente a uma área maior de 302.842,38m², conforme Matrícula sob nº 72.915, 
do Cartório de Registros de Imóveis de Barueri/SP, assim descrita: UM TERRENO URBANO, com a área de 315. 650,25/
metros quadrados, situado no Km 29 da Estrada de Ferro Sorocabana, no distrito do JARDIM BELVAL, neste município e 
comarca de BARUERI, Estado de São Paulo, com as seguintes medidas e confrontações: pela frente e do lado direito de 
quem olha o referido imóvel, cem a Estrada de Rodagem que liga o Jardim Belval ao município de Jandira, e de outro lado, 
ou seja, lado esquerdo com a Avenida Bandeirantes, com a Plasco Industria e Comércio de Embalagens de Plástico Ltda., 
área encravada com as medidas de 163,18 metros de um lado, 188,24 metros de outro lado e mais 166,20 metros de outro 
lado, e coma Estrada de Ferro Sorocabana, e nos fundos com Terras de propriedade de Dona Maria de Lourdes Maciel 
Malta Campos e Aminthas Carvalho Macedo; contendo dentro da área acima descrita e confrontada situam-se as seguintes 
benfeitorias: PAVILHÃO A, com a área de 6. 475,00 ms2; PAVILHÃO B, com a área do 4.873,00 ms2; PAVILHÃO C, som a 
área de 3.271,00 metros quadrados; PAVILHÃO E, com uma área de -3.606,00 metros quadrados; FAVILHÃO F, com uma 
área de 2.099,00 metros quadrados; PAVILHÃO G, em a área de 5.123,00 metros quadrados; PAVILHÃO H, com uma área 
de: 2.769,00 metros quadrados; e mais 66,40 metros quadrados de acessões distribuídos nos pavilhões A, J, F, C, B,E,G,E, 
sendo todos os 0B -pavilhões mencionados construídos de cimento armado (concreto) coberto de telhas de fibro-cimento, 
apoiadas em armação de cimento e ferros além dos pavilhões referidos, a área contém 02 (dois) reservatórios de água, 01 
(uma) caixa d’agua dependências e dispositivos para tratamento de água, 01 (um) barracão, denominado casa das bombas, 
com una área de 80,62/ metros quadrados, caldeiras, 01 (um) decantador para água aciduladas, com a área de 198,10 
metros quadrados; casa de guarda no portão de entrada, feita de cimento armado, inclusive laje que forma o teto, com a área 
de 50,00 ms2, mais ou menos.- Todos os pavilhões acima mencionados, são contornados por ruas asfaltadas, que variam 
em seu comprimento, mas todas elas com 6,00 metros de largura, perfazendo assim um total de 19 gruas que totalizam 11. 
200,00 metros quadrados, mais ou menos, sendo que existem na área 1.500 pés de eucaliptos no CGC/MF sob o número 
61,362.778/0001, com sede na Avenida Capitólio, nº 33/75, no distrito do Jardim Belval, neste município e comarca de Ba-
rueri-SP. Registro anterior: Matrícula n° 4.346 deste cartório imobiliário. - Nada mais. - Barueri,12 de novembro de 1.987.- 
Eu. - (maurício carvalho lima) escrevente autorizado datilografei, conferi e subscrevo. - OFICIAL. AV.01/M. 72.915 Barueri, 
12 de novembro de 1.987. Procede-se a presente averbação, para ficar constando que o imóvel objeto desta matrícula, 
encontra-se gravado com os seguintes ÔNUS:  a) HIPOTECA, em favor do BANCO DO BRASIL S/A, conforme R.01/M.4346, 
feito aos 24.11.1976, no valor de Cr$38,905.816,88;— b) HIPOTECA, em favor do BANCO DO BRASIL. S/A, conforme 
R.02/M.4346, feito aos 24.11.1976, no valor de Cr$16.732.07,77; — c) LOCAÇÃO em favor da TINTURARIA TEXTIL TIC 
TAC LIMITADA, conforme R.8 Av.12, Av.133; R.09, Av.16. Av.17; R.l0, av.14, feitos na Mat 4346; d) SUELOCAÇÃO em favor 
de PLASTICOS ELDORADO LIMITADA, conforme Av.15, feito na Mat. 4346 em 16.10.1981; e) PENHORA para garantia de 
execuções fiscais em trâmite perante a 1º e 2° Vara Cível desta Comarca, processos nºs 2556/78, 04/80, 754/81; 398/81 e 
813/77, tudo conforme R.11, R.18, R19, R.20, R.21 feitos na M. 4346 deste cartório. Re02/M. 72.915 Barueri, 12 de novem-
bro de 1.987. Por carta de arrematação, extraída aos 03 de novembro de 1.987, dos Autos de Carta Precatória, oriunda do 
Juízo de Direito da 14% Vara Cível de São Paulo, extraída dos Autos de Execução contra devedor Solvente, requerida pelo 
Banco do Brasil S/A contra Capitólio S/A Industrias Reunidas, Processo nº 1.110/81, 1º Vara Cível de Barueri-SP, o imóvel 
objeto desta matrícula, foi ARREMATADO, conforme autos de arrematação lavrado aos 29.3.1985, pelo BANCO DO BRASIL 
S/A, com séde em Brasília-DF, inscrito no CGC/MF sob o nº 00.000.000/0383, pelo valor de Cr$11,508.018,000, (onze bi-
lhões, quinhentos e oito milhões e dezoito mil cruzeiros), -sem quaisquer condição. Av.03 em 02 de janeiro de 1.991.- Pro-
cede-se esta averbação, à vista do instrumento particular de quitação datando de 12/11/1.990, e da escritura de rerratifica-
ção datada de 20/12/1.990, do 1º Cartório de Notas de São Paulo-SP., L° 2.223, fls. 002, para constar que ficam CANCELA-
DA e sem mais nenhum efeito ou vigor, as hipotecas feitas pelo credor BANCO DO BRASIL S/A. Tendo em vista a arrema-
tação constante R.92 desta matrícula. R.04 em 02 de janeiro de 1.991. Pela escritura datada 06/11/1.990, do 1° Cartório de 
Notas de São Paulo-SP., L 2.211 fls, 126, re-ratificada e aditada por outra catada de 20/12/1.990, L° 2223, fls.002, do citado 
Cartório, o proprietário BANCO DO BRASIL S/A., já qualificado, TRANSMITIU por venda feita, o imóvel objeto desta matrí-
cula a IOANNIS PANAGIOTIS BETHANIS, RG. N° 2.572.843-SP., CIC. 054.154.978-20, brasileiro, industrial, casado pelo 
regime da comunhão de bens, antes da Lei 6.515/77, com MARDUSSO IOANNIS BETHANIS, PNE. nº W-499114-9-SE/
DPMAF, e CIC, nº 950.825.06820 helena, do lar residentes e domiciliados em São Paulo-SP., à Rua Junqueira nº 520 pelo 
valor de Cr$65.520.652,29, com às condições constantes no título. - VV. Cr$1.408.617,27. Av.05 em 10 de janeiro de 1.991. 
Procede-se esta averbação, à vista da autorização contida na escritura de re- ratificação mencionada no registro anterior 
para constar que permanecerão em vigor, por ser interesse do ora adquirente, a locação em favor da firma Plásticos Eldo-
rado Ltda., bem como a posterior sublocação, mencionado na averbação n° 01 retro, sendo que também permaneceram em 
vigor as penhoras mencionadas na citada averbação, que serão providenciados os respectivos cancelamentos. AV. 05 em 
02 de janeiro de 1.991. Procede-se esta averbação, à vista da autorização contida na escritura de re-ratificação mencionada 
no registro anterior, para constar que permanecerão em vigor, por ser de interesse do ora adquirente, a locação em favor da 
firma Plásticos Eldorado Ltda., bem como a posterior sublocação, mencionada na averbação n° 01 retro, sendo que também 
permanecerão em vigor as penhoras mencionadas na citada averbação, serão providenciados os respectivos cancelamen-
tos. AV.06 em 30 de julho de 1.992. Procede-se esta averbação, tendo em vista a autorização contida na escritura a serem 
mencionadas no registro seguinte, para constar que o imóvel desta matrícula, encontra-se cadastrado na Prefeitura Munici-
pal de Barueri-SP, sob número 00-23152-10-13-0001-00-000-1-52, conforme prova o recebido de imposto do exercício de 
1.992 expedido pela citada Prefeitura. R.07, em 30 de julho de 1.992. Pela escritura lavrada aos 14.07.1992, as fls. 202, do 
livro 2.217 no 1° Cartório de Notas de São Paulo, re-ratificada por outra lavrada aos 23.07.1992, as fls 239, do livro  2271 no 
mesmo cartório, os proprietários, Ioannis Panagiotis Bethanis e s/m Marousso  Ioannis Bethanis, já qualificados, TRANSMI-
TIRAM  a título de conferencia de bens para integralização de capital social, o imóvel desta matrícula, pelo valor de 
Cr$194.336.667.449,00, à firma ELDORADO INDUSTRIAIS PLÁSTICAS LIMITADA, com sede na Avenida Grupo Bandei-
rantes, 400, Jardim Belval, nesta cidade de Barueri-SP, inscrita no CGC/MF sob n° 61.820.957/0001-79. Av. 08 em 30 de 
julho de 1.992. Procede-se esta averbação, tendo em vista a escritura mencionadas no registro anterior, para constar que 
apesar da transmissão acima registrada, estão ainda em pleno vigora locação em favor de Tinturaria Textil Tic Tac Limitada, 
a sub-locação em favor de Plásticos Eldorado Limitada e a penhora, ônus esses constantes da av. 01 desta matrícula. Av. 
09, em 28 de setembro de 1.992. Procede-se esta averbação, em atenção ao Mandado expedido aos 16.09.1992, subscrito 
pela Escrivã- Diretora, Lonia Ausma Garros, e assinado pelo MM. Juiz de Direito, Dr Luiz Burza Neto, ambos da 14 Vara 
Cível da cidade de comarca de São Paulo, contendo o “cumpre-se” do Dr. Marco Antonio De Lorenzi, em 24.09.1992, MM 
Juiz de Direito desta comarca, extraído dos Autos da Ação de Execução contra devedor solvente, requerida pela Banco do 
Brasil S/A contra Capitólio S/A, Industrias reunidas Ltda, processo n° 3254/78, (14 Vara Cível de São Paulo), para constar 
que ficaram CANCELADOS e sem mais nenhum efeito ou vigor os registros nºs 11, 18, 19, 20 e 21 (penhoras), da Matrícu-
la nº 4.346 deste cartório, mencionadas na Av.01 desta matrícula, bem como também fica CANCELADA  a mencionada 
averbação nº 01 deste. AV.10:- Barueri, 30 de novembro de 1995. Procede-se esta averbação para constar que ficam des-
membradas do imóvel objeto desta matrícula, em virtude de desapropriação efetuada pela Prefeitura Municipal de Barueri, 
03 (três) áreas distintas a saber: GLEBA A com 39.907,94 metros quadrados: GLEBA B, com 16.147,03 metros quadrados, 
GLEBA C, com 5.110,00 metros quadrados, conforme se verifica da carta de adjudicação registrada nesta data sob n. 01, 
das matrículas 98.156, 98.157 e 98.158, do livro 2 deste cartório, onde citadas áreas se encontraram perfeitamente descritas 
a caracterizadas. Av. 11, em 05 de novembro de 1996. Procede-se esta averbação, tendo em vista a Carta da Adjudicação, 
expedida em 27 de setembro de 1.996, subscrita por Marlucia Ribeiro Conceição, escrevente chefe, devidamente assinada 
pela MM. Juíza de Direito, Dra. Leonete Maria da Silva Carlos, ambas da 3 Vara Cível desta cidade e comarca de Barueri-SP, 
extraída dos autos da ação de desapropriação, (Processo 441/90), para constar que do imóvel desta matrícula, foi DES-
MENBRADO uma área de 1..655,90m², contendo 297,64m² de área construída, a qual foi adjudicada à Prefeitura Municipal 
de Barueri, conforme R.01, feito nesta data, na MATRÍCULA n° 100.221, constando do decreto ex-proprietário no n° 
2.812/90, que o imóvel destina-se a implantação de uma Biblioteca Municipal. R,12: Barueri, 13 de março de 1998. Pela 
Cédula de Crédito Industrial no BC/10/637.434-2, emitida em São Paulo, aos 05 de março de 1998, a proprietária ELDORA-
DO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA., já qualificada, deu remanescente do imóvel objeto desta matrícula, em hipoteca ce-
dular de 1° (primeiro) grau e sem concorrência de terceiros a favor do UNIBANCO -UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, 
com sede na Avenida Eusébio Matoso, n° 891 na cidade de São Paulo, Capital, inscrito no CGC/MF. 33 700 394 0001 40, 
para garantia da dívida no valor de R$6.812.579,00, com vencimento final para o dia 15.03.2003, pagável na forma e acres-
cido dos encargos constantes na referida cédula, que foi registrada hoje, sob n. 4.912, no livro 3, deste Serviço Registral de 
Imóveis. Av. 13/72.915, em 224 de outubro de 2.008. Pelo instrumento particular firmado do Município de Comarca de São 
Paulo, Capital, aos 22 de setembro de 2.008 o credor UNIBANC – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A., já qualificados 
autorizou o cancelamento total de hipoteca cedular que garantia a dívida do valor de R$ 6.812.579,00 registrada sob n°12, 
nesta, em virtude de quitação dada aos seus devedores. AV. 14/72.915, em 21 de dezembro de 2.015. Procede-se a presen-
te averbação, nos termos da alínea “a”, inciso I, do artigo 213 da Lei Federal n° 6.015/73, para constar: a) que o imóvel 
matriculado tem como registro anterior correto, a Transcrição n° 6.770, feita em 13/04/1.973, e, matrícula n°4.346, feita em 
24/11/1.976, deste Registro de Imóveis ; e, b) que o imóvel matriculado localiza-se no Bairro “Belval”, no Distrito do “Jardim 
Belval”, Município e Comarca de Barueri, deste Estado, nos termos da Lei Municipal n° 1.709 de 17 de abril de 2.008 e Lei 
Estadual n°4.954, de 27 de dezembro de 1.985, alterada Lei Estadual n° 9.335 de 27/12/1995. Av. 15/72.915, em 21 de 
dezembro de 2.015. Pela Carta de Adjudicação datada de 25 de agosto de 2.011, aditada em 09 de fevereiro de 2015, ex-
pedida pelo D. Juízo de Direito da 3 Vara Cível do Município e Comarca de Barueri, deste Estado, extraído dos autos da ação 
de Desapropriação e Indenização por Apossamento Administrativo (processo n°. 06.01.1993.004622-0/00000-000 ordem n°. 
654/1993), procede-se a presente averbação, para constar que, fica desmembrado entre a Rua Vereador Isaías Pereira 
Souto e Avenida Marginal Esquerda Rio Barueri – Mirim, designada como Área “B”, com a área de 11.151,975m², conforme 
matrícula aberta nesta data sob o n° 187.677, área esta que foi declarada de utilidade pública, destinada a abertura de via 
pública, nos termos do Decreto Municipal Expropriatório n°. 3408, de 15 de julho de 1.993. Av. 16/72.915, em 12 de abril de 
2.16. Procede-se esta averbação do item 393 e seguintes, da subseção XV do Capítulo XX, da E. Corregedoria Geral de 
Justiça de São Paulo e Provimento CG n° 39/2014, de 25 de julho de 2014, do Conselho Nacional Justiça do Estado de São 
Paulo, disponibilizado do D.J.E de 30 de julho de 2014, e, pela Ordem Judicial da 1ª Vara Federal da Comarca de Barueri 
– SP – TRF3 – Tribunal Regional Federal da 3ª Região, emanada do processo n° 00078765720154036144, extraída do 
Portal da Central de indisponibilidade em 07 de Abril de 2.016 (Protocolo da Indisponibilidade n° 201604.0716.00125833-I-
980), para constar que, foi decretada a indisponibilidade de bens do patrimônio em nome de ELSORADO INDUSTRIAIS 
PLÁSTICAS LTDA, já qualificada. Av.17/72.915, em 23 de fevereiro de 2.017. Pela Certidão Judicial datada de 17 de feve-
reiro de 2.017 (protocolo de penhora online: PH000151949), emitida de conformidade com o disposto no artigo 837 do Có-
digo de Processo Cível e Promovido CG. N° 6/2009, da E Corregedora Geral da Justiça do Estado de São Paulo, expedida 
pela Escrivã/Diretora do 25° Ofício Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Capital, extraída dos autos da Ação de 
Execução Civil (processado ordem n° 1111900-0620168260100), movida pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CNPJ/
MF. n° 90.400.888/0001-42, contra ELDORADO INDUSTRIAIS PLÁSTICAS LTDA, CNPJ/MF, n° 61.820.957/001-79; ION-
NIS PANAGIOTIS BETHANIS, CPF/MF. n° 054.154.978-20; e FONTINI IONNIS BETHANIS KHOURI, CPF/MF 
n°206.012.508-18, foi determinado ao Oficial deste Registro de Imóveis matriculado, a proceder esta averbação, para cons-
tar que o remanescente do imóvel matriculado, que deverá ser o objeto de apuração oportunamente, de propriedade de 
coexecutada, ELDORADO INDUSTRIAIS PLÁSTICAS LTDA, já qualificada, nos termos do Auto/Termo de Penhora datado 
de 24 de outubro de 2.016 foi Penhorado, sendo de R$8.627.980,19, o valor da dívida, tendo sido nomeada depositária, a 
própria coexecutada, ELDORADO INDUSTRIAIS PLÁSTICAS LTDA, já qualificada. Av. 18/72.915, em 08 de junho de 2.017. 
Pela Certidão Judicial datada de 22 de maio de 2017 (protocolado de penhora online: PH000164758), emitida de conformi-
dade com o disposto no artigo 837 do Código de Processo Civil e Provimento CG. N° 6/2009, da E. Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, expedida pela Escrivã/Diretora do 13ª Ofício Cível do Foro Central da Comarca de São 
Paulo, Capital, extraída dos autos da Ação de Execução Civil (processo ordem n° 1032149-9719988260100), movida pela 
empresa, CARGILL PROLEASE LOCAÇÃO DE BENS LTDA, CNPJ/MF. n° 01.648.802/0001-75 contra à empresa, ELDO-
RADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA, já qualificada, nos termos do Auto/Termo de Penhora datado de 16 de agosto de 
2016, foi PENHORADO, sendo de executada, à empresa, ELDORADO INDÚSTRIAIS PLÁSTICAS LTDA, já qualificada nos 
termos do Auto/Termo de Penhora datado de 16 de agosto de 2016, foi PENHORADO, sendo de R$65.018272,56, o valor  
da dívida, tendo sido nomeado depositária, a própria executada, à empresa, ELDORADO INDÚSTRIAIS PLÁSTICAS LTDA, 
já qualificada. Av.19/72.915, em 30 de junho de 2.017. Pela Certidão Judicial datada de 28 de junho de 2.017 (protocolo de 
penhora online: PH00170080), emitida de conformidade com o disposto no artigo 837 do Código de Processo Civil e Provi-
mento CG. N° 6/2009, da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, expedida pelo Escrivão/Diretor da 1ª 
Vara Federal do Município e Comarca de Barueri, deste Estado, extraída dos autos da Ação de Execução Fiscal (processo 
ordem n° 03.566.231/0001-55, contra à empresa, ELDORADO INDÚSTRIAIS PLÁSTICAS LTDA, CNPJ/MF. n° 
61.820.957/0001-79, foi determinado ao Ofício deste Registro de Imóveis, a proceder esta averbação, para constar que o 
remanescente do imóvel matriculado, que deverá ser objeto de apuração oportunamente de propriedade da executada, nos 
termos do Auto/Tremo de Penhora datado de 28 de junho de 2.017, foi PENHORADO, sendo de R$13.035.327,59, o valor 
da dívida, tendo sido nomeada depositária, a própria executada, à empresa, ELDORADO INDÚSTRIAIS PLÁSTICAS LTDA, 
já qualificada. Av.20/72.915, em 17 de outubro de 2.017. Pela Certidão Judicial datada de 20 de setembro de 2017 (protoco-
lo de penhora online: PH00182188), emitida de conformidade com o disposto no artigo 837 do Código de Processo Civil e 
Provimento CG. N° 6/2009 da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, expedida pela Escrivã/Diretora da 
10ª Ofício Cível do Foro Regional – Santo Amaro, no Município de Comarca de São Paulo, Capital, extraída dos autos de 
ação de Execução Civil (processo orem n°58.160.789/0001-28, contra à empresa, ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS 
LTDA, CNPJ/MF. n° 61.820.957/0001-79, IONNIS PAGANOGIOTIS BETHANIS, CPF/MF. n° 054.154.978-20; e MAROUS-
SO IONNIS BETHANIS, CPF/MF 950.825.068-20, foi determinado ao Oficial deste Registro de Imóveis, a proceder esta 
averbação, para constar que o remanescente do imóvel matriculado, que deverá ser objeto de apuração oportunamente 
(juntamente com o imóvel matriculado sob n° 300.195 do 11° Oficio de Registro de Imóveis de São Paulo) de propriedade 
da executada, Penhora datado de 15 de julho de 2.017, foi PENHORADO, sendo de R$451.433,14, o valor da dívida, tendo 
siso nomeada depositária, à empresa, ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA, já qualificada. Av.21/72.915, em 07 de 
fevereiro de 2.018. Pelo Mandado Judicial n°4401.2017.00607, datado de 14 de julho de 2.017, expedido pela Secretaria da 
1ª Vara Fórum Federal de Barueri, 44ª Subseção Judiciária em São Paulo Fórum de Barueri -  Justiça Federal  de 1° Grau, 
extraído dos autos da Ação de Execução Fiscal n° 007876-557.2015.403.6144 (Processo Administrativos n°s 
13896901533201003, 13896903068201118, 13896901533201003, 13896910830200906 e 138969910873200983), movida 
pela FAZENDA NACIONAL, com endereço na Alameda Santos, n° 647, Cerqueira Cezar, no Município de São Paulo, Capi-
tal, contra ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA, CNPJ/MF n°61.820.957/0001-79, foi determinado ao Oficial deste 
Registro de Imóveis a proceder esta averbação, para constar que o remanescente do imóvel matriculado, que deverá ser 
objeto de apuração oportunamente, de propriedade de execução foi PENHORADO, sendo de R$480.976,23 o valor da dívi-
da Certidão de Dívida Ativa n°s 802120181992, 8021201823086, 8031200215403, 8031200215900 e 8061204164090. 
Av.22/72.915, em 07 de fevereiro de 2.018. Pelo Mandado Judicial n° 4401.2017.00387, datado de 29 de junho de 2.017, 
expedido pela Secretária da 1ª Vara Fórum Federal de Barueri, 44ª Subseção Judiciária em São Paulo – Fórum Federal de 
Barueri – Justiça Federal de 1° Grau, extraído dos autos da Ação de Execução Fiscal n° 0012348-04.2015.403.6144 (Pro-
cessos Administrativos n°s 13896513615201177, 13896513616201111, 13896513614201122, 10280720998201005, 
10280721003201015 e 1028721008201048), movida pela Fazenda nacional, já qualificada, contra ELDORADO INDÚS-
TRIAS PLÁSTICAS LTDA, CNPJ/MF. n°61.820957/0001-79, foi determinado ao Oficial deste registro matriculado, que deve-
rá ser objeto de apuração oportunamente, de propriedade da execução, foi PENHORADO, SENDO DE r$13.035.327,59 o 
valor da dívida. Certidão de Dívida Ativa n°s 8031100422180, 8061115847796, 807113868405, 8081100079792, 
8081100079873 e 8081100079954. Av.23/72.915, em 17 de abril de 2.018. Pela Certidão judicial datada 05 de abril de 2.018 
(protocolo de penhora online: PH000205164), emitida de conformidade com o disposto no artigo 837 do Código de Processo 
Civil e Provimento CG. N°6/2009, da E. Corregedoria Geral da justiça do Estado de São Paulo, expedida pela Escrivã/Dire-
tora do 2° Ofício Cível do Foro Central do Município e Comarca de Barueri, deste Estado, extraída dos autos da ação de 
Execução Civil (processo ordem n° 0030784432006826006800001), movida pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ 
INDUSTRIAIS, CNPJ/MF. n° 03.774.819/0001-02, contra a empresa ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA, CNPJ/
MF. n° 61.820.957/0001-79, foi determinado ao Oficial desta Serventia, a proceder esta averbação, para  constar que o re-
manescente do imóvel matriculado, que deverá ser objeto de apuração oportunamente, de propriedade de executada, Pe-
nhora datado de 18 de outubro de 2.017, foi PENHORADO, sendo de r$73.339,55, o valor da dívida, tendo sido nomeada 
fiel depositária, a própria executada, ELSORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA, já qualificada, nos termos do Auto/Ter-
mo de Penhora datado 18 de outubro de 2.017, foi PENHORADO, sendo de R$73.339,55 o valor da dívida, tendo sido no-
meada fiel depositária, a própria executada, ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA, já qualificada. Av.24/72.915, em 
25 de setembro de 2.018. Pela Certidão Judicial datada de 20 de setembro de 2018 (protocolo de penhora online: 
PH0023421) emitida de conformidade com o disposto no artigo 837 do Código de Processo Civil e Provimento CG. nº 
6/2009, da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, expedida pela Escrivão/Diretor da 1ª Vara Federal do 
Foro do Município e Comarca de Barueri, deste Estado, extraída dos autos da Ação de Execução Fiscal (processo ordem nº 
00263109420154036144), movida pelo MINISTERIO DA FAZENDA, CNPJ/MF. nº 00.394460/0117-71, contra a empresa 
ELDORADO INDÚSTRIAS PLASTICAS LTDA, CNPJ/MF. nº 61.820.957/0001- 79, foi determinado ao Oficial desta Serven-
tia, a proceder esta averbação, para constar que o remanescente do imóvel matriculado, que deverá ser objeto de apuração 
oportunamente, de propriedade da executada, Eldorado Industrias Plásticas Ltda, já qualificada, nos termos do Auto/Termo 
de Penhora datado de 27 de agosto de 2018, foi PENHORADO, sendo de R$10.007.231,54, o valor da dívida, tendo sido 
nomeada fiel depositária, a própria executada, ELDORADO INDÚSTRIAS PLASTICAS LTDA, já qualificada. Av.25/72.915, 
em 30 de novembro de 2.018. Pela Certidão Judicial datada de 26 de novembro de 2018 (protocolo de penhora online: 
PH000241519), emitida de conformidade com o disposto no artigo 837 do Código de Processo Civil e Provimento CG nº 
6/2009, da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, expedida pelo Escrivão/Diretor da 1ª Vara Federal do 
Foro da Comarca de Barueri, deste Estado, extraída dos autos da Ação de Execução Fiscal (processo ordem nº 
00165952820154036144), movida pelo MINISTERIO DA FAZENDA, CNPJ/MF nº 00.394,460/0216-53, contra a empresa 
ELDORADO INDÚSTRIAS. PLÁSTICAS LTDA, CNPJ/MF nº 61.820.957/0001-79, foi determinado ao Oficial desta Serven-
tia, a proceder esta averbação, para constar que o remanescente do imóvel matriculado, que deverá ser objeto de apuração 
oportunamente, de propriedade da executada, Eldorado Indústrias Plásticas Ltda, já qualificada, nos termos do Auto/Termo 
de Penhora datado de 29 de outubro de 2018, foi PENHORADO sendo de R$1.917.625,83, o valor da dívida, tendo sido 
nomeada fiel depositária, a própria executada, ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA, já qualificada. Av.26/72.915, 
em 30 de novembro de 2.018. Pela Certidão Judicial datada de 26 de novembro de 2018 (protocolo de penhora online: 
PH000241524), emitida de conformidade com o disposto no artigo 837 do Código de Processo Civil e Provimento CG. nº 
6/2009, da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, expedida pelo Escrivão/Diretor da 1ª Vara Federal do 

Foro da Comarca de Barueri, deste Estado, extraída dos autos da Ação de Execução Fiscal (processo ordem nº 
0012938520174036144) movida pelo MINISTERIO DA FAZENDA, CNPJ/MF nº 00.394.460/0216-53, contra a empresa 
ELDORADO INDÚSTRIAS PLASTICAS LIDA, CNPJ/MF nº 61.820.957/0001-79, foi determinado ao Oficial desta Serventia, 
a proceder esta averbação, para constar que que o remanescente do imóvel matriculado, que deverá ser objeto de apuração 
oportunamente, de propriedade da executada, Eldorado Industrias Plásticas Ltda, já qualificada, nos termos do Auto/Termo 
de Penhora datado de 29 de outubro de 2018, foi PENHORADO, sendo de R$4.097.877,31, o valor da dívida, tendo sido 
nomeada fiel depositária, a própria executada, ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA, já qualificada. Av.27/72.915, 
em 30 de novembro de 2.018. Pela Certidão Judicial datada de 26 de novembro de 2018 (protocolo de penhora online: 
PH000241528), emitida de conformidade com o disposto no artigo 837 do Código de Processo Civil e Provimento CG n° 
6/2009, da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, expedida pelo Escrivão/Diretor da 1ª Vara Federal do 
Foro da Comarca de Barueri, deste Estado, extraída dos autos da Ação de Execução Fiscal (processo ordem n° 
002645732015436144), movida pelo MINISTERIO DA FAZENDA, CNPJ/MF nº 00.394460/0216-53, contra a empresa EL-
DORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA, CNPJ/MF nº 61.820.957/0001-79, foi determinado ao Oficial desta Serventia, a 
proceder esta averbação, para constar que o remanescente do imóvel matriculado, que deverá ser objeto de apuração 
oportunamente, de propriedade da executada, Eldorado Indústrias Plásticas Ltda, já qualificada, nos termos do Auto/Termo 
de Penhora datado de 29 de outubro de 2018, foi PENHORADO sendo de R$359.393,12, o valor da dívida, tendo sido no-
meada fiel depositária, a própria executada, ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA, já qualificada. Av.28/72.915, em 
10 de dezembro de 2.018. Pela Certidão Judicial datada de 26 de novembro de 2018 (protocolo de penhora online: 
PH000241555), emitida de conformidade com o disposto no artigo 837 do Código de Processo Civil e Provimento CG nº 
6/2009, da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, expedida pela Escrivã/Diretor do 1º Oficio Cível do 
Foro Central da Comarca de Barueri, deste Estado, extraída dos autos da Ação de Execução Cível (processo ordem nº 
1014005-78.2015.8.26.0068), movida pela ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO. PAULO S/A, 
CNPJME nº 61.695.227/0001-93, contra a empresa ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA, CNPJ/ME nº 
61.820.957/0001-79, foi determinado ao Oficial desta Serventia, a proceder esta averbação, para constar que o remanes-
cente do imóvel matriculado, que deverá ser objeto de apuração oportunamente, de propriedade da executada, Eldorado 
Indústrias Plásticas Ltda, já qualificada, nos termos do Auto/Termo de Penhora datado de 29 de janeiro de 2018, foi PENHO-
RADO, sendo de R$73.531.195,84, o valor da dívida, /tendo sido nomeada fiel depositária, a própria executada, ELDORA-
DO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA, já qualificada. Av.29/72.915, em 13 de março de 2019. Pela Certidão Judicial datada 
de 08 de março de 2019 (protocolo de penhora online: PH000255013), emitida de conformidade com o disposto no artigo 
837 do Código de Processo Civil e Provimento CG. nº 6/2009, da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, 
expedida pelo Escrivão/Diretor do 1º Vara Federal da Comarca de Barueri, deste Estado, Tribunal Regional Federal da 3° 
Região, extraída dos autos da Ação de-Execução Fiscal (processo ordem nº 00507245920154036144), movida pelo MINIS-
TÉRIO DA FAZENDA, CNPJ/MF. nº 00.394460/0216- 53, contra ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA., CNPJ/MF 
nº 61.820.957/0001-79, foi determinado ao Oficial desta Serventia, a proceder esta averbação, para constar que o remanes-
cente do imóvel matriculado, que deverá ser objeto de apuração oportunamente, de propriedade da executada, Eldorado 
Indústrias Plásticas Ltda., já qualificada, nos termos do Auto/Termo de Penhora datado de 14 de dezembro de 2018, foi 
PENHORADO, sendo de R$1.107.871,65, o valor da dívida, tendo sido nomeada fiel depositária, a própria executada, EL-
DORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA, já qualificada. Av. 30/72.915, em 05 de abril de 2019. Pela Certidão Judicial 
datada de 29 de março de 2019 (protocolo de penhora online: PH000258860), emitida de conformidade com o disposto no 
artigo 837 do Código de Processo Civil e Provimento CG. n° 6/2009, da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São 
Paulo, expedida pelo Escrivão/Diretor da 1ª Vara Federal da Comarca de Barueri, deste Estado, Tribunal Regional Federal 
da 3° Região, extraída dos autos da Ação de Execução Fiscal (processo ordem nº 50012339020154036144), movida pelo 
MINISTÉRIO DA FAZENDA, CNPJ/MF nº. -00,394.460/0117- 71, contra ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTIDA., 
CNPJ/MF nº 61.820. 957/0001-79, foi determinado ao Oficial desta Serventia, a proceder esta averbação, para constar que 
o remanescente do imóvel matriculado, que deverá ser objeto de apuração oportunamente, de propriedade da executada, 
Eldorado Indústrias Plásticas Ltda., já qualificada, nos termos do Auto/Termo de Penhora datado de, 18/03/2019, foi PE-
NHORADO, sendo de R$4.177.472,13, o valor da dívida, tendo sido nomeada fiel depositária, a própria executada, ELDO-
RADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA, já qualificada. Av.31/72915, em 08 de maio de 2019. Pela Certidão Judicial datada 
de 02 de maio de 2019 (protocolo de penhora online: PH000263882), emitida em conformidade com o disposto no artigo 837 
do Código de Processo Civil e Provimento CG. nº 6/2009, da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, 
expedida pelo Escrivão/Diretor da 1ª Vara Federal da Comarca de Barueri, deste Estado, Tribunal Regional Federal da 3° 
Região, extraída dos autos da Ação de Execução Fiscal (processo ordem n0007185432015063144), movida pelo MINISTÉ-
RIO DA FAZENDA, CNPJ/MF nº 00.394460/0216-53, contra ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA., CNPJ/MF nº 
61.820. 957/0001-79, foi determinado ao Oficial desta Serventia, a proceder esta averbação, para constar que o remanes-
cente do imóvel matriculado, que deverá ser objeto de apuração oportunamente, de propriedade da executada, Eldorado 
Indústrias Plásticas Ltda., já qualificada, nos termos do Auto/Termo de Penhora datado de 05/04/2019, foi PENHORADO, 
sendo de R$1.526307,22, o valor da dívida, tendo sido nomeada fiel depositária, a própria executada, ELDORADO INDÚS-
TRIAS PLÁSTICAS LTDA., já qualificada. Av.32/72.915, em 02 de setembro de 2019. Pela Certidão Judicial datada de 26 de 
agosto de 2019 (protocolo de penhora online: PH000283479), emitida em conformidade com o disposto no artigo 837 do 
Código de Processo Civil e Provimento CG. nº 6/2009, da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, expe-
dida pelo Escrivão/Diretor da 3ª Vara do Trabalho de Barueri, deste Estado, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 
extraída dos autos da Ação de Execução Trabalhista (processo ordem nº 000017686420145020203), movida por MARIZA 
FRANCISCA DE SALES, CPF/MF nº 170,821.488-79, contra ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA., CNPJ/MF n° 
61.820.957/0001-79, foi determinado ao Oficial desta Serventia, a proceder esta averbação, para constar que o remanes-
cente do imóvel matriculado, que deverá ser objeto de apuração oportunamente, de propriedade da executada, Eldorado 
Indústrias Plásticas Ltda., já qualificada, nos termos do Auto/Termo de Penhora datado de 26/08/2.019, foi PENHORADO, 
sendo de R$30.472,30, o valor da dívida, tendo sido nomeada fiel depositário, Ioannis Panagiotis Bethanis. VALOR TOTAL 
DE AVALIAÇÃO: R$ 70.382.000,00 (setenta milhões, trezentos e oitenta e dois mil reais), conforme laudo de avaliação 
elaborado pela empresa SpaceRE, juntado às fls. 7.970/8.019 dos autos da Recuperação Judicial nº: 1013665-
95.2019.8.26.0068. VALOR CORRESPONDENTE À 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 35.191.000,00 (trinta e cinco milhões, cento 
e noventa e um mil reais). VALOR CORRESPONDENTE À 20% DA AVALIAÇÃO: R$ 14.076.400,00 (quatorze milhões, 
setenta e seis mil e quatrocentos reais). DA DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE REFERIDO BEM Da área total do bem aci-
ma, a posse de 37.559,59m² está sub judice, perante Ação de Usucapião nº: 1013546-13.2014.8.26.0068, em trâmite 
perante a 2ª Vara Cível de Barueri, com sentença de IMPROCEDÊNCIA proferida, publicada em 16/09/2021, ainda não 
transitada em julgado. Consigna-se que o imóvel em questão não está desmembrado, o que ficará a cargo do even-
tual arrematante, que deverá tomar todas as providências junto aos órgãos competentes para a regularização dessa 
questão. Frisa-se no presente inclusive, que as questões concernentes à alienação do bem para pagamento dos 
credores encontra sub judice por força de decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento nº 2120842-
43.2021.8.26.0000 DA CLÁUSULA 5.1.2 DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DOS PROCEDIMENTOS PARA 
ALIENAÇÃO PREVISTOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL: Os ativos serão alienados livres de quaisquer dí-
vidas, obrigações, gravames e outros interesses que possam recair sobre si, nos termos dos arts. 60 e 60-A da Lei n.º 
11.101/2005. Em nenhuma hipótese o adquirente sucederá a RECUPERANDA em quaisquer de suas dívidas e obrigações, 
inclusive as tributárias e trabalhistas. O prazo para alienação dos ativos listados no Apêndice A será de até 12 (doze) meses 
após a data de homologação do Plano de Recuperação Judicial aprovado. O prazo para alienação dos ativos listados na 
Tabela 4 será de 24 (vinte e quatro) meses após a data de homologação do Plano de Recuperação Judicial aprovado. Os 
ativos poderão ser alienados observando o disposto no art. 143 da Lei n.º 11.101/2005. O valor do lance mínimo descende-
rá conforme a realização das hastas, caso não exista lance vencedor. Na primeira hasta, deverá ser equivalente a, no míni-
mo, 100% (cem por cento) do valor de mercado constante de avaliação obtida pela SPACE RE. Se necessárias hastas 
subsequentes, os lances mínimos deverão ser equivalentes a, nesta ordem, 50% (cinquenta por cento) e 20% (vinte por 
cento) do valor da avaliação. Neste cenário, caso o bem seja arrematado pelo valor de lance mínimo, o pagamento para as 
classes III e IV será de, 33,34% (trinta e três inteiros e trinta e quatro centésimos por cento), 16,67% (dezesseis inteiros e 
sessenta e sete centésimos por cento) e 6,67% (seis inteiros e sessenta e sete centésimos por cento), respectivamente, 
considerando o quadro de credores na data deste aditivo. Caso haja a habilitação de novos créditos no Quadro Geral de 
Credores ou modificação de créditos já existentes, haverá o ajuste pro rata dos valores do Quadro Geral de Credores con-
forme os deságios anteriormente citados.A RECUPERANDA se compromete a realizar hastas sequenciais e sem interrup-
ção, a primeira em 30 (trinta) dias corridos, contados da data de publicação da homologação do Plano de Recuperação 
Judicial aprovado, considerando já haver leiloeiro nomeado, edital pronto e espaço para leilão eletrônico já organizado; e as 
hastas subsequentes iniciar-se-ão automaticamente após finda a que lhe seja anterior e desde que não existam lances 
vencedores, sendo a que duração de cada hasta é de 15 (quinze) dias corridos. A venda judicial observará o procedimento 
a seguir, sem prejuízo de eventuais alterações conforme apreciação do Juízo da Recuperação Judicial. A venda dos bens 
poderá se dar via leilão público em datas e horários a serem sugeridos pelo leiloeiro já nomeado nos autos do processo de 
recuperação judicial e regular publicação de editais com o detalhamento do formato da alienação dos ativos e com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias corridos. Nesse caso, será realizado concomitantemente leilão físico/presencial e eletrôni-
co, com encerramento previsto em datas e locais a serem indicados nos mesmos termos acima, quando será feita a venda 
pelo maior lance oferecido, ficando o maior lance recebido, ainda que abaixo do valor da avaliação. Os participantes do leilão 
via Internet concorrerão em igualdade de condições com os participantes do leilão físico/presencial. O leilão será conduzido 
pelo leiloeiro, sendo que a devida comissão sobre o valor do lance, nos termos da lei, será paga pelo(s) eventual(is) arrema-
tante(s). O edital descreverá os itens a serem vendidos, individualizando cada um, e apontará os valores de avaliação espe-
cificados neste Plano de Recuperação Judicial ou auferidos por avaliação independente na época das hastas. É livre a 
elaboração de laudos complementares, para verificação da condição ambiental de eventual área a ser alienada, desde que 
sejam custeados por terceiros, dos bens presentes na Tabela 4, após comunicação à RECUPERANDA. Os bens serão 
vendidos “ad corpus” e no estado em que se encontram, livres de quaisquer ônus e não haverá sucessão do arrematante 
nas obrigações da RECUPERANDA, inclusive as de natureza tributária e trabalhista, de acordo com art. 141, inciso II da Lei 
11.101/2005. Para bens com valor de até R$ 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil reais), será aceito apenas pagamento 
à vista do valor total da arrematação em até 2 (dois) dias úteis, contados a partir do encerramento do leilão, pago em conta 
bancária da RECUPERANDA criada especificamente para o pagamento aos credores desta Recuperação Judicial. Para 
bens com valor maior de R$ 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil reais), será aceito apenas pagamento à vista do valor 
total da arrematação em até 10 (dez) dias úteis contados a partir do encerramento do leilão, pago em conta bancária da 
RECUPERANDA criada especificamente para o pagamento aos credores desta Recuperação Judicial, e/ou via credit bid, na 
forma do item 5.1.4.1. O maior lance será o vencedor, independente da forma de pagamento (à vista, com créditos e dinhei-
ro, credit bidding, na forma prevista no item 5.1.2.1 abaixo). Os recursos auferidos via alienação dos bens relacionados na 
Tabela 4 serão exclusivamente utilizados no pagamento aos credores concursais das classes III e IV, na forma do item 5.1.4. 
Na ocasião do resultado da alienação dos bens da Tabela 4 não ser suficiente para liquidação integral das classes III e IV, o 
pagamento será realizado de forma pro rata e pari passu entre os credores, até o limite do saldo dos recursos.

Tabela 4 – Bens ofertados para pagamento das classes III e IV

IDENTIFICAÇÃO MATRICULAS BREVE DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO (BRL)
Módulo I No 72.915 Rua Ricardo Peagno, s/no, Barueri - SP 70.382.000,00

120.00m²
Tipo do imóvel: Terreno residencial Industrial

DA CLÁUSULA 5.1.2.1 DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CREDIT BIDDING - Credores concursais estão 
autorizados a realizar lances compostos por créditos concursais e dinheiro para aquisição à vista de bens com valor maiores 
de R$ 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil reais). A proporção do valor dos créditos para o lance será de R$ 1 (um real) 
em crédito das classes II, III ou IV pertencido pelo comprador (crédito credor) multiplicado pela razão entre o lance (valor 
lance) e o total dos créditos das classes II, III e IV arrolados no quadro de credores e ainda não liquidados no momento do 
leilão (crédito II, III e IV), para cada R$ 1 (um real) em dinheiro (valor credit bid), conforme fórmula a seguir.

valor (credit bid) = crédito credor  * valor lance
crédito (II,   III e IV)

A parcela restante do lance (valor dinheiro) deverá ser paga em conta bancária da RECUPERANDA criada especificamente 
para o pagamento aos credores desta Recuperação Judicial em até 2 (dois) dias úteis contados a partir do encerramento do 
leilão. O valor do lance (valor lance) será o resultado da seguinte fórmula:
valor lance= valor (credit bid)+ valor dinheiro
O credor que decidir pelo credit bid deverá necessariamente utilizar a totalidade dos créditos e eventuais créditos, aptos 
ao lance ou não, serão objeto de renúncia pelo credor e não receberão qualquer pagamento dentro do processo de 
Recuperação Judicial ou fora dele, para o caso de créditos extraconcursais.
Exemplificando, na hipótese do total dos créditos das classes II, III e IV arrolados no quadro de credores e ainda não 
liquidados no momento do leilão (crédito II, III e IV) ser da monta R$ 250.000.000 e o valor do lance (valor lance) R$ 
100.000.000, um credor possuidor de um crédito (crédito credor) de R$ 50.000.000 deverá, necessariamente, disponibilizar 
um valor de R$ 80.000.000 em dinheiro (valor dinheiro), após o lance com crédito, como demonstrado a seguir.

valor (credit bid)= crédito credor  * valor lance (1)crédito(II,III e IV) 

valor (credit bid)=R$ 50.000.000  * (R$ 100.000.000) (2)(R$ 250.000.000) 
valor (credit bid)=R$ 20.000.000 (3)

valor lance= valor (credit bid)+ valor dinheiro (4)

R$ 100.000.000=R$ 20.000.000+ valor dinheiro (5)

valor dinheiro=R$ 100.000.000-R$ 20.000.000 (6)

valor dinheiro=R$ 80.000.000 (7)
O credit bid poderá ser apresentado conjuntamente por mais de um credor concursal, desde que todos estejam habilitados e 
observadas todas as condições deste item. Os credores serão responsáveis em caráter solidário pelo pagamento do lance, 
caso vencedor. DA CLÁUSULA 5.1.4.2 DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS 
Os créditos relacionados na Classe III – Quirografários, em conjunto com créditos da Classe II – Garantia Real e Classe 
IV – ME/EPP, serão liquidados conforme montante total da alienação dos bens relacionados na Tabela 4, rateados 
proporcionalmente aos seus créditos, respeitando parcela mínima de R$ 1.500 (mil e quinhentos reais). Na ocasião do 
resultado da alienação dos bens da Tabela 4 não ser suficiente para liquidação integral das classes II, III e IV, haverá 
deságio nos créditos e o pagamento será realizado de forma pro rata e pari passu entre os credores, até o limite do saldo 
dos recursos, quitando referida classe. Na hipótese de insucesso das hastas dos bens listados na Tabela 4 para pagamentos 
das classes II, III e IV, pagamento de 20% (vinte por cento) dos créditos, em 20 (vinte) parcelas anuais, iguais e sucessivas, 
vencendo-se a primeira 12 (doze) meses após o fim do prazo para venda dos bens listados na Tabela 4. DA CLÁUSULA 
5.1.4.3 DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITOS ME/EPP Os créditos relacionados na Classe IV – ME/
EPP, em conjunto com créditos da Classe II – Garantia Real e Classe III – Quirografários, serão liquidados conforme 
montante total da alienação dos bens relacionados na Tabela 4, rateados proporcionalmente aos seus créditos, respeitando 
parcela mínima de R$ 1.500 (mil e quinhentos reais). Na ocasião do resultado da alienação dos bens da Tabela 4 não ser 
suficiente para liquidação integral das classes II, III e IV, haverá deságio nos créditos e o pagamento será realizado de 
forma pro rata e pari passu entre os credores, até o limite do saldo dos recursos, quitando referida classe. Na hipótese de 
insucesso das hastas dos bens listados na Tabela 4 para pagamentos das classes II, III e IV, pagamento de 20% (vinte por 
cento) dos créditos, em 20 (vinte) parcelas anuais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira 12 (doze) meses após o fim 
do prazo para venda dos bens listados na Tabela 4.  DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial 
de computadores, no sítio da leiloeira www.tmleiloes.com.br  em conformidade com o disposto no artigo 887, § 2º, do Código 
de Processo Civil, inclusive as fotos e descrições detalhadas do bem. LANCES ON-LINE: O leilão em questão terá início 
no dia 29/11/2021 às 14:00 horas, e se encerrará no dia 13/01/2022 às 14:00 horas. Serão captados lances on-line através 
do site: www.tmleiloes.com.br. Os interessados deverão estar cadastrados e habilitados na plataforma digital mencionada 
com pelo menos 1 (uma) hora de antecedência ao início do leilão. Qualquer forma de proposta/lance apresentado será 
conduzido para apreciação da MM. Juíza. DO INCREMENTO: O incremento somente poderá ser alterado pela Leiloeira. 
Qualquer usuário que de alguma maneira altere os valores do incremento, ou utilize as ferramentas do site para tumultuar 
o pregão, terá o seu cadastro bloqueado, além de ficar impedido de participar de outros leilões. DA DESISTÊNCIA: Em 
caso de não pagamento ou desistência da arrematação, o bem passará automaticamente ao 2º participante do leilão, 
tal qual somente terá a arrematação garantida após a realização do pagamento. DA VISITAÇÃO: Constitui ônus dos 
interessados examinar os bens a serem apregoados. As visitas, só serão autorizadas mediante cadastro prévio no site: 
www.tmleiloes.com.br. Após a realização do cadastro, deverão ser agendadas através do e-mail: contato@tmleiloes.com.
br, ou pelo telefone (11) 3237-0069. As visitas somente serão autorizadas até 2 (dois) dias antes da data de abertura do 
leilão. DOS DÉBITOS: Os bens serão vendidos livres e desembaraçados de qualquer ônus e não haverá sucessão do 
arrematante nas obrigações do devedor – (“aquisição originária”), inclusive as de natureza tributária e trabalhista, de acordo 
com art. 141, da Lei 14.112/2020, exceto se o arrematante for: (i) sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo 
falido; (ii) parente, em linha reta ou colateral, até o 4º grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade 
falida; ou, (iii) identificado como agente do falido com objetivo de fraudar a sucessão. Todas as providências e despesas 
relativas à transferência e vistoria do imóvel são de responsabilidade do arrematante. PAGAMENTO E RECIBO 
DE ARREMATAÇÃO: O pagamento deverá ser efetuado à vista. O preço do bem arrematado deverá ser pago em conta 
bancária da Recuperanda criada especificamente para o pagamento aos credores da Recuperação Judicial, no prazo de 
até 2 (dois) dias úteis, contado a partir do encerramento do leilão, para bens com valor de até R$ 1.500.000 (hum milhão 
e quinhentos mil reais), e no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado a partir do encerramento do leilão, para bens com 
valor maior de R$ 1.500.000 (hum milhão e quinhentos mil reais). Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha realizado 
o depósito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 
Caso não haja licitantes, o recebimento de propostas condicionais será levado para apreciação da MM. Juíza. Obs.: O 
não pagamento da arrematação acarretará ao pagamento de 20% (vinte por cento) de multa sob o valor do lance, 
além do pagamento integral da comissão da leiloeira. COMISSÃO: A comissão devida a leiloeira será de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor da arrematação, comissão esta não incluída no valor do lance vencedor, deverá ser paga diretamente 
a leiloeira (artigo 17 do Provimento CSM n. 1625/2009), que será paga pelo arrematante, e não será devolvida 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.  DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente, junto ao Ofício onde tramita a ação 
ou através do Tel.: (11) 3237-0069, e-mail: contato@tmleiloes.com.br, ou ainda no endereço da leiloeira situada na Praça 
Dom José Gaspar, nº 134, 14º andar – São Paulo/SP. Ficam todos os CREDORES, MINISTÉRIO PÚBLICO, FAZENDAS 
PUBLICAS, ADMINISTRADOR JUDICIAL, RECUPERANDA E DEMAIS INTERESSADOS, INTIMADOS, do leilão judicial 
supramencionado. DRA. DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL - Juíza de Direito

 

Mais Informações: (11) 3237-0069 | www.thaismoreiraleiloes.com.br

2ª VARA DE CÍVEL DA COMARCA DE BARUERI/SP

4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL/SP - J2613
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido 

nos autos da: AÇÃO: Execução PROCESSO Nº: 0000350-79.1999.8.26.0565 EXEQUENTE: Fábio 
Antonio de Oliveira EXECUTADOS: Remonte e Remonte Ltda. Alberto Remonte Cleide Guardalben 
Remonte TERCEIRO(S): Banco Santander (Brasil) S/A Município de Valinhos Joabe Alfredo de Oli-
veira Lucinete Alves Pereira O MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, 
II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) 
abaixo descrito(s), conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRA-
ÇA: De 07/12/21(15h00) até 10/12/21(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: 
De 10/12/21(15h00) até 26/01/22(15h00)-mínimo de 60% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial 
de Brasília/DF.  CONDUTORES:  Silvia de Castro Marques-Jucesp 1059 e José Roberto Neves Amo-
rim-Jucesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 
O prédio residencial, situado à Avenida A-4, nº 1.620, na cidade e comarca de Valinhos/SP, com a 
área de 532,85m² (pavimento térreo com 227,25m²; pavimento superior com 233,60m²; e piscina 
com 72m²), edifi cado no lote de terreno designado “K9N-K10-K20”, resultante da unifi cação dos lotes 
“K-9-N”, K-1-0” e “K-2-0”, do loteamento denominado “Vale Verde”, com as seguintes medidas e 
confrontações: pela frente, nas extensões de 22m, 9m e 22m, com a Avenida A-4, e mais 15,71m em 
curva, na confl uência das Avenidas A-4 e A-1; à direita (de quem do imóvel olha para a Avenida A-4), 
mede 45m, onde confronta com a Avenida A-1; à esquerda (de quem de dentro do imóvel olha para a 
Avenida A-4), mede 64,50m, confrontando com o lote K-8-N; e nos fundos mede 44m, onde confronta 
com o lote K-3-0, encerrando a área total de 3.220m². Cadastro Municipal nº 23969/00. Matrícula nº 
14.103 do CRI de Valinhos/SP, que sucedeu a Matrícula nº 49.614 do 1º CRI de Campinas/SP. ÔNUS: 
Hipoteca em favor do Banco América do Sul S/A – situação cadastral baixada por motivo de incorpo-
ração (Av.1-26/07/10); Indisponibilidade de Bens (Av.2-26/07/10, R.4-06/07/12, Av.5-03/09/12 e R.6-
03/09/12); Penhora em favor do Município de Valinhos (Av.3-26/07/10); Penhora em favor de Joabe 
Alfredo de Oliveira (Av.7-14/08/14); Penhora em favor de Lucinete Alves Pereira (Av.8-05/05/15); e 
Penhora em favor do Exequente (Av.9-18/10/19 e Av.10-18/10/19). PENHORA(S) NO ROSTO DOS 
AUTOS: Em favor da Fazenda Nacional - Proc. nº 0014375-34.1988.8.26.0565 - SAF de São Cae-
tano do Sul/SP - R$19.395,48. AVALIAÇÃO: R$ 2.000.000,00 (em Fev/20), que será devidamente 
atualizado na ocasião da disponibilização no site. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, executado(s), 
cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), promitente(s) 
comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com penhora(s) 
anteriormente averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte 
na presente ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via editalícia, na pessoa de 
seus representantes ou caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da penhora 
realizada em 29/05/00, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido 
neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de julgamento relativos ao 
feito. Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá eventual insu-
cesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - J3022
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido 
nos autos da: AÇÃO: Execução PROCESSO Nº: 4001326-30.2013.8.26.0564 

EXEQUENTE: Banco Bradesco S/A EXECUTADOS: Fábrica de Pisos Paulista Ltda. José Peres  
Neusa Maria Dias Ledo TERCEIRO: Município de São Bernardo do Campo CREDOR HIPOTECÁ-
RIO: Banco Santander (Brasil) S/A O MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 
879, II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) 
bem(ns) abaixo descrito(s), conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com.
br. 1ª PRAÇA: De 07/12/21(14h00) até 10/12/21(14h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª 
PRAÇA: De 10/12/21(14h00) até 03/02/22(14h00)-mínimo de 60% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: 
Ofi cial de Brasília/DF.  CONDUTORES:  Silvia de Castro Marques-Jucesp 1059 e José Roberto Ne-
ves Amorim-Jucesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO BEM: 
Um terreno designado de parte do lote nº 14, da quadra nº 6, da Vila Campestre, São Bernado do 
Campos/SP, medindo 6m de frente para a Alameda Glória, tendo igual medida nos fundos e , da 
frente aos fundos, de ambos os lados mede 30m, encerrando a área de 180m², confrontando do lado 
direito , visto da rua com o remanescente do lote 14, onde está eregido o prédio nº 588, da Alameda 
Glória, do lado esquerdo com o lote nº 13 da mesma quadra e, pelos fundos, com imóvel pertencen-
te à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São Paulo. Cadastro Municipal nº 
005.043.018.000. Matrícula nº 76.778 do 1º CRI de São Bernardo do Campo/SP. Informação do 
Ofi cial de Justiça, Avaliador ou Perito: Na parte da frente do terreno existe uma edifi cação de uso 
misto (residencial/comercial), com 130m² de área construída. Na frente do pavimento térreo existe 
um salão com w.c e, nos fundos, uma moradia contendo sala e cozinha conjugadas, com banheiro. 
Ainda, no pavimento superior encontra-se uma segunda moradia, contendo sala conjugada com cozi-
nha, dormitório, banheiro e área coberta para lavanderia (com 13,80m²). Por fi m, no fundo do terreno 
existe uma construção em 2 pavimentos, com 50m² de área construída, possuindo sala, dormitório, 
um pequeno cômodo, cozinha e banheiro a moradia do pavimento térreo. E, sala, dormitório, cozi-
nha, banheiro e lavanderia a moradia do pavimento superior. ÔNUS: Hipoteca em favor do Banco 
Santander (Brasil) S/A (R.7-24/03/11); Penhora em favor do Exequente (Av.10-18/07/14); e Decre-
to de Indisponibilidade (Av.15-17/01/20). AVALIAÇÃO: R$ 585.000,00 (em Fev/21). INTIMAÇÃO: 
Ficam a(s) partes, executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), 
coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com 
garantia real ou com penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros e demais interessados, que não 
seja(m) de qualquer modo parte na presente ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta 
via editalícia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intimação pes-
soal, bem como da penhora realizada em 18/02/14, não podendo, de forma alguma, posteriormente, 
alegar ignorância do contido neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas pendentes 
de julgamento relativos ao feito. Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o 
que suprirá eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

8ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - J3043

Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido nos autos da: AÇÃO: 
Execução PROCESSO Nº: 1030705-28.2018.8.26.0100 EXEQUENTE(S)/AUTOR(ES): Rosa Ma-
ria de Souza Aveiro Ruocco Anna Luíza de Aveiro Ruocco EXECUTADO(S)/RÉU(S): Tufi k Misiara 
Cia Ltda. Epp Maria Aparecida de Alvarenga Misiara TERCEIRO(S):  Município de São Paulo/SP 
Edifício Itaporanga O MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e 
Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo 
descrito(s), conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: 
De 07/12/21(15h00) até 10/12/21(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 
10/12/21(15h00) até 26/01/22(15h00)-mínimo de 60% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de 
Brasília/DF.  CONDUTORES:  Silvia de Castro Marques-Jucesp 1059 e José Roberto Neves Amorim-
-Jucesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): O 
apartamento nº 42, localizado no 4º andar do “Edifício Itaporanga”, situado na Rua Ministro Godoy, 
nº 637, no 19º Subdistrito - Perdizes, possuindo a área real privativa de 97,88m², a área real comum 
de 38,29m², perfazendo a área real total de 136,17m², correspondendo-lhe no terreno uma fração 
ideal de 2,2531%. Cadastro Municipal nº 021.043.0237-4. Matrícula nº 59.999 do 2º CRI de São 
Paulo/SP. ÔNUS: Penhora em favor do Exequente (AV.2-27/11/20). OBSERVAÇÕES: Falecido o 
co-proprietário do imóvel de matrícula nº 59.999, tendo como única herdeira a própria executada 
(fl s. 200), a quem já foram atribuídos os bens do de cujus (fl s. 215). AVALIAÇÃO: R$ 655.000,00 
(em Fev/21), que será devidamente atualizado na ocasião da disponibilização no site. INTIMAÇÃO: 
Ficam a(s) partes, executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), 
coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com 
garantia real ou com penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros e demais interessados, que 
não seja(m) de qualquer modo parte na presente ação, INTIMADOS das presentes designações, por 
esta via editalícia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intima-
ção pessoal, bem como da penhora realizada em 12/11/20 e retifi cada em 19/11/20, não podendo, 
de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido neste edital. Não consta nos autos 
haver recursos ou causas pendentes de julgamento relativos ao feito. Será este edital, por extrato, 
afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá eventual insucesso nas notifi cações pessoais e 
dos respectivos patronos.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS/SP - J3256
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido 
nos autos da: AÇÃO: Cobrança (Cumprimento de Sentença) PROCESSO Nº: 

0010487-94.2020.8.26.0562 EXEQUENTE(S)/AUTOR(ES): Marcos Gonçalves EXECUTADO(S)/
RÉU(S): Maria Thereza Polille da Silva TERCEIRO(S): Município de São Vicente/SP Conjunto Re-
sidencial Guanabara O MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC 
e Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo 
descrito(s), conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: 
De 07/12/21(15h00) até 10/12/21(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 
10/12/21(15h01m) até 26/01/22(15h00)-mínimo de 50% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de 
Brasília/DF.  CONDUTORES:  Silvia de Castro Marques-Jucesp 1059 e José Roberto Neves Amorim-
-Jucesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): O 
apartamento nº 631, localizado no 4º andar  ou pavimento do Bloco Castelinho (bloco 06), do Conjun-
to Guanabara, situado a Rua Marques de São Vicente, nº 39, Município e Comarca de São Vicente/
SP, confrontando pela frente com o hall de circulação do pavimento, por onde tem sua entrada, esca-
darias e apartamento nº 632, de um lado com o espaço de área livre, que separa o Bloco Castelinho 
do Bloco Arpoador, e nos fundos com o apartamento nº 32, com a área de 61,738m² e uma partici-
pação -  nas coisas comuns do edifício de 6,667m², com a área total, portanto, de área construída de 
68,625m², correspondendo-lhe, no terreno, uma fração ideal de 1,95% do todo. Cadastro Municipal 
nº  1100012009800039090. Matrícula nº 23.071 do CRI de São Vicente/SP. Informação do Ofi cial de 
Justiça, Avaliador ou Perito: O apartamento possui dois dormitórios, sala de estar, cozinha, área de 
serviço e dois banheiros. AVALIAÇÃO: R$ 149.000,00 (em Abr/12), que será devidamente atualizado 
na ocasião da disponibilização no site. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, executado(s), cônjuge(s), 
credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), 
senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com penhora(s) anteriormente 
averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte na presente 
ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via editalícia, na pessoa de seus represen-
tantes ou caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 
17/09/12 e retifi cada em 09/10/19, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância 
do contido neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de julgamento 
relativos ao feito. Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá 
eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - J3268

Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido 
nos autos da: AÇÃO: Rescisão Contratual (Cumprimento de Sentença) PROCESSO Nº: 0005701-
98.2020.8.26.0564 EXEQUENTE(S)/AUTOR(ES): Marco Antônio de Paula de Bezerra Lima  Marisa 
de Souza Bezerra de Lima EXECUTADO(S)/RÉU(S): SEI S.B.C Empreendimento Imobiliário SPE 
Ltda. TERCEIRO(S):  Município de São Bernardo do Campo Grupo Accor Hotels O MM. Juiz de Direi-
to que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que 
será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), conforme condições presentes 
neste edital e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: De 07/12/21(15h00) até 10/12/21(15h00)-va-
lor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 10/12/21(15h00) até 26/01/22(15h00)-mínimo 
de 60% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF.  CONDUTORES:  Silvia de Castro 
Marques-Jucesp 1059 e José Roberto Neves Amorim-Jucesp 1106, exclusivamente pela plataforma 
D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO BEM: Quarto nº 212, localizado no 2° pavimento do edifício de-
signado Hotel 03, do Subcondomínio Hotel, situado na Torre 1 integrante do empreendimento imobi-
liário denominado “Condomínio Mondial São Bernardo do Campo”, com acesso pelo nº 234 da Praça 
Samuel Sabatini, contendo área principal destinada a dormitório e um banheiro (com ventilação me-
cânica), com área real privativa de 13,866 m², área real de uso comum coberta de 25,035m², área real 
de uso comum descoberta de 2,361m², área real total de 41,262m². Ao Subcondomínio Hotel caberá 
o direito de estacionar até 142 veículos, em locais indeterminados, sujeitas ao auxílio de manobrista, 
entre as vagas de garagem para estacionamento de veículos de passeio de médio porte, no padrão 
nacional, localizadas no 1º, 2º ou 3º Pavimentos Garagem situados sob a Projeção da Torre 1. Ca-
dastro Municipal nº 007.094.012.000 (área maior). Matrícula nº 154.271 do 1º CRI de São Bernardo 
do Campo/SP. Informação do Ofi cial de Justiça, Avaliador ou Perito: O imóvel avaliando faz parte 
do sistema Pool Hoteleiro, no qual cada proprietário de uma unidade imobiliária (fl at ou apartamento) 
transfere a gestão do imóvel a uma administradora hoteleira. Essa transferência de administração 
inclui, além da unidade imobiliária, as áreas e bens comuns do condomínio, assim como o mobiliário, 
instalações e decoração, além de utensílios e equipamentos. A fi nalidade do Pool Hoteleiro é, como 
o próprio nome já diz, a exploração hoteleira dessas unidades imobiliárias, incluindo as suas áreas 
comuns. O imóvel avaliando encontra-se em boas condições de conservação e habitabilidade. O 
bem avaliando apresenta as seguintes características: 1 Dormitório; 1 WC e 1 Box de banho. AVA-
LIAÇÃO: R$ 191.016,13 (em Mai/21). INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, executado(s), cônjuge(s), 
credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), 
senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com penhora(s) anteriormente 
averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte na presente 
ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via editalícia, na pessoa de seus represen-
tantes ou caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 
19/02/21, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido neste edital. 
Não consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de julgamento relativos ao feito. Será 
este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá eventual insucesso nas 
notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.
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DIVULGAÇÃO / ABIEC

Desde setembro, a China proibiu 
a importação de carne bovina 
brasileira. E os Estados Unidos 
sinalizaram nesta semana que 
também vão vetar o produ-

to. Nos dois casos, o boicote é mais uma 
questão diplomática que sanitária, uma 
reação aos recordes no desmatamento da 
Amazônia e do Pantanal, e uma resposta à 
desastrada política externa do Governo Bol-
sonaro. Resultado: só na primeira quinzena 
deste mês as exportações de carne bovina 
caíram 42,9% na comparação com novem-
bro de 2020. Agora, foi a União Europeia 
(UE) que anunciou um plano para banir ali-
mentos produzidos em áreas desmatadas. E 
isso inclui até o desmatamento considerado 
legal pelos países exportadores. O projeto 
terá tramitação prioritária no Parlamento e 
no Conselho Europeu.

O raciocínio é que boicotar soja, car-
ne, cacau e café produzidos sobre toda e 
qualquer floresta desmatada, seja ela nativa 
ou plantada para extração de madeira, é a 
forma mais eficaz de conter o avanço de la-
vouras e pastagens sobre as árvores. Na ava-
liação dos europeus, banir apenas alimen-
tos produzidos em áreas de desmatamento 
ilegal incentivaria países como o Brasil a 
afrouxar suas leis de proteção ambiental.

A regra é retroativa a 1º de janeiro de 
2021 e classifica os países exportadores em 
três categorias, conforme seus antecedentes 
na derrubada de florestas. E os importado-
res terão de promover uma dupla auditoria 
para atestar a origem dos alimentos.

Desde outubro, o vice-presidente Ha-
milton Mourão sabia que a UE retaliaria o 
negacionismo ambiental brasileiro. Mas, 
os europeus ainda esperaram um possível 
anúncio de ações concretas de combate 

BRASIL NA CONTRAMÃO
Negacionismo climático derrubou exportação 
de carne em 43%; próximos alvos: café e soja

ao desmatamento durante a Conferência da 
ONU sobre o Aquecimento Global (COP 26), no 
início deste mês, o que não aconteceu.

A soja é o principal produto de exportação 
do Brasil. O País também é o maior exportador 
mundial de carne. Portanto, a nova regra pode 
provocar uma crise semelhante à de 1931, quan-
do Getúlio Vargas teve de comprar com dinheiro 
público e depois queimar 80 milhões de sacas de 
café para evitar a falência de milhares de fazen-
deiros. A fogueira durou meses e chamuscou a 
economia paulista e o Porto de Santos, maior 

exportador de café do mundo...

Rota do Café, Cachaça e 
Queijo...

Não é só tomar uma cachaça, é sentir 
sabores e aromas em uma fazenda com 
mais de 200 anos de história. Não é só 
beber um café, é degustar uma alquimia 
feita com ‘a melhor água mineral do 
mundo’. Nem é só comer um queijo, é 
desfrutar da magia que transforma leite 
em preciosos pedaços de eternidade...

...na montanha que 
toca o céu

Essa aventura começa em 
dezembro, na Serra da Mantiquei-
ra, a montanha erguida por Tupã 
para conter a paixão do sol pela 
mais linda índia guarani. O pacote 
turístico-gastronômico parte de São 
Lourenço, no sul de Minas Gerais, 
e inclui cidades como Maria da Fé, 
Carmo de Minas, Itanhandu e Passa 
Quatro.

“Somos madeira 
que apanhou 
chuva. Agora não 
acendemos nem 
damos sombra. 
Temos que secar à 
luz de um sol que 
ainda há. E esse 
sol só pode nascer 
dentro de nós”

*Mia Couto, escritor 
moçambicano

Filoso� a do 
campo:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barretos – SP torna público para 
conhecimento de interessados que está aberta a licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 
06/2021, Edital n.º 174/2021 – Objeto: Contrataçao de prestação de serviços para recapeamento 
asfáltico nos bairros Hussein Genha e Av. 31 no bairro Monte castelo.A data e horário limite para 
recebimento dos envelopes de habilitação e propostas será dia 10/12/2021 às 09h:00 e o horário de 
abertura dos envelopes entregues será dia 10/12/2021 às 09h:30min. Barretos, 19 de novembro de 
2021. Silvana Rodrigues - Sampaio Borini - Departamento de Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO (RESUMIDO)
PROCESSO N° 49/2021.

PREGÃO PRESENCIAL N° 20/2021.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item.
SETOR REQUISITANTE: Secretaria de Assistência 
Social.
PUBLICAÇÃO – Diário Oficial do Estado de São Paulo, 
Jornal Gazeta de SP, Diário Eletrônico Municipal, site: 
www.lucelia.sp.gov.br e mural da Prefeitura Municipal 
de Lucélia (SP).
Objeto: Aquisição de veículo para atender as ne-
cessidades da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, de acordo com Anexo I do Edital nº 33/2021.
ENCERRAMENTO: 01 DE DEZEMBRO DE 2021, às 
09h00min.
O texto completo da presente licitação, onde constam 
todas as informações relativas ao Pregão Presencial n° 
20/2021 – Processo nº 49/2021, bem como quaisquer 
esclarecimentos, poderão ser obtidos pessoalmente 
junto ao Setor de Licitação desta Prefeitura Municipal, 
sito à Avenida Brasil n° 1.101 (centro), nesta cidade 
de Lucélia (SP), através do telefone (0XX18) 3551-
9200, e-mail lucelialicitacao@gmail.com de segunda 
a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min horas e das 
13h00min às 17h00min.

Lucélia/SP, 19 de Novembro de 2021
Tatiana Guilhermino Tazinázzio Coelho Costa

Prefeita

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: Processo nº 11354/2021 – Moda-
lidade Pregão Presencial nº 86/2021 – Aqui-
sição de Brinquedos Infantis. DECISÃO DA 
PREGOEIRA: “Após a aprovação das amos-
tras apresentadas pelas empresas detento-
ras das melhores ofertas, conforme parecer 
da área técnica de fl s. 210, a Sra. Pregoeira 
declarou vencedoras: Empresa: FABIANA 
COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA. – 
CNPJ nº 53.731.162/0001-66 – Itens: 01 – 
Qtde: 140 unidades. Valor unitário: R$ 14,50. 
Valor total: R$ 2.030,00; 02 – Qtde: 220 uni-
dades. Valor unitário: R$ 20,00. Valor total: 
R$ 4.400,00; 03 – Qtde: 920 unidades. Valor 
unitário: R$ 21,00. Valor total: R$ 19.320,00; 
04 – Qtde: 1.150 unidades. Valor unitário: R$ 
30,00. Valor total: R$ 34.500,00. Empresa: N 
F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES 
ME – CNPJ nº 17.550.572/0001-47 – Itens: 
05 – Qtde: 1500 unidades. Valor unitário: R$ 
34,00. Valor total: R$ 51.000,00. Ficando 
assim, todos intimados do prazo recursal de 
três dias para apresentação das razões do 
recurso, e os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que começarão 
a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos, nos termos do inciso XVIII, do artigo 
4º da Lei Federal nº 10520/2002”. Letícia 
Furtado Cardoso – 19/11/2021. São Caetano 
do Sul, 19 de novembro de 2021. Carolina 
Morales Duwe – Diretora do Departamento 
de Licitações e Contratos.

“RESUMO: Processo 1374/2020 - Modalida-
de Pregão Presencial nº 85/2021 – Contra-
tação de Empresa para o Fornecimento de 
Licença de Sistema de Gerenciamento para 
o Setor de Alimentação Escolar. COMUNI-
CADO: “Fica designada para o dia 08 de 
dezembro de 2021 às 10:00hs, a sessão de 
prosseguimento, na SALA DE LICITAÇÕES, 
do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS - SEPLAG 4, Rua Eduardo 
Prado nº 201, Bairro São José, CEP 09581-
200 – São Caetano do Sul/SP”. São Caetano 
do Sul, 19 de novembro de 2021. Carolina 
Morales Duwe – Diretora do Departamento 
de Licitações e Contratos.

RESUMO DE 1º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 90/2020 – PROC. Nº 
300.117/2020 – CONTRATADA: PRONT-
SERV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-
-ME. OBJETO: Fica prorrogado o contrato 
supra descrito pelo prazo de 12 (doze) me-
ses, a partir de 05 de outubro de 2021. Valor 
total R$ 14.424,53. DATA DA ASSINATURA: 
05/10/2021. CONTRATANTE: Secretaria 
Municipal de Educação.

E  D  I  T  A  L     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  Ç  Ã  O
E  X  E  C  U  Ç  Ã  O     E  X  T  R  A  J  U  D  I  C  I  A  L

Pelo presente Edital de Notificação e para ciência do(s) in-
teressado(s), que se encontra(m) em lugar incerto e não 
sabido, ou ocultara(m)-se ou recusara(m) o recebimen-
to da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) 
NOTIFICADO(S) o(s) mutuário(s) abaixo para ciência de 
que estamos autorizados na forma do Decreto-Lei nº 70 
de 21/11/66, artigo 15 da RD 08/70 e artigo 19 da Lei nº 
8.004 de 14/03/90 e pelo credor exeqüente a promover a 
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL da(s) HIPOTECA(S) que 
oneram o(s) imóvel(is) a seguir descrito(s), em favor da 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Fica(m) cientificado(s), 
outrossim, de que têm o prazo de 20 (vinte) dias contados 
de 20/11/2021 para purgar(em) o débito e evitar(em) a exe-
cução extrajudicial. Quaisquer informações ou providên-
cias, fineza dirigir(em)-se à agência da Caixa Econômica 
Federal, onde foi lavrado o contrato, em qualquer dia útil 
em horário bancário.

Contrato: 803635829527-5 - SED: 815 - 
CREDOR: CAIXA - AGENTE: PIRATINI 
DEVEDOR(ES): ALESSANDRO EDUARDO CUNHA, 
BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, RG Nº 30.537.533-7-SSP/
SP, CPF/MF: 250.195.888-81, SOLTEIRO e cônjuge, se 
casado(a) estiver. Imóvel sito à: RUA JOÃO BISSOTO 
FILHO, Nº 99, APARTAMENTO Nº 22, DO TÉRREO OU 
1º PAVIMNTO DO EDIFÍCIO MAINÁ, (EDIFÍCIO 20), DO 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DOS PÁSSAROS 
I, VALINHOS/SP.  
 

São Paulo, 20/11/2021.
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP 

Agente Fiduciário
20/11,  23/11 e 24/11/2021

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
PRESENCIAL 02/2021 – PROCESSO 111/2021. 
Data de realização: 03.12.2021 a partir das 08h30. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de vigilância/segurança patri-
monial armada, desarmada, motorizada, nas unida-
des do SeMAE, localizados na cidade de São José 
do Rio Preto. Valor Estimado: R$ 4.733.076,79. 
Prazo de Execução: 12 meses. Demais informa-
ções e retirada do edital com a C.L., na Rua Antô-
nio de Godoy, 2181, Jd. Seixas, S. J. do Rio Preto/
SP, das 7h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h00, de 
segunda a sexta, no fone: (17) 3211-8105, e pági-
na do SeMAE na internet: www.semae.riopreto.sp. 
gov.br. S. J. Rio Preto, 17.11.2021 – João Marceli-
no Ruiz – Gerente Administrativo-Financeiro.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SeMAE

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 49/2021 
PROCESSO N.º 1386/2021

1º RETIFICAÇÃO
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 
Pregão Presencial n.º 49/2021, do tipo menor preço 
global, destinada a seleção de proposta mais vantajosa 
para Contratação de empresa especializada para 
prestação de Serviços de TERAPEUTA OCUPACIONAL, 
ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PRO- 
FISSIONAL DE LIMPEZA E MOTORISTA, para atender 
as necessidades do CAPS e das Unidades de Saúde 
desta Secretaria de Saúde de São Miguel Arcanjo, 
em conformidade com as especificações constantes 
do Termo de referência, conforme especificações 
constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
Edital através de correspondência eletrônica (email), 
encaminhados para compras1@saomiguelarcanjo.
sp.gov.br ou compras3@saomiguelarcanjo.sp.gov.br, ou 
http://www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br, sem ônus aos 
interessados solicitantes. Encerramento: às 09:15 horas 
do dia 02 de dezembro de 2021. Informações: das 9:00 
às 16:00 horas, Endereço: Praça Antonio Ferreira Leme, 
n.º53, Centro, SMA, Telefax: (15) 3279-8000. São Miguel 
Arcanjo, 19 de novembro de 2021. Paulo Ricardo da 
Silva – Prefeito Municipal. 

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

044/2021
Carta convite nº 09/2021

“Venho por intermédio comunicar que, no 
uso das atribuições que me são competen-
tes e acatando a decisão do Sr. Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação da 
Fundação das Artes de São Caetano do Sul, 
HOMOLOGO a licitação para Aquisição de 
banners e faixas de divulgação com en-
trega parcelada em 12 meses, carta convi-
te 009/2021 a empresa ML Passareli Eireli 
- ME vencedora dos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 
no valor de R$ 75.281,00.
São Caetano do Sul, 19 de novembro de 2021.

JOÃO MANOEL DA COSTA NETO
Presidente do Conselho de Curadores

Fundação das Artes de São Caetano do Sul

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

065/2021
Carta convite nº 10/2021

“Venho por intermédio comunicar que, no 
uso das atribuições que me são competen-
tes e acatando a decisão do Sr. Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação da 
Fundação das Artes de São Caetano do Sul, 
HOMOLOGO a licitação para Instalação 
de infraestrutura de rede cabeada e wi-fi 
para as salas de aula da Fundação das 
Artes de São Caetano do Sul, carta convite 
010/2021 a empresa Plug & Lig Comércio 
e Serviços de Informatica Ltda. - ME ven-
cedora do certame no valor de R$ 36.490,45.
São Caetano do Sul, 19 de novembro de 2021.

JOÃO MANOEL DA COSTA NETO
Presidente do Conselho de Curadores

Fundação das Artes de São Caetano do Sul

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

056/2021
Carta convite nº 11/2021

“Venho por intermédio comunicar que, no 
uso das atribuições que me são competen-
tes e acatando a decisão do Sr. Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação da 
Fundação das Artes de São Caetano do Sul, 
HOMOLOGO a licitação para Aquisição de 
porcelanato com corte especial, carta con-
vite 011/2021 a empresa Fernando Flamini 
Fonseca - ME vencedora do certame no va-
lor de R$ 26.815,00.
São Caetano do Sul, 19 de novembro de 2021.

JOÃO MANOEL DA COSTA NETO
Presidente do Conselho de Curadores

Fundação das Artes de São Caetano do Sul

AVISO DE ABERTURA DE LICITACÃO
Comunicamos aos interessados que se encontra 
aberto nesta municipalidade Processo de Licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Sob nº 
27/2021, cujo objeto é a Contratação de Empresa 
para Prestação de Serviços de Reparo na Rede 
Elétrica da Unidade Mista de Saúde de Juquitiba. 
O Critério de julgamento das propostas será o me-
nor preço global. A apresentação dos envelopes 
e a abertura do Pregão será às 10h00min. do dia 
02/12/2021, na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura. O edital completo encontra-se a disposi-
ção dos interessados no Setor de Licitações, sito 
a Rua Jorge Victor Vieira, nº 63, Centro, Juquitiba, 
ou solicitar via email: licitacao@juquitiba.sp.gov.br.

Juquitiba, 19 de novembro de 2021.
Ayres Scorsatto

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Jorge Victor Vieira, n.º 63 – CEP: 06950-000
Tel./fax: (11) 46814311 - Site: www.juquitiba.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência 009/2021, Processo 
19.467/2021. Tipo: Menor Preço Global. 
Objeto: Contratação de empresa especializa-
da para a execução de Obras de Drenagem 
e Pavimentação na Avenida José Antônio de 
Moraes Neto (Trecho 01) - Vila Machado - 
Mairiporã - São Paulo. A sessão será aberta 
às 09h00 do dia 22 de dezembro de 2021, 
na sala de licitações da Prefeitura Municipal 
de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço 
Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila 
Nova, CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. O edi-
tal da Concorrência Pública 008/2021 na in-
tegra, juntamente dos seus Anexos, poderão 
ser obtidos a partir do dia 23/11/2021 junto 
à Coordenadoria de Compras, Licitações 
e Contratos, ou pelo site www.mairipora.
sp.gov.br. Maiores informações através do 
telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail lici-
tacao@mairipora.sp.gov.br, Rafael Barbieri 
Pimentel da Silva, Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 063/2021, Processo nº 
14.967/2021. Tipo: Menor Preço por Item. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. A ses-
são será aberta às 09:00 horas do dia 02 de 
Dezembro de 2021, na sala de licitações da 
Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, situada 
no térreo do Paço Municipal, na Alameda Ti-
biriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-000, 
Mairiporã/SP. O edital na integra poderá 
ser obtido a partir do dia 23/11/2021 junto 
à Coordenadoria de Compras, Licitações 
e Contratos, ou pelo site www.mairipora.
sp.gov.br. Maiores informações através do 
telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail lici-
tacao@mairipora.sp.gov.br. Rafael Barbieri 
Pimentel da Silva, Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 064/2021, Processo 
nº 14.929/2021. Tipo: Menor Preço. Obje-
to: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SUV PARA 
UTILIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. A 
sessão será aberta às 14:00 horas do dia 
02 de Dezembro de 2021, na sala de licita-
ções da Prefeitura Municipal de Mairiporã/
SP, situada no térreo do Paço Municipal, 
na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, 
CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. O edital 
na integra poderá ser obtido a partir do dia 
23/11/2021 junto à Coordenadoria de Com-
pras, Licitações e Contratos, ou pelo site 
www.mairipora.sp.gov.br. Maiores informa-
ções através do telefone (11) 4419-8019 ou 
pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. 
Rafael Barbieri Pimentel da Silva, Autorida-
de Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 
027/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
3581/2021.
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 10:00 horas 
do dia 09 de DEZEMBRO de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: Às 10:00 horas do 
dia 09 de DEZEMBRO de 2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA EXECUCÃO DAS OBRAS 
DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE 
LAZER DO JARDIM INDAIÁ, LOCALIZADO NA 
RUA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, N°160, 
NESTA CIDADE, CONFORME JUSTIFICATIVA E 
PROJETOS ANEXOS. 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE.
RETIRADA DO EDITAL: O edital assim como 
seus anexos, poderão ser retirados pelo link: http://
www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-
-e-financas/portal-da transparencia-administracao. 

Araraquara, 19 de Novembro de 2021.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

O Secretario Adjunto de Gestão Tec-
nológica e Comunicação de Embu das 
Artes TORNA PÚBLICO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2021 - 
Processo nº 15.375/2021 - Aquisição 
de Itens para uso da Informática, que 
Viabilizará a Manutenção de Com-
putadores e Parque Computacional 
desta Prefeitura, com sessão marcada 
para as 10h do dia 02/12/2021. 

O Secretario de Obras de Embu das Ar-
tes TORNA PÚBLICO:

CONCORRÊNCIA Nº 018/2021 - Pro-
cesso nº 15.884/2021 - Registro de 
Preços para Prestação de Serviços 
Comuns, de Pequenos Reparos de 
Conservação e Melhorias da Malha 
Viária do Município, Incluindo Dre-
nagem, Serviços de Fresagem de 
Pavimento Asfáltico de Blocos de 
Concreto, Demolições e Demais Ser-
viços Correlatos, com sessão marca-
da para as 10h do dia 04/01/2022. 

CONCORRÊNCIA Nº 019/2021 - Pro-
cesso nº 15.599/2021 - Contratação 
de Empresa para Execução de Obras 
de Pavimentação da Estrada Dema-
yo - Etapa III, com sessão marcada 
para as 10h do dia 05/01/2022. 

Editais e informações poderão ser obti-
dos junto ao Depto. de Licitações, das 
09h às 16h, (11) 4785-3618/3475, su-
primentos@embudasartes.sp.gov.br e/
ou www.embudasartes.sp.gov.br. Em 
19/11/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53-2021. EDITAL Nº 101-2021. 
PROCESSO Nº 1.016-2021. OBJETO: Aquisição de playground para as Unidades Escolares 
Municipais e Creches. O prazo de entrega será de até 15 (quinze) dias a contar da 
assinatura do contrato. RECEBIMENTO DA PROPOSTA: início as 08h00 do dia 19/11/2021 
até às 08h00 do dia 02/12/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DOS LANCES: 02/12/2021 
às 09h30min. LOCAL: https://bllcompras.com/Home/Login. O edital, na íntegra, poderá ser 
lido e obtido na Divisão de Licitação, Rua 09 de Julho, 15-20, Centro, CEP 17.290-011, 
Macatuba/SP, das 08h00 às 16h30min, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.sp.gov.
br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone: (14) 
3298-9819. Macatuba, 18 de novembro de 2021. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA 
TESTE DE GLICOSE Orgão Interessado: 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Araraquara.  Mais informações: http://
www.araraquara.sp.gov.br/portal-transpa-
rencia-saude/portal-transparencia-saude, 
www.licitacoes-e.com.br,  ou pelo e-mail: 
l icitacaosaude@araraquara.sp.gov.br. 
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAÚDE 
– 3º Andar Paço Municipal – Rua São Bento, 
840 – CEP 14801-901 –  ABERTURA DE 
PROPOSTAS 03 de dezembro de 2021, às 
09:30h  INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA 
DE PREÇOS 03 de dezembro de 2021, às 
10:00h

Araraquara,  18/11/2021
WAGNER S TEDESCO

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAUDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAÚDE

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Orgão 
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 
de Araraquara.  Mais informações: http://
www.araraquara.sp.gov.br/portal-transpa-
rencia-saude/portal-transparencia-saude, 
www.licitacoes-e.com.br,  ou pelo e-mail: 
l icitacaosaude@araraquara.sp.gov.br. 
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAÚDE 
– 3º Andar Paço Municipal – Rua São Bento, 
840 – CEP 14801-901 –  ABERTURA DE 
PROPOSTAS 6 de dezembro de 2021, às 
09:30h  INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA 
DE PREÇOS 6 de dezembro de 2021, às 
10:00h

Araraquara,  19/11/2021
WAGNER S TEDESCO

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAUDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56-2021. EDITAL Nº 105-2021. PROCESSO Nº 
1.046-2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos médicos 
hospitalares para transporte de pacientes em ambulâncias e atendimentos no Pronto Socorro, pelo 
período de 12 (doze) meses, com início em 02 de janeiro de 2.022. RECEBIMENTO DA PROPOSTA: 
início as 08h00 do dia 22/11/2021 até às 08h00 do dia 07/12/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA 
DOS LANCES: 07/12/2021 às 09h30min. LOCAL: https://bllcompras.com/Home/Login. O edital, na 
íntegra, poderá ser lido e obtido na Divisão de Licitação, Rua 09 de Julho, 15-20, Centro, CEP 
17.290-011, Macatuba/SP, das 08h00 às 16h30min, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.
sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone: (14) 
3298-9846. Macatuba, 19 de novembro de 2021. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. EDITAL RERRATIFICADO Nº 098/2021. 
PROCESSO Nº 154/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2021. TIPO: MENOR PREÇO DO LOTE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, sendo aparelhos dos tipos janela (ACJ), 
Split e Climatizadores, instalados nos diversos setores da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte/
SP, pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme quantitativos e especificações constantes do Anexo 
I. Data da realização da sessão pública do Pregão: dia 07 de dezembro de 2021, as 14h00 – 
Obtenção do Edital: gratuito através do site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão 
de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade de Novo 
Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 das 07h30m às 12h00 e das 13h30m às 17h00 horas – Novo 
Horizonte, 19 de novembro de 2021 – FABIANO DE MELLO BELENTANI – PREFEITO MUNICIPAL.
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. EDITAL - Nº 137/2021. PROCESSO 
Nº 217/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2021. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL OBJETO: 
Contratação de empresa especializada em para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO 
PROCESSO SELETIVO VISANDO CONTRATAR PROFESSORES PARA ATUAR NA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE NOVO HORIZONTE, para garantir o funcionamento das atividades das escolas 
em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, conforme descrição e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I. Data da realização da sessão pública do Pregão: 
dia 03 de dezembro de 2021, as 14h00 – Obtenção do Edital: gratuito através do site www.
novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso 
Castilho n° 185, centro, na cidade de Novo Horizonte-SP, fone 17-3543-9015 das 07h30m às 
12h00 e das 13h30m às 17h00 horas – Novo Horizonte, 19 de novembro de 2021 – Fabiano de 
Mello Belentani – Prefeito Municipal.
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. EDITAL - Nº 1382021. PROCESSO 
Nº 206/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2021. TIPO: MENOR PREÇO DO ITEM OBJETO: 
Aquisição de PNEUS AUTOMOTIVOS, todos novos, de 1ª linha, com garantia dos fabricantes contra 
defeito de fabricação, para uso na manutenção de diversos veículos da frota municipal de Novo 
Horizonte - SP, conforme quantidades e especificações discriminadas no Termo de Referencia - 
Anexo I do edital. Data da realização da sessão pública do Pregão: dia 06 de dezembro de 2021, as 
09h00 – Obtenção do Edital: gratuito através do site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – 
Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade de Novo 
Horizonte-SP, fone 17-3543-9015 das 07h30m às 12h00 e das 13h30m às 17h00 horas – Novo 
Horizonte, 19 de novembro de 2021 – Fabiano de Mello Belentani – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA 
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO N.º 25/2021. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
N.º 79/2021. José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna 
público que acha-se aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão eletrônico 
25/2021, Processo n° 79/2021, com encerramento no dia 02/12/2021, às 09:00 horas, tendo 
como objetivo aquisição de equipamentos e materiais permanentes (item fracassado) para 
a Gerencia Municipal de Saúde, em conformidade com a verba do convênio/proposta nº 
11548.148000/1190-04, conforme plano de trabalho cadastrado no FNS, de acordo com as 
especificações adiante e demais condições estabelecidas neste edital. . Maiores informações 
poderão ser obtidas pelos Telefones. (0**19) 3646-9951/9727 ou pelo e-mail’s: licitacao@
ssgrama.sp.gov.br e licitacao2@ssgrama.sp.gov.br. São Sebastião da Grama, 19 de novembro 
de 2021. José Francisco Martha- Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N.º 25/2021. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
N.º 80/2021. José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna 
público que acha-se aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial 
25/2021, Processo n° 80/2021, com encerramento no dia 03/12/2021, às 09:00 horas, tendo 
como objeto principal da presente licitação registro de preços para a eventual aquisição de 
material primário de pavimentação de estradas rurais, sendo estes BGS (Brita Graduada 
Simples) e BRITA 3, conforme plano de trabalho realizado entre SAA/CDRS e esta Prefeitura 
Municipal. Maiores informações poderão ser obtidas pelos Telefones. (0**19) 3646-9951/9727 
ou pelo e-mail’s: licitacao@ssgrama.sp.gov.br e licitacao2@ssgrama.sp.gov.br. São Sebastião 
da Grama, 19 de novembro de 2021. José Francisco Martha- Prefeito Municipal

Extrato de aditamento contratual
A Superintendência do Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde do Vale do Ribeira torna 
pública a prorrogação do contrato 018/18, 
com a empresa PATRICIA TIEMI TSUNO-
DA MEIRA - ME, nos termos da Lei Federal 
8.666/93 atualizada, visando a continuidade 
da alienação de materiais inservíveis (pa-
peis, papelão, metais e embalagens plás-
ticas). Valor: R$ 0,25 por quilo de resíduo 
reciclável - Vigência: 05.11.21 a 04.11.22. 
Proc. 027/18 – Leilão 001/18. 

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

EDITAL PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – 
CONSAÚDE, torna pública a abertura de processo seletivo emergencial para preenchimento 
das vagas, nos termos do Artigo 37, IX da Constituição Federal, por período determinado, 
com vistas a garantir o funcionamento assistencial do Hospital Regional Dr. Leopoldo 
Bevilacqua, o qual será realizado nos termos do Artigo 37 do Contrato de Consórcio Público 
do CONSAÚDE, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender as 
necessidades temporárias de excepcional interesse público.

FUNÇÃO VAGA
CARGA

HORÁRIA
SEMANAL

ESCOLARIDADE
E

EXIGÊNCIAS
Médico 01 40 CRM

Os interessados deverão apresentar-se no período de 22 e 26 de novembro de 2021, das 
09:00 às 16:00 horas, no Serviço de Pessoal do CONSAÚDE, à Rua dos Expedicionários, 
nº 140, Centro, Pariquera-Açu/SP, munidos do CURRICULUM VITAE E DOCUMENTOS 
PESSOAIS (R.G., C.P.F. e C.R.M.) ou enviá-los através do e-mail: rh@consaude.org.br.
FORMA DE SELEÇÃO:
Através da análise do Curriculum Vitae, com Prova de Títulos.

Pariquera-Açu, 19 de novembro de 2021.
JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM

Diretor Superintendente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL 

PROCESSO Nº 69906/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2021

OBJETO: Aquisição de impressora DRY 
com nobreak para aparelho de raio-X di-
gital e películas especiais para radiolo-
gia digital (películas radiográficas) para 
atender as demandas do Pronto Atendi-
mento Reynaldo Guerra e PSF´s do Mu-
nicípio de Cajati - SP.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 03 de dezembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
03 de dezembro de 2021. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati, 19 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69946/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2021

OBJETO: Contratação de empresa do 
ramo especializado de desinsetização, des-
ratização, descupinização e outros serviços 
de controle de pragas para áreas internas, 
externas e cobertura nas dependências dos 
prédios e espaços públicos pertencentes à 
Prefeitura de Cajati - SP e também demais 
pontos do Município de Cajati - SP, confor-
me Termo de Referência, na modalidade 
Pregão, por meio de Sistema Presencial, 
através de SRP (Sistema de Registro de 
Preços).

Recebimento do Credenciamento: 
06/12/2021 das 08 horas e 30 minutos às 09 
horas. Recebimento dos envelopes Propos-
ta, Documentação e Declaração de Pleno 
Atendimento aos requisitos de habilitação: 
06/12/2021 às 09 horas. O edital em inteiro 
teor estará à disposição dos interessados, 
gratuitamente através do site: www.cajati.
sp.gov.br ou na Divisão de Compras/Licita-
ções da Prefeitura do Município de Cajati, 
de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 e das 
13:30 às 14:30 horas, na Praça do Paço 
Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP, me-
diante o pagamento de R$ 15,31 (quinze 
reais e trinta e um centavos). Informações 
poderão ser obtidas no endereço acima, 
pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail 
compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati, 19 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 70008/2021
CONCORRÊNCIA N° 007/2021

OBJETO: Contratação de empresa es-
pecializada para pavimentação asfáltica, 
recapeamento asfáltico e obras comple-
mentares em diversas ruas do município de 
Cajati - SP. 

Encontra-se aberta na Prefeitura do Mu-
nicípio de Cajati – SP, a Concorrência nº 
007/2021 – Processo nº 70008/2021, tipo 
Menor Preço por lote. A abertura dos enve-
lopes dar-se-á no dia 22 de dezembro de 
2021 às 14:00 horas.  O edital em inteiro 
teor, estará a disposição dos interessados, 
de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 h e das 
13:30 h às 14:30 h, na Praça do Paço Mu-
nicipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP. Valor 
do Edital: R$ 15,31 (quinze reais e trinta e 
um centavos). Informações poderão ser ob-
tidas no endereço acima ou pelo telefone: 
(13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@
cajati.sp.gov.br.

Cajati, 19 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

DocuSign Envelope ID: F5FFE1F3-D680-454B-8018-EDDB49D96904



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

B12gazetasp.com.br
SÁBADO, 20 A SEGUNDA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021 

DECLARAÇÃO DE VENCEDOR
Pregão Presencial nº 19/2021 

Processo Administrativo nº 9021/2021
OBJETO: Contratação de empresa es-
pecializada na prestação de serviços de 
impressão e reprografia, com locação e 
instalação de impressoras multifuncionais, 
incluindo manutenção preventiva e correti-
va, providos dos recursos computacionais, 
compreendendo hardware e software e com 
fornecimento de todas as peças, partes e 
componentes necessários, bem como de 
todos os suprimentos, como toner e demais 
materiais de consumo, exceto papel sulfite, 
conforme condições e quantidades defini-
das no “Anexo I – Termo de Referência”, 
“Anexo II – Proposta Comercial” e “Anexo 
III – Especificações Técnicas”, do Edital. O 
Senhor Pregoeiro declara VENCEDORA do 
certame a empresa Galpão da Informática 
Eireli, para o lote único, no valor total de R$ 
1.446.487,00 (um milhão, quatrocentos e 
quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta 
e sete reais). Nesta oportunidade, a todos 
os interessados, abre-se o prazo de 03 (três) 
dias para recurso, nos termos do artigo 4º, 
inciso XVIII, da Lei Federal nº 10.520/02 e, 
artigo 24, inciso XV, do Decreto Municipal nº 
9459/06. São Caetano do Sul, 19 de novem-
bro de 2021 – Rodrigo Gonçalves Toscano 
– Superintendente do SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

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

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2021
EDITAL N° 063/2021

Processo Administrativo n° 111/2021

DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

O Município de Pariquera-Açu/SP, por intermédio 
da Prefeitura Municipal, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que o Pregoeiro e sua 
Equipe de Apoio, reunir-se-ão no dia, hora e local 
designados neste Edital, onde realizará certame 
licitatório, na modalidade de PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, pelo MENOR PREÇO POR ITEM, 
NO MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo objeto é  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL 
PARA FAZER CUMPRIR CONVENIO 604/2019 
E EMENDA N° 202109521405, para atender as 
demandas de todas as Unidades de Saude Mu-
nicipais, pelo período de 06 (seis) meses, subor-
dinado às condições e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos.
Recebimento das propostas por meio eletrôni-
co: a partir das 09h00min. do dia 22/11/2021 até 
as 08h59min do dia 03/12/2021.
Abertura de Propostas iniciais: às 09h00min do 
dia 03/12/2021
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 
09h15min do dia 03/12/2021.
Tempo de Disputa: 10 minutos
Para todas as referências de tempo será obser-
vado o horário de Brasília (DF). LOCAL: Bolsa 
de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br
Valor estimado desta licitação: R$86.988,17 (oi-
tenta e seis mil novecentos e oitenta e oito reais e 
dezessete centavos)
Local de Consulta do Edital: O Edital e seus 
anexos poderão ser visualizados junto ao Portal 
eletrônico ofi cial da Prefeitura Municipal de Pa-
riquera-Açu/SP, pelo link: <http://www.parique-
raacu.sp.gov.br OU poderão ser retirados junto 
ao Departamento de Licitação - situado na Rua XV 
de novembro, 686 - Centro - Pariquera-Açu/SP - 
Centro, portando CD-ROM ou pen drive, ou ainda, 
solicitado através do e-mail<licitacao@parique-
raacu.sp.gov.br> e ainda junto à plataforma eletrô-
nica de licitação da Bolsa de Licitações do Brasil: 
www.bll.org.br. Demais informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (13) 3856-7100, ramal 206.

Pariquera-Açu/SP, em 19 de novembro de 2021.

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69996/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2021

OBJETO: Aquisição de suprimentos de 
telefonia para atender aos diversos De-
partamentos da Municipalidade, através 
de SRP (Sistema de Registro de Preços).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 06 de dezembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
06 de dezembro de 2021. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati, 19 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69998/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2021

OBJETO: Aquisição de café para consu-
mo de diversos Departamentos da Muni-
cipalidade, através de SRP (Sistema de 
Registro de Preços).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 06 de dezembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
06 de dezembro de 2021. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati, 19 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 70004/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2021

OBJETO: Aquisição de equipamentos 
(relógios) para o registro eletrônico de 
ponto (REP), com leitor biométrico para 
uso dos diversos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Cajati - SP, através 
de SRP (Sistema de Registro de Preços).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 06 de dezembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
06 de dezembro de 2021. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati, 19 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69802/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2021

OBJETO: Aquisição de notebooks, exer-
citadores de mãos e dedos, exercitado-
res de dedos, mãos e antebraço e esteira 
ergométrica para uso no Centro de Fisio-
terapia Municipal - Emenda Parlamentar 
proposta 13833.213000/1200-01.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 14:00 
horas do dia 06 de dezembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 15:00 horas do dia 
06 de dezembro de 2021. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati, 19 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69803/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2021

OBJETO: Aquisição de longarinas, equi-
pamento para drenagem linfática, laser 
para fi sioterapia, oxímetro de pulso, 
computador, bebedouro, goniômetro, 
esfi gnomanômetro adulto e cadeira se-
cretaria executiva para uso no Centro de 
Fisioterapia Municipal - Emenda Parla-
mentar proposta 13833.213000/1200-01.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 14:00 
horas do dia 06 de dezembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 15:00 horas do dia 
06 de dezembro de 2021. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati, 19 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 70028/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2021

OBJETO: Aquisição de equipamentos de 
proteção individual para atender aos ser-
vidores dos Departamentos da Prefeitura 
do Município de Cajati - SP, através de 
SRP (Sistema de Registro de Preços).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 06 de dezembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
06 de dezembro de 2021. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati, 19 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69863/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2021

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada para fornecimento de monitores 
de salas de informática na EMEIF Ana Ma-
ria Chaves, EM Capitão Bráz, Creche Esco-
la Jardim São José, EM Profª Maria da Con-
ceição Rodrigues de Alcântara, EM Profº 
Francisco José de Lima Júnior, EM Profº 
Mário Tadeu de Souza, EMEB Victório Za-
non, EMEI Reino Encantado, EMEI Gente 
Inocente e EM Profº Shirlei Bueno de Paula.

A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 
08 de dezembro de 2021 às 09:00 horas.
O edital em inteiro teor estará a disposição 
dos interessados, de 2ª a 6ª feira das 10:00 
às 11:30 h e das 13:30 h às 14:30 h, na Pra-
ça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Ca-
jati – SP.
Valor do Edital: R$ 15,31 (quinze reais e 
trinta e um centavos).
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br

Cajati, 19 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69864/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2021

OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para elaboração de projetos 
executivos de hidráulica, estrutural, ar 
condicionado, elétrica e banheiro com 
orçamentos, memorial descritivo, sondagem 
do terreno à percussão para atender a UBS 
do Parafuso, sito a Rua Cristalino Batista, nº 
300 - Bairro Parafuso.

A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 
08 de dezembro de 2021 às 14:00 horas.
O edital em inteiro teor estará a disposição 
dos interessados, de 2ª a 6ª feira das 10:00 
às 11:30 h e das 13:30 h às 14:30 h, na 
Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – 
Cajati – SP.
Valor do Edital: R$ 15,31 (quinze reais e 
trinta e um centavos).
Informações poderão ser obtidas no 
endereço acima, pelo telefone (13) 3854-
8700 ou pelo e-mail compras@cajati.
sp.gov.br

Cajati, 19 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 70007/2021
CONCORRÊNCIA N° 006/2021

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada para recapeamento asfáltico e 
obras complementares em diversas ruas do 
Bairro Barra do Azeite - Município de Cajati 
- SP. 

Encontra-se aberta na Prefeitura do Mu-
nicípio de Cajati – SP, a Concorrência nº 
006/2021 – Processo nº 70007/2021, tipo 
Menor Preço Global. A abertura dos enve-
lopes dar-se-á no dia 22 de dezembro de 
2021 às 09:00 horas.  O edital em inteiro 
teor, estará a disposição dos interessados, 
de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 h e das 
13:30 h às 14:30 h, na Praça do Paço Mu-
nicipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP. Valor 
do Edital: R$ 15,31 (quinze reais e trinta e 
um centavos). Informações poderão ser ob-
tidas no endereço acima ou pelo telefone: 
(13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@
cajati.sp.gov.br.

Cajati, 19 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE JUNDIAÍ  - FORO DE JUNDIAÍ - 6ª VARA CÍVEL   -    Largo São
Bento, s/nº - Centro - CEP 13201-035 - Fone: (11) 4586-8111 - Jundiaí-SP - E-
mail: jundiai6cv@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min
às19h00min - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1003283-
04.2016.8.26.0309. O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro de Jundiaí,
Estado de São Paulo, Dr. DIRCEU BRISOLLA GERALDINI,  na forma da Lei, etc.
FAZ SABER ao JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, CPF 122.602.886-18, que lhe foi
proposta uma ação de BUSCA E APREENSÃO em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA por
parte de BANCO ITAUCARD S.A., tendo por objeto o veículo marca Ford Ka
Flex, cor prata, placas KYU 5434, chassi 9BFZK53A1BB244336, Renavam
272907413, com a consolidação da propriedade plena do bem no patrimônio do
autor, o qual foi adquirido pelo réu com alienação fiduciária em garantia nos
termos da Cédula de Crédito nº 30410- 250014479, firmada em 03/11/2014, em
face do não pagamento das parcelas avençadas. 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 05 dias, PAGUE a
integralidade da dívida e apresente DEFESA, no prazo de 15 dias, que fluirão
após o decurso do prazo do presente edital, sob pena de presunção de verdade
do fatos alegados pelo autor. Não havendo manifestação, o réu será considera-
do 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 Jundiaí, aos 10 de novembro de 2021.





 
 
  







1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIADEMA – SP 
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1015004-09.2016.8.26.0161. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Dia-
dema, Estado de São Paulo, Dr(a). Erika Diniz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LILIANE PEREIRA AGUIAR, CPF. 
322.492.788-73, que BANCO BRADESCO S.A, lhe ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança 
de R$ 22.954,96 (novembro/2016), referente ao INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS E OUTRAS 
AVENÇAS, sob o nº 444/2850132, firmado em 02/07/2014, do qual a executada se encontra inadimplente com as obriga-
ções contratuais. E, estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, 
pague o débito, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou reconheça o crédito, depositando 30% 
do valor em execução, podendo ainda, opor embargos, em 15 dias, prazos estes que fluirão após os 20 dias supra, sob 
pena de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida. Não sendo contestada a ação, a ré 
será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Diadema, aos 14 de setembro 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 1.173.903 o requerimento feito pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001/04, na qualidade de credora fiduciária, objeti-
vando a intimação do devedor fiduciante, GIACINTO COSIMO VAZ RG nº 6.820.443--SSP-SP, CPF/MF nº 
656.277.768-20, brasileiro, separado judicialmente, empresário, o qual se encontra em local incerto, ignora-
do 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 inti-
mado 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, devidamente qualificado, a fim de efetuar o pa-
gamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 22 de novembro 
de 2021, o valor de R$2.579.690,17 (Dois Milhões, quinhentos e setenta e nove mil, seiscentos e noventa 
reais e dezessete centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, 
com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 8.387, referente ao prédio nº 3.534, localizado na 
Avenida Washington Luis, Vila Nova Caledônia, 29º Subdistrito - Santo Amaro; - sendo que o valor acima será 
acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal do fiduciante e de todas 
as despesas com a publicação deste Edital. Fica INTIMADO o mencionado devedor fiduciante que, no dia 
imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, será o mesmo considerado como intimado 
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, 22 de novembro de 2021. EDUARDO OLIVEIRA - OFICIAL SUBSTITUTO

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1022594-42.2020.8.26.0114. Classe: Assunto: Execução de Título Extraju 
dicial Espécies de Títulos de Crédito Exequente: Vagner Laerte de Arruda Executado:Osmar Carlos Pontes. Edital de 
Citação. Prazo de 30dias. Processo nº1022594-42.2020.8.26.0114. A MM. Juiza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
de Campinas, Estado de São Paulo, Dra. Vanessa Miranda Tavares de Lima, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Os 
mar Carlos Pontes, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 14.105.455, CPF 024.755.368-96, que lhe foi proposta 
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Vagner Laerte de Arruda, alegando em síntese que as 
Partes firmaram um Contrato de Empréstimo segundo o qual o Executado reconheceu uma dívida de R$ 132.900,00,  
que deveria ser paga em 60 parcelas de R$2.215,00,iniciando em 10 de março de 2020. Porém o Executado não hon 
rou qualquer das parcelas pactuadas, ensejando no vencimento do contrato com a aplicação das penalidades atinen  
tes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e ter 
mos da ação proposta e para que pague a importância do débito, devidamente atualizada, no prazo de três (03)dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, ficando ainda cientificado de que terá o prazo de quinze(15)di 
as para oposição de embargos à execução, conforme artigo 915 do Novo 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 Campinas, 
aos 24 de outubro de 2021. 

  
            



                   
                 
            
         


 
  
                 







 
 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000773-03.2020.8.26.0048. O MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro de Atibaia, Estado de São Paulo, Dr. Marcelo Octaviano Diniz Junqueira, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a ANTONIO APARECIDO PINHEIRO (RG.20.284.936, CPF. nº 138.041.078-93), que expedido nos
autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, em desfavor de FARMANOSSA ATIBAIA LTDA,
ajuizado por PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO SOCIAL DE
DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA PANARELLO LTDA), foi determinado à citação do sócio em lugar ignorado, para
que, em 15 dias, contados após o decurso do prazo deste edital, manifeste-se sobre o presente incidente, nos termos
do art. 135 do Código de Processo Civil. No caso de revelia, será nomeado Curador Especial (art. 257, IV, CPC). Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Atibaia, 11 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022313-13.2015.8.26.0001. A Dra. 
Ariane de Fatima Alves Dias Paukoski Simoni, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional 
de Santana/SP, Faz Saber a D.M. Promoções e Eventos Ltda (CNPJ: 004.916.178/0001-38), na 
pessoa de seu representante legal, que Banco Bradesco S/A, lhe ajuizou a ação de Cobrança, de 
Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 197.653,10 (07/2015), decorrente do Contrato 
de Renegociação de Dívidas PJ. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi 
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, ofereça 
resposta, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada 
a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, 
afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de janeiro de 
2021. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 22 E 23/11/2021 
EDITAL DE CITAÇAO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 1064501-15.2015.8.26.0100. A MM. 
Juíza de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central, da Comarca da Capital do Estado de São 
Paulo, Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALPHA VIGILÂNCIA E 
SEGURANÇA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
03.108.004/0001-86 e PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.090.065/0001-51 que BANCO ABC BRASIL S.A., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.195.667/0001-06 ajuizou Ação de 
Execução por Quantia Certa para reaver o débito oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº 
773059614. Estando as rés em lugar incerto, expede-se o edital para que em 15 dias, a fluir após 
os 20 supra, apresentem defesa ou realizem o pagamento integral do débito, sob pena de 
confissão e revelia, ficando advertidas, nesta última hipótese, da nomeação de curador especial 

GAZETA DE SÃO PAULO  - 19 E 20/11/2021 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020795-05.2021.8.26.0224. O (A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 8ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a).Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDUARDO THOMAZ SILVEIRA, Brasileiro, Solteiro, Estudante, RG29300644-1, CPF 371.954.428-
10, com endereço à Rua Viena, 84, Parque Arco Iris, CEP01294-779, Atibaia - SP que por este Juízo, tramita de uma ação 
de Cumprimento de Sentença, movida por QFGV SOLUÇÕES LTDA ME. 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$17.545,93, devidamente atualizada 
(08/2021), 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 Guarulhos, aos 24 de setembro 
de 2021 
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DECLARAÇÃO DE VENCEDOR
Pregão Presencial nº 19/2021 

Processo Administrativo nº 9021/2021
OBJETO: Contratação de empresa es-
pecializada na prestação de serviços de 
impressão e reprografia, com locação e 
instalação de impressoras multifuncionais, 
incluindo manutenção preventiva e correti-
va, providos dos recursos computacionais, 
compreendendo hardware e software e com 
fornecimento de todas as peças, partes e 
componentes necessários, bem como de 
todos os suprimentos, como toner e demais 
materiais de consumo, exceto papel sulfite, 
conforme condições e quantidades defini-
das no “Anexo I – Termo de Referência”, 
“Anexo II – Proposta Comercial” e “Anexo 
III – Especificações Técnicas”, do Edital. O 
Senhor Pregoeiro declara VENCEDORA do 
certame a empresa Galpão da Informática 
Eireli, para o lote único, no valor total de R$ 
1.446.487,00 (um milhão, quatrocentos e 
quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta 
e sete reais). Nesta oportunidade, a todos 
os interessados, abre-se o prazo de 03 (três) 
dias para recurso, nos termos do artigo 4º, 
inciso XVIII, da Lei Federal nº 10.520/02 e, 
artigo 24, inciso XV, do Decreto Municipal nº 
9459/06. São Caetano do Sul, 19 de novem-
bro de 2021 – Rodrigo Gonçalves Toscano 
– Superintendente do SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

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

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2021
EDITAL N° 063/2021

Processo Administrativo n° 111/2021

DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

O Município de Pariquera-Açu/SP, por intermédio 
da Prefeitura Municipal, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que o Pregoeiro e sua 
Equipe de Apoio, reunir-se-ão no dia, hora e local 
designados neste Edital, onde realizará certame 
licitatório, na modalidade de PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, pelo MENOR PREÇO POR ITEM, 
NO MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo objeto é  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL 
PARA FAZER CUMPRIR CONVENIO 604/2019 
E EMENDA N° 202109521405, para atender as 
demandas de todas as Unidades de Saude Mu-
nicipais, pelo período de 06 (seis) meses, subor-
dinado às condições e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos.
Recebimento das propostas por meio eletrôni-
co: a partir das 09h00min. do dia 22/11/2021 até 
as 08h59min do dia 03/12/2021.
Abertura de Propostas iniciais: às 09h00min do 
dia 03/12/2021
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 
09h15min do dia 03/12/2021.
Tempo de Disputa: 10 minutos
Para todas as referências de tempo será obser-
vado o horário de Brasília (DF). LOCAL: Bolsa 
de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br
Valor estimado desta licitação: R$86.988,17 (oi-
tenta e seis mil novecentos e oitenta e oito reais e 
dezessete centavos)
Local de Consulta do Edital: O Edital e seus 
anexos poderão ser visualizados junto ao Portal 
eletrônico ofi cial da Prefeitura Municipal de Pa-
riquera-Açu/SP, pelo link: <http://www.parique-
raacu.sp.gov.br OU poderão ser retirados junto 
ao Departamento de Licitação - situado na Rua XV 
de novembro, 686 - Centro - Pariquera-Açu/SP - 
Centro, portando CD-ROM ou pen drive, ou ainda, 
solicitado através do e-mail<licitacao@parique-
raacu.sp.gov.br> e ainda junto à plataforma eletrô-
nica de licitação da Bolsa de Licitações do Brasil: 
www.bll.org.br. Demais informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (13) 3856-7100, ramal 206.

Pariquera-Açu/SP, em 19 de novembro de 2021.

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69996/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2021

OBJETO: Aquisição de suprimentos de 
telefonia para atender aos diversos De-
partamentos da Municipalidade, através 
de SRP (Sistema de Registro de Preços).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 06 de dezembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
06 de dezembro de 2021. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati, 19 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69998/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2021

OBJETO: Aquisição de café para consu-
mo de diversos Departamentos da Muni-
cipalidade, através de SRP (Sistema de 
Registro de Preços).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 06 de dezembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
06 de dezembro de 2021. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati, 19 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 70004/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2021

OBJETO: Aquisição de equipamentos 
(relógios) para o registro eletrônico de 
ponto (REP), com leitor biométrico para 
uso dos diversos Departamentos da Pre-
feitura Municipal de Cajati - SP, através 
de SRP (Sistema de Registro de Preços).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 06 de dezembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
06 de dezembro de 2021. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati, 19 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69802/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2021

OBJETO: Aquisição de notebooks, exer-
citadores de mãos e dedos, exercitado-
res de dedos, mãos e antebraço e esteira 
ergométrica para uso no Centro de Fisio-
terapia Municipal - Emenda Parlamentar 
proposta 13833.213000/1200-01.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 14:00 
horas do dia 06 de dezembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 15:00 horas do dia 
06 de dezembro de 2021. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati, 19 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69803/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2021

OBJETO: Aquisição de longarinas, equi-
pamento para drenagem linfática, laser 
para fi sioterapia, oxímetro de pulso, 
computador, bebedouro, goniômetro, 
esfi gnomanômetro adulto e cadeira se-
cretaria executiva para uso no Centro de 
Fisioterapia Municipal - Emenda Parla-
mentar proposta 13833.213000/1200-01.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 14:00 
horas do dia 06 de dezembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 15:00 horas do dia 
06 de dezembro de 2021. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati, 19 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 70028/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2021

OBJETO: Aquisição de equipamentos de 
proteção individual para atender aos ser-
vidores dos Departamentos da Prefeitura 
do Município de Cajati - SP, através de 
SRP (Sistema de Registro de Preços).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 06 de dezembro de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
06 de dezembro de 2021. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati, 19 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69863/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2021

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada para fornecimento de monitores 
de salas de informática na EMEIF Ana Ma-
ria Chaves, EM Capitão Bráz, Creche Esco-
la Jardim São José, EM Profª Maria da Con-
ceição Rodrigues de Alcântara, EM Profº 
Francisco José de Lima Júnior, EM Profº 
Mário Tadeu de Souza, EMEB Victório Za-
non, EMEI Reino Encantado, EMEI Gente 
Inocente e EM Profº Shirlei Bueno de Paula.

A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 
08 de dezembro de 2021 às 09:00 horas.
O edital em inteiro teor estará a disposição 
dos interessados, de 2ª a 6ª feira das 10:00 
às 11:30 h e das 13:30 h às 14:30 h, na Pra-
ça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Ca-
jati – SP.
Valor do Edital: R$ 15,31 (quinze reais e 
trinta e um centavos).
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br

Cajati, 19 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 69864/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2021

OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para elaboração de projetos 
executivos de hidráulica, estrutural, ar 
condicionado, elétrica e banheiro com 
orçamentos, memorial descritivo, sondagem 
do terreno à percussão para atender a UBS 
do Parafuso, sito a Rua Cristalino Batista, nº 
300 - Bairro Parafuso.

A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 
08 de dezembro de 2021 às 14:00 horas.
O edital em inteiro teor estará a disposição 
dos interessados, de 2ª a 6ª feira das 10:00 
às 11:30 h e das 13:30 h às 14:30 h, na 
Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – 
Cajati – SP.
Valor do Edital: R$ 15,31 (quinze reais e 
trinta e um centavos).
Informações poderão ser obtidas no 
endereço acima, pelo telefone (13) 3854-
8700 ou pelo e-mail compras@cajati.
sp.gov.br

Cajati, 19 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 70007/2021
CONCORRÊNCIA N° 006/2021

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada para recapeamento asfáltico e 
obras complementares em diversas ruas do 
Bairro Barra do Azeite - Município de Cajati 
- SP. 

Encontra-se aberta na Prefeitura do Mu-
nicípio de Cajati – SP, a Concorrência nº 
006/2021 – Processo nº 70007/2021, tipo 
Menor Preço Global. A abertura dos enve-
lopes dar-se-á no dia 22 de dezembro de 
2021 às 09:00 horas.  O edital em inteiro 
teor, estará a disposição dos interessados, 
de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 h e das 
13:30 h às 14:30 h, na Praça do Paço Mu-
nicipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP. Valor 
do Edital: R$ 15,31 (quinze reais e trinta e 
um centavos). Informações poderão ser ob-
tidas no endereço acima ou pelo telefone: 
(13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@
cajati.sp.gov.br.

Cajati, 19 de novembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE JUNDIAÍ  - FORO DE JUNDIAÍ - 6ª VARA CÍVEL   -    Largo São
Bento, s/nº - Centro - CEP 13201-035 - Fone: (11) 4586-8111 - Jundiaí-SP - E-
mail: jundiai6cv@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min
às19h00min - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1003283-
04.2016.8.26.0309. O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro de Jundiaí,
Estado de São Paulo, Dr. DIRCEU BRISOLLA GERALDINI,  na forma da Lei, etc.
FAZ SABER ao JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, CPF 122.602.886-18, que lhe foi
proposta uma ação de BUSCA E APREENSÃO em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA por
parte de BANCO ITAUCARD S.A., tendo por objeto o veículo marca Ford Ka
Flex, cor prata, placas KYU 5434, chassi 9BFZK53A1BB244336, Renavam
272907413, com a consolidação da propriedade plena do bem no patrimônio do
autor, o qual foi adquirido pelo réu com alienação fiduciária em garantia nos
termos da Cédula de Crédito nº 30410- 250014479, firmada em 03/11/2014, em
face do não pagamento das parcelas avençadas. 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 05 dias, PAGUE a
integralidade da dívida e apresente DEFESA, no prazo de 15 dias, que fluirão
após o decurso do prazo do presente edital, sob pena de presunção de verdade
do fatos alegados pelo autor. Não havendo manifestação, o réu será considera-
do 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 Jundiaí, aos 10 de novembro de 2021.





 
 
  







1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIADEMA – SP 
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1015004-09.2016.8.26.0161. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Dia-
dema, Estado de São Paulo, Dr(a). Erika Diniz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LILIANE PEREIRA AGUIAR, CPF. 
322.492.788-73, que BANCO BRADESCO S.A, lhe ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança 
de R$ 22.954,96 (novembro/2016), referente ao INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS E OUTRAS 
AVENÇAS, sob o nº 444/2850132, firmado em 02/07/2014, do qual a executada se encontra inadimplente com as obriga-
ções contratuais. E, estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias, 
pague o débito, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou reconheça o crédito, depositando 30% 
do valor em execução, podendo ainda, opor embargos, em 15 dias, prazos estes que fluirão após os 20 dias supra, sob 
pena de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida. Não sendo contestada a ação, a ré 
será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Diadema, aos 14 de setembro 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 1.173.903 o requerimento feito pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001/04, na qualidade de credora fiduciária, objeti-
vando a intimação do devedor fiduciante, GIACINTO COSIMO VAZ RG nº 6.820.443--SSP-SP, CPF/MF nº 
656.277.768-20, brasileiro, separado judicialmente, empresário, o qual se encontra em local incerto, ignora-
do 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 inti-
mado 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, devidamente qualificado, a fim de efetuar o pa-
gamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 22 de novembro 
de 2021, o valor de R$2.579.690,17 (Dois Milhões, quinhentos e setenta e nove mil, seiscentos e noventa 
reais e dezessete centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, 
com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 8.387, referente ao prédio nº 3.534, localizado na 
Avenida Washington Luis, Vila Nova Caledônia, 29º Subdistrito - Santo Amaro; - sendo que o valor acima será 
acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal do fiduciante e de todas 
as despesas com a publicação deste Edital. Fica INTIMADO o mencionado devedor fiduciante que, no dia 
imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, será o mesmo considerado como intimado 
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, 22 de novembro de 2021. EDUARDO OLIVEIRA - OFICIAL SUBSTITUTO

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1022594-42.2020.8.26.0114. Classe: Assunto: Execução de Título Extraju 
dicial Espécies de Títulos de Crédito Exequente: Vagner Laerte de Arruda Executado:Osmar Carlos Pontes. Edital de 
Citação. Prazo de 30dias. Processo nº1022594-42.2020.8.26.0114. A MM. Juiza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
de Campinas, Estado de São Paulo, Dra. Vanessa Miranda Tavares de Lima, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Os 
mar Carlos Pontes, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG 14.105.455, CPF 024.755.368-96, que lhe foi proposta 
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Vagner Laerte de Arruda, alegando em síntese que as 
Partes firmaram um Contrato de Empréstimo segundo o qual o Executado reconheceu uma dívida de R$ 132.900,00,  
que deveria ser paga em 60 parcelas de R$2.215,00,iniciando em 10 de março de 2020. Porém o Executado não hon 
rou qualquer das parcelas pactuadas, ensejando no vencimento do contrato com a aplicação das penalidades atinen  
tes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e ter 
mos da ação proposta e para que pague a importância do débito, devidamente atualizada, no prazo de três (03)dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, ficando ainda cientificado de que terá o prazo de quinze(15)di 
as para oposição de embargos à execução, conforme artigo 915 do Novo 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 Campinas, 
aos 24 de outubro de 2021. 

  
            



                   
                 
            
         


 
  
                 







 
 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000773-03.2020.8.26.0048. O MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro de Atibaia, Estado de São Paulo, Dr. Marcelo Octaviano Diniz Junqueira, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a ANTONIO APARECIDO PINHEIRO (RG.20.284.936, CPF. nº 138.041.078-93), que expedido nos
autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, em desfavor de FARMANOSSA ATIBAIA LTDA,
ajuizado por PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO SOCIAL DE
DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA PANARELLO LTDA), foi determinado à citação do sócio em lugar ignorado, para
que, em 15 dias, contados após o decurso do prazo deste edital, manifeste-se sobre o presente incidente, nos termos
do art. 135 do Código de Processo Civil. No caso de revelia, será nomeado Curador Especial (art. 257, IV, CPC). Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Atibaia, 11 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022313-13.2015.8.26.0001. A Dra. 
Ariane de Fatima Alves Dias Paukoski Simoni, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional 
de Santana/SP, Faz Saber a D.M. Promoções e Eventos Ltda (CNPJ: 004.916.178/0001-38), na 
pessoa de seu representante legal, que Banco Bradesco S/A, lhe ajuizou a ação de Cobrança, de 
Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 197.653,10 (07/2015), decorrente do Contrato 
de Renegociação de Dívidas PJ. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi 
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, ofereça 
resposta, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada 
a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, 
afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de janeiro de 
2021. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 22 E 23/11/2021 
EDITAL DE CITAÇAO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 1064501-15.2015.8.26.0100. A MM. 
Juíza de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central, da Comarca da Capital do Estado de São 
Paulo, Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALPHA VIGILÂNCIA E 
SEGURANÇA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
03.108.004/0001-86 e PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.090.065/0001-51 que BANCO ABC BRASIL S.A., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.195.667/0001-06 ajuizou Ação de 
Execução por Quantia Certa para reaver o débito oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº 
773059614. Estando as rés em lugar incerto, expede-se o edital para que em 15 dias, a fluir após 
os 20 supra, apresentem defesa ou realizem o pagamento integral do débito, sob pena de 
confissão e revelia, ficando advertidas, nesta última hipótese, da nomeação de curador especial 

GAZETA DE SÃO PAULO  - 19 E 20/11/2021 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020795-05.2021.8.26.0224. O (A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 8ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a).Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDUARDO THOMAZ SILVEIRA, Brasileiro, Solteiro, Estudante, RG29300644-1, CPF 371.954.428-
10, com endereço à Rua Viena, 84, Parque Arco Iris, CEP01294-779, Atibaia - SP que por este Juízo, tramita de uma ação 
de Cumprimento de Sentença, movida por QFGV SOLUÇÕES LTDA ME. 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$17.545,93, devidamente atualizada 
(08/2021), 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 Guarulhos, aos 24 de setembro 
de 2021 
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 A PEUGEOT 
3008 GT
Motor: 1.6 THP (turbo), 
16V, quatro cilindros, 
injeção direta

Potência: 165 cavalos a 6 
mil rpm

Torque: 24,5 kgfm a 
1.400 rpm

Transmissão: 
automática de 6 marchas

Combustível: gasolina

Direção: elétrica 
progressiva

Peso: 1.567 quilos

Porta-malas: 512 litros

Tanque de combustível: 
53 litros

Freios: ABS com discos 
ventilados na frente e 
discos sólidos na traseira

Preço sugerido: a partir 
de R$ 271.690

FICHA TÉCNICA

 A O motor do 3008 conti-
nua a ser o 1.6 turbo a gaso-
lina da linha THP, projetado 
com a BMW, com 165 cava-
los de potência máxima e 
24,5 kgfm de torque desde 
1.400 rpm. Era uma referên-
cia de desempenho há dez 
anos. Com o tempo, perdeu 
o status, mas não a eficiên-
cia. Dinamicamente, o 3008 
GT oferece um desempenho 
consistente, sem qualquer 
sensação de carência de for-
ça. O câmbio automático de 
6 velocidades cumpre bem 
sua função e ajuda a entregar 
mais performance quando o 
motorista acelera. O modo 
“Sport” faz com que as mar-
chas sejam trocadas com o 
giro um pouco mais eleva-
do, aumentando a percepção 
de esportividade. A direção 
conta com assistência elé-
trica progressiva e é bastan-
te funcional.

Nos trechos sinuosos per-

corridos em velocidades altas, 
o 3008 foi convincente. Os 
vários controles dinâmicos e 
até tecnologias semi-autôno-
mas reforçam a segurança e 
o conforto de quem dirige. O 
Sistema de Correção e Alerta 
de Permanência em Faixa re-
conhece as linhas da estrada 
e alerta o motorista caso ele 
saia de sua pista involunta-
riamente. O Leitor de Sinali-
zação de Velocidade informa 
a máxima permitida na via 
e o motorista pode decidir 
se quer ou não se adaptar ao 
limite permitido. Graças ao 
Piloto Automático Inteligen-
te, o SUV regula a velocidade 
para evitar riscos de colisão. 
Assistência de farol alto, sis-
tema de câmeras 360 graus 
ao redor do carro, sensores 
de estacionamento e detec-
tor de fadiga também facili-
tam a vida do motorista. Nas 
frenagens vigorosas, o 3008 
se mantém bem equilibrado. 

IMPRESSÕES AO DIRIGIR

Interatividade 

O 
lançamento na-
cional da linha 
2022 do Peugeot 
3008, em junho 
deste ano, apre-

sentou mais que as atuali-
zações recentes de design 
do utilitário esportivo mé-
dio produzido na fábrica 
francesa de Sochaux. Além 
de incorporar a nova iden-
tidade visual da fabricante 
do Leão, o novo 3008 apre-
sentou a inédita versão es-
portiva GT. O 3008 GT to-
mou da Griffe a função de 
ser a máxima expressão do 
requinte do SUV médio da 
marca francesa. Para cum-
prir tal missão, a versão GT 
do 3008 incorpora tecno-
logias semi-autônomas que 
oferecem auxílio à condu-
ção, um novo e vistoso mul-
timídia com tela sensível ao 
toque de 10 polegadas e a 
versão 2.0 do já conhecido 
i-Cockpit, caracterizado pelo 
volante de pequenas dimen-
sões e instrumentos posi-
cionados acima dele.

Com seus 4,44 m de com-
primento, 2,04 m de largu-
ra (com os retrovisores), 
1,62 m de altura e 2,67 m 
de distância de entre-eixos, 
o 3008 ostenta dimensões 
próximas às do Jeep Com-
pass – que lidera as vendas 
nacionais de SUVs médios. 
A dianteira reflete bem os 
atuais códigos estéticos da 
fabricante francesa e a gra-
de frameless, sem moldu-
ra, aumenta a percepção de 
volume. A versão GT ofe-
rece o acabamento deno-
minado “Dark Pack”, que 
troca os cromados da ver-
são Griffe por revestimen-
tos escurecidos na grade, no 
logo do leão e do modelo, 
no arremate lateral dos fa-
róis, nos frisos do rack e na 
barra no para-choque tra-
seiro. Os faróis da versão 
GT contam com tecnologia 
Full-LED, com um prolonga-
mento das luzes de circula-
ção diurna (DRL) na forma 
de “presas” e com a extre-
midade cromada, estenden-
do a assinatura luminosa. 
Atrás, as lanternas também 
são Full-LED e exibem um 
de “garras de leão” em 3D. 
As setas de direção se acen-
dem de forma sequencial e 
as lanternas recebem uma 
moldura em black piano, 
que se prolonga por toda a 
largura da tampa do porta-
-malas. Os emblemas “GT” 
nos para-lamas dianteiros 
e na tampa do porta-malas 

 Estilo afi ado

LUIZA KREITLON/AUTOMOTRIX 

O volante pequeno, característico do i-Cockpit, incorpora 
controles para o som e para o comando de voz

A linha 2022 do 3008 manteve o 1.6 THP a gasolina,que trabalha 
conjugado a uma transmissão automática de 6 marchas

INOVAÇÃO. Utilitário esportivo médio 3008 GT 
sintetiza o design contemporâneo da Peugeot

Atrás, as lanternas são Full-LED e exibem um desenho de “garras de leão” em 3D, além de receber 
uma moldura em black piano, que se prolonga por toda a largura da tampa do porta-malas

identificam a configuração 
mais esportiva.

Em termos de motoriza-
ção, a linha 2022 do 3008 
manteve o 1.6 THP a gasoli-
na. Com seus 165 cavalos a 
6 mil rotações por minuto e 
torque de 24,5 kgfm dispo-
níveis a apenas 1.400 rpm, 
trabalha conjugado a uma 
transmissão automática de 
6 marchas. Segundo a Peu-
geot, o “powertrain” tem 
pressão de turbo controlada 
eletronicamente e oferece 
torque em alta faixa de rota-
ção e consumo contido, gra-
ças ao uso da eletrônica e ao 
baixo atrito interno das pe-
ças móveis. Com isso, o 3008 
têm capacidade de acelerar 
de zero a 100 km/h em 8,9 
segundos e chegar à máxi-
ma de 206 km/h. O câmbio 
automático permite que as 
trocas possam ser feitas pelo 
motorista por meio de “pad-
dles shifts” localizados atrás 
do volante, que tem base e 
topo achatados. O câmbio 
tem tecnologia Quickshift, 

que ajuda a proporcionar 
mudanças mais rápidas. São 
três modos de condução – 
“Normal”, “Eco” e “Esporti-
vo” – possibilitando que o 
motorista opte entre priori-
zar o conforto, a economia 
ou a esportividade.

O sistema de auxílio à 
condução Peugeot Driver 
Assist Plus é um dos desta-
ques do 3008 GT. Ele con-
juga o piloto automático 
adaptativo e inteligente com 
stop&go, que para o 3008 
quando o carro à frente freia 
e o reacelera três segundos 
após o outro veículo voltar 
a andar. O sistema também 
agrega o alerta de perma-
nência em faixa e o Active 
Safety Brake – frenagem au-
tomática de emergência que 
opera de 5 a 140 km/h, de-
tectando carros e pedestres, 
com alerta de risco de coli-
são. O leitor de novas sinali-
zações de velocidade conta 
com reconhecimento am-
pliado das placas de trânsi-
to. E o Peugeot Driver Assist 

Plus é complementado por 
câmeras dianteira e trasei-
ra em 360 graus, o Peugeot 
Park Assist – que procura va-
gas e estaciona o carro sozi-
nho em espaços paralelos 
ou transversais –, o alerta 
de atenção do condutor, a 
assistência de farol alto e o 
sistema ativo de vigilância 
de ponto cego. A abertura do 
porta-malas sem o uso das 
mãos – pode ser feita por um 
simples toque da ponta do 
pé na parte de baixo do pa-
ra-choque – e o teto solar pa-
norâmico são itens de série.

Com a média de 61 unida-
des mensais emplacadas em 
2021, o 3008 está muito lon-
ge da briga pela liderança do 
segmento de SUVs médios, 
no qual o Jeep Compass con-
segue quase 5.900 empla-
camentos mensais, seguido 
de longe por Toyota Corolla 
Cross (3.745 unidades men-
sais). Mas a marca Peugeot 
vive uma fase de crescimen-
to, depois de muitos anos de 
retração no mercado brasi-
leiro. Registrou 3 mil empla-
camentos em outubro, seu 
maior volume mensal dos 
últimos nove anos. De janei-
ro a outubro, a marca france-
sa emplacou 23 mil unida-
des, uma evolução de 147% 
sobre o mesmo período de 
2020. (Luiz Humberto Monteiro 
Pereira/AutoMotrix)
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LIDERANÇA

 A A linha 2022 da Hilux che-
ga com mais itens de segu-
rança e conveniência para 
manter a liderança do seg-
mento no mercado brasilei-
ro. Disponível nas cores Ver-
melho Metálico, Preto Mica, 
Prata Metálico, Super Branco 
e Branco Perolizado, a linha 
2022 da Hilux parte de R$ 
208.090 na versão de entra-
da e chega a R$ 306.990 na 
“top” SRX. A nova Hilux tem 
cinco anos ou 150 mil qui-
lômetros de garantia, o que 
ocorrer primeiro.

A Hilux 2022 estará dis-
ponível nas lojas nacionais 
a partir de 25 de novembro. 
Porém, ela já pode ser encon-
trada em pré-venda em par-
te da rede de concessionárias 
de algumas capitais. A princi-
pal novidade da nova linha é 
a descontinuidade da versão 
com motor bicombustível 2.7 
16V de 163 cavalos de potência 
e 25 kgfm de torque em com-
binação à tração 4x2. Os mo-
delos da linha 2022 são equi-
pados com o motor 2.8 16V 
turbodiesel, com 204 cava-
los. O torque para as versões 
dotadas de transmissão au-
tomática de 6 marchas com 
opção de trocas sequenciais 
é de 50,9 kgfm a 2.800 rota-
ções por minuto. As equipa-

Para manter a liderança
NO TOPO. A Toyota apresenta a linha 2022 da Hilux, a picape média mais vendida 
do Brasil; modelo chega com mais itens de segurança e conveniência 

das com câmbio manual de 6 
velocidades mantém o torque 
de 42,8 kgfm a 3.400 giros. 

As versões SRX, SRV e SR 
contam com sistema de ar-
-condicionado de duas zonas 
automático e digital com saí-
das também para os bancos 
traseiros. O duplo condicio-
namento permite o uso de 
duas temperaturas diferen-
tes no veículo.  Entre os no-
vos equipamentos tecnológi-
cos está o sistema de monitor 
de visão de 360 graus (Pano-
ramic View Monitor – PVM), 
exclusivo para versão SRX, 
agregado no modo de exibi-
ção do display como supor-
te ao motorista na identifica-
ção de movimentos ao redor 

do veículo, combinando uma 
câmera frontal, uma em cada 
lateral e uma traseira.

A marca japonesa adicio-
nou ainda uma nova função 
ao sistema Toyota Safety Sen-
se (TSS), que passou a detectar 
pedestres e ciclistas. A função 
está habilitada de série na ver-
são SRX e é opcional nas de-
mais. O TSS é complementa-
do pelo Controle de Cruzeiro 
Adaptativo (ACC) e pelo Sis-
tema de Alerta de Mudança 
de Faixa com condução as-
sistida (LDA). Na versão de 
entrada SR, sensores frontais 
e traseiros auxiliam o moto-
rista em balizas. Em ambas as 
direções, sensores medem a 
distância de objetos ou carros 

estacionados, informando o 
espaço seguro com sinais so-
noros de aproximação.

Desde a versão cabine 
simples, a Hilux traz dois air-
bags frontais e um de joelhos 
para o motorista, bloqueio do 
diferencial traseiro (com acio-
namento elétrico), freios ABS 
e sistema auxiliar EBD (dis-
tribuição eletrônica de for-
ça de frenagem) nas quatro 
rodas e cintos de segurança 
de três pontos para todos os 
bancos, com pré-tensiona-
dor e limitador de força para 
condutor e passageiro. Toda 
a linha possui assistente de 
subida, controle eletrônico 
de estabilidade e de tração 
e luz de frenagem emergen-
cial automática. Nas configu-
rações com cabine dupla, a 
Hilux vem com mais quatro 
airbags, sistema universal Iso-
fix para cadeirinha e assisten-
te de reboque. Nas versões 
mais sofisticadas, a picape 
tem multimídia com tela de 
8 polegadas sensível ao toque 
com sistema de navegação 
(GPS) integrado, TV Digital, rá-
dio MP3, câmera de ré, entra-
da USB, Bluetooth e conexão 
para smartphones e tablets 
por meio de espelhamento 
com Android Auto e Apple 
CarPlay.(Daniel Dias/AutoMotrix)

A linha 2022 da Hilux parte de R$ 208.090 na versão de entrada 

DIVULGAÇÃO

Toda a linha Hilux passou a contar com assistente de subida

A versão SRX conta com sistema de monitor de visão de 360 graus

D
e olho nas demandas dos 
pilotos e dos amantes do 
automobilismo, a MXF 
Motors vem se especia-
lizando cada vez mais na 

fabricação de motos de alta per-
formance, competindo com gran-
des e tradicionais marcas. Agora, 
apresenta uma nova motocicleta 
para o mercado off-road no Bra-
sil. Com seu motor de 300 cc de 
quatro tempos com DOHC (dou-
ble overhead camshaft), chega a 
nova 300 RXS. A fabricante ainda 
não definiu o preço da moto, po-
rém, estima-se algo próximo dos 
R$ 35 mil.

Com duplo comando de válvu-
las, a 300 RXS vem com carburador 
evoluído, tipo CR Flat. A moto traz 
ainda uma mesa de direção em alu-
mínio aeronáutico, suspensões com 
nova laminação, retentores e fluido 
hidráulico. Com taxa de compressão 
de 11.6 e acoplado a uma transmis-
são de 6 marchas, o motor de 300 
cc da 300 RXS com arrefecimento 
líquido entrega uma potência de 34 
cavalos e torque de 2,65 kgfm a 7 mil 
giros. O tanque de combustível tem 
capacidade de 8 litros e o sistema 
de embreagem é com multi-discos 
e banhado a óleo. “Nos testes, achei 
o torque muito bom, com um fun-
cionamento fantástico e muito ágil 
nas saídas de curvas”, diz Patrik Capi-
la, piloto-oficial da MXF e bicampeão 
brasileiro de Enduro, que participou 
dos testes com o novo modelo.

A MXF 300 RXS tem 2,16 m de 
comprimento, 83 cm de largura e 
1,30 m de altura máxima, com 95 
cm de altura do assento e 1,45 m de 
entre-eixos. O quadro é de aço cro-
mo-molibdênio de alta resistência e 
o sistema de partida elétrica tem pe-
dal “kickstarter”. A suspensão dian-
teira tem câmara dupla Fast Ace TSE 
com regulagem de compressão e re-
torno e a traseira tem Fast Ace com 
regulagem de pré-carga, compres-
são e retorno. O vão livre em rela-
ção ao solo é de 27 cm. Tem peso de 
112 quilos e a capacidade de carga é 
de 150 quilos. Os freios são hidráuli-
cos a disco. Com essa configuração, 
a proposta da MXF é que a 300 RXS 
seja uma moto para diversão, no 
entanto, especial para competição. 
“Escutamos os usuários das nossas 
motos. Não apenas fazemos os pro-
dutos. A gente usa e adequa o produ-
to ao seu bem principal: o consumi-
dor”, destaca Luiz Henrique Fontes, 
diretor-técnico da MXF. (Edmundo Dan-
tas/AutoMotrix)

DIVULGAÇÃO

A proposta da MXF é que a 300 RXS seja uma 
moto para diversão, mas, especial para competição

O novo modelo da MXF Motors pesa 112 quilos e 
tem capacidade de carga de 150 quilos

A 300 RXS vem com carburador evoluído, tipo CR 
Flat e traz mesa de direção em alumínio aeronáutico

Os modelos da linha 2022 possuem motor 2.8 16V turbodiesel 

Para fazer o próprio caminho
DUAS RODAS. Com  a 300 RXS, 
a MXF Motors quer voar alto 
no segmento o� -road
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LIDERANÇA

 A A linha 2022 da Hilux che-
ga com mais itens de segu-
rança e conveniência para 
manter a liderança do seg-
mento no mercado brasilei-
ro. Disponível nas cores Ver-
melho Metálico, Preto Mica, 
Prata Metálico, Super Branco 
e Branco Perolizado, a linha 
2022 da Hilux parte de R$ 
208.090 na versão de entra-
da e chega a R$ 306.990 na 
“top” SRX. A nova Hilux tem 
cinco anos ou 150 mil qui-
lômetros de garantia, o que 
ocorrer primeiro.

A Hilux 2022 estará dis-
ponível nas lojas nacionais 
a partir de 25 de novembro. 
Porém, ela já pode ser encon-
trada em pré-venda em par-
te da rede de concessionárias 
de algumas capitais. A princi-
pal novidade da nova linha é 
a descontinuidade da versão 
com motor bicombustível 2.7 
16V de 163 cavalos de potência 
e 25 kgfm de torque em com-
binação à tração 4x2. Os mo-
delos da linha 2022 são equi-
pados com o motor 2.8 16V 
turbodiesel, com 204 cava-
los. O torque para as versões 
dotadas de transmissão au-
tomática de 6 marchas com 
opção de trocas sequenciais 
é de 50,9 kgfm a 2.800 rota-
ções por minuto. As equipa-

Para manter a liderança
NO TOPO. A Toyota apresenta a linha 2022 da Hilux, a picape média mais vendida 
do Brasil; modelo chega com mais itens de segurança e conveniência 

das com câmbio manual de 6 
velocidades mantém o torque 
de 42,8 kgfm a 3.400 giros. 

As versões SRX, SRV e SR 
contam com sistema de ar-
-condicionado de duas zonas 
automático e digital com saí-
das também para os bancos 
traseiros. O duplo condicio-
namento permite o uso de 
duas temperaturas diferen-
tes no veículo.  Entre os no-
vos equipamentos tecnológi-
cos está o sistema de monitor 
de visão de 360 graus (Pano-
ramic View Monitor – PVM), 
exclusivo para versão SRX, 
agregado no modo de exibi-
ção do display como supor-
te ao motorista na identifica-
ção de movimentos ao redor 

do veículo, combinando uma 
câmera frontal, uma em cada 
lateral e uma traseira.

A marca japonesa adicio-
nou ainda uma nova função 
ao sistema Toyota Safety Sen-
se (TSS), que passou a detectar 
pedestres e ciclistas. A função 
está habilitada de série na ver-
são SRX e é opcional nas de-
mais. O TSS é complementa-
do pelo Controle de Cruzeiro 
Adaptativo (ACC) e pelo Sis-
tema de Alerta de Mudança 
de Faixa com condução as-
sistida (LDA). Na versão de 
entrada SR, sensores frontais 
e traseiros auxiliam o moto-
rista em balizas. Em ambas as 
direções, sensores medem a 
distância de objetos ou carros 

estacionados, informando o 
espaço seguro com sinais so-
noros de aproximação.

Desde a versão cabine 
simples, a Hilux traz dois air-
bags frontais e um de joelhos 
para o motorista, bloqueio do 
diferencial traseiro (com acio-
namento elétrico), freios ABS 
e sistema auxiliar EBD (dis-
tribuição eletrônica de for-
ça de frenagem) nas quatro 
rodas e cintos de segurança 
de três pontos para todos os 
bancos, com pré-tensiona-
dor e limitador de força para 
condutor e passageiro. Toda 
a linha possui assistente de 
subida, controle eletrônico 
de estabilidade e de tração 
e luz de frenagem emergen-
cial automática. Nas configu-
rações com cabine dupla, a 
Hilux vem com mais quatro 
airbags, sistema universal Iso-
fix para cadeirinha e assisten-
te de reboque. Nas versões 
mais sofisticadas, a picape 
tem multimídia com tela de 
8 polegadas sensível ao toque 
com sistema de navegação 
(GPS) integrado, TV Digital, rá-
dio MP3, câmera de ré, entra-
da USB, Bluetooth e conexão 
para smartphones e tablets 
por meio de espelhamento 
com Android Auto e Apple 
CarPlay.(Daniel Dias/AutoMotrix)

A linha 2022 da Hilux parte de R$ 208.090 na versão de entrada 

DIVULGAÇÃO

Toda a linha Hilux passou a contar com assistente de subida

A versão SRX conta com sistema de monitor de visão de 360 graus

D
e olho nas demandas dos 
pilotos e dos amantes do 
automobilismo, a MXF 
Motors vem se especia-
lizando cada vez mais na 

fabricação de motos de alta per-
formance, competindo com gran-
des e tradicionais marcas. Agora, 
apresenta uma nova motocicleta 
para o mercado off-road no Bra-
sil. Com seu motor de 300 cc de 
quatro tempos com DOHC (dou-
ble overhead camshaft), chega a 
nova 300 RXS. A fabricante ainda 
não definiu o preço da moto, po-
rém, estima-se algo próximo dos 
R$ 35 mil.

Com duplo comando de válvu-
las, a 300 RXS vem com carburador 
evoluído, tipo CR Flat. A moto traz 
ainda uma mesa de direção em alu-
mínio aeronáutico, suspensões com 
nova laminação, retentores e fluido 
hidráulico. Com taxa de compressão 
de 11.6 e acoplado a uma transmis-
são de 6 marchas, o motor de 300 
cc da 300 RXS com arrefecimento 
líquido entrega uma potência de 34 
cavalos e torque de 2,65 kgfm a 7 mil 
giros. O tanque de combustível tem 
capacidade de 8 litros e o sistema 
de embreagem é com multi-discos 
e banhado a óleo. “Nos testes, achei 
o torque muito bom, com um fun-
cionamento fantástico e muito ágil 
nas saídas de curvas”, diz Patrik Capi-
la, piloto-oficial da MXF e bicampeão 
brasileiro de Enduro, que participou 
dos testes com o novo modelo.

A MXF 300 RXS tem 2,16 m de 
comprimento, 83 cm de largura e 
1,30 m de altura máxima, com 95 
cm de altura do assento e 1,45 m de 
entre-eixos. O quadro é de aço cro-
mo-molibdênio de alta resistência e 
o sistema de partida elétrica tem pe-
dal “kickstarter”. A suspensão dian-
teira tem câmara dupla Fast Ace TSE 
com regulagem de compressão e re-
torno e a traseira tem Fast Ace com 
regulagem de pré-carga, compres-
são e retorno. O vão livre em rela-
ção ao solo é de 27 cm. Tem peso de 
112 quilos e a capacidade de carga é 
de 150 quilos. Os freios são hidráuli-
cos a disco. Com essa configuração, 
a proposta da MXF é que a 300 RXS 
seja uma moto para diversão, no 
entanto, especial para competição. 
“Escutamos os usuários das nossas 
motos. Não apenas fazemos os pro-
dutos. A gente usa e adequa o produ-
to ao seu bem principal: o consumi-
dor”, destaca Luiz Henrique Fontes, 
diretor-técnico da MXF. (Edmundo Dan-
tas/AutoMotrix)

DIVULGAÇÃO

A proposta da MXF é que a 300 RXS seja uma 
moto para diversão, mas, especial para competição

O novo modelo da MXF Motors pesa 112 quilos e 
tem capacidade de carga de 150 quilos

A 300 RXS vem com carburador evoluído, tipo CR 
Flat e traz mesa de direção em alumínio aeronáutico

Os modelos da linha 2022 possuem motor 2.8 16V turbodiesel 

Para fazer o próprio caminho
DUAS RODAS. Com  a 300 RXS, 
a MXF Motors quer voar alto 
no segmento o� -road
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O Exame Nacional do Ensino Médio deste ano terá duas modalidades: a impressa e a digital; as duas versões serão nas mesmas datas

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Fique 
Ligado 

 A Em sua segunda edição com oferta de 
opção de prova em modalidade digital, o 
Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 
ainda concentra, dentre todos os candida-
tos inscritos, a maioria dos participantes 
na modalidade impressa. Neste ano as 
duas versões serão nas mesmas datas – 21 
e 28 de novembro – e os itens das provas e 
o tema da redação serão iguais.

A versão impressa ainda concentra a 
maior parte dos candidatos. Segundo o 
Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
3.109.762 estão inscritos no Enem 2021. 
Destes, 3.040.871 farão a prova impressa 
e 68.891, a digital.

O Enem digital foi aplicado pela pri-
meira vez no início deste ano, na edição 

de 2020. Naquela edição, porém, tanto 
as provas quanto as datas de realização 
foram diferentes das do Enem impresso.

Da mesma forma que os candi-
datos do Enem impresso, os inscri-
tos para o formato digital devem ir até 
o local de prova, onde terão um com-
putador disponível para fazer o exame.  
(GSP e AB)

VERSÃO IMPRESSA LIDERA INSCRIÇÃO

ATENÇÃO 
Confira o 
que levar 
para as 
provas 

 A O Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) 2021 começa a ser aplicado 
neste domingo (21) e é hora de checar 
se tudo está em ordem, para não esque-
cer nada no dia da prova. Neste ano, as-
sim como na edição anterior do exame, 
além do documento oficial de identifi-
cação com foto e da caneta esferográfi-
ca de tinta preta, fabricada em material 
transparente, a máscara de proteção fa-
cial é item obrigatório.

De acordo com o edital do exame, os 
participantes que não estiverem com 
máscara de proteção facial não pode-
rão ingressar no local de prova. A regra 
vale tanto para o Enem impresso quan-
to para o digital. Durante todo o exame, 
os candidatos deverão usar a máscara 
cobrindo o nariz e a boca.

O edital traz também uma série de 
documentos de identificação aceitos no 
Enem. Os participantes devem apresen-
tar os documentos originais, com foto. 
Não são aceitos documentos digitais.

Os candidatos não podem portar, 
durante o exame, nenhum dispositi-
vo eletrônico, como telefones celula-
res, smartphones e tablets. Também 
não podem ter em mãos fones de 
ouvido e/ou qualquer transmissor e  
gravador. (GSP)

Direito ainda 
é o curso mais 
buscado no Brasil

EDUCAÇÃO. Prestígio e sensação de estabilidade ainda influenciam 
na escolha dos estudantes na hora de definir que faculdade cursar

Com mais 
de 675 mil 

matrículas, 
o curso de 

Pedagogia é o 
terceiro mais 

procurado 
no Brasil. A 

carreira é tida 
como segura, 

diante da 
possibilidade 
de trabalhar 

no setor 
público<c>

Uma pesquisa 
recente da 
consultoria 
Robert Half 
revelou quais 

serão algumas das profis-
sões mais requisitadas nos 
próximos anos. Entre elas, 
estão piloto de drone, ana-
lista de pessoas e planeja-
dor financeiro. Contudo, 
estes não são os cursos de 
graduação mais procura-
dos pelos brasileiros, que 
ainda querem ser advoga-
dos e administradores de 
empresas. 

Um levantamento 
realizado recentemente 
pelo Guia do Estudante 
mostra que Direito e Ad-
ministração de Empresas 
ainda lideram o ranking 
de cursos mais buscados 
pelos brasileiros. Aqui, 
vale ressaltar que isso não 
significa que estes são os 
mais concorridos. Dentre 
as explicações para tal 
busca, estão o prestígio, a 
sensação de estabilidade, 
além da oferta significati-
va. Só para ter uma ideia, 
em 2018, o Brasil liderava 
o ranking de faculdades 
de Direito no mundo, com 
cerca de 1500.

Com mais de 675 mil 
matrículas, o curso de Pe-
dagogia é o terceiro mais 
procurado no Brasil. Ainda 
que os professores não 
tenham o respeito, nem o 
salário adequado. A car-

VAI 
TRABALHAR NO 
VAREJO? FIQUE 
DE OLHO NO 
DIPLOMA 

O varejo é a porta de entrada no mercado de trabalho da maior parte dos 
jovens brasileiros. As áreas que mais contratam são balconistas, vendedores, 
caixas, repositores e empacotador, e a média salarial é de R$ 1,6 mil. Os 

dados são da Federação dos Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo. 
Ao contrário do que muitos imaginam, as promoções no setor não se dão apenas 
por tempo de trabalho. Um diploma de graduação pode acelerar bastante o pro-
gresso profissional. “Como em todas as profissões, a aptidão tem papel importante 
no desenvolvimento da carreira, porém, um diploma superior diferencia o profis-
sional”, diz Maurício Stainoff, presidente da FCDLESP.
As áreas administrativas, como gerência, diretoria, RH e as áreas de tecnologia,  
são as que mais buscam profissionais com nível superior e os salários podem  
chegar a R$ 7 mil. 

reira é tida como segura, 
diante da possibilidade de 
trabalhar no setor público. 

O quarto lugar dessa 
lista é a engenharia civil, 
cujos salários médios 
giram em torno de R$ 11 
mil, dependendo da cidade 
onde o profissional irá 
atuar. Em seguida, apare-
cem Ciências Contábeis, 
Enfermagem e Psicologia 
- as duas últimas volta-
ram a ganhar prestígio 
após a pandemia. “Tem-se 
verificado no Brasil todo 
a importância dos cur-
sos da área de saúde. Os 
estudantes perceberam 
essa questão agora com a 

pandemia. Em momentos 
de crise, situações eco-
nômicas ruins do país, o 
pessoal da área de saúde 
teve uma garantia maior 
da manutenção dos seus 
empregos”, explica o di-
retor executivo da Abmes 
(Associação Brasileira de 
Mantenedoras de Ensino 
Superior), Solon Caldas. 

Para fechar o ranking 
dos cursos mais procu-
rados, estão os cursos de 
Educação Física, Arquitetu-
ra e Urbanismo e Engenha-
ria de Produção, os dois 
últimos com boas pers-
pectivas salariais. (Gladys 
Magalhães)

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

Vestibular &Carreiras 
DocuSign Envelope ID: F5FFE1F3-D680-454B-8018-EDDB49D96904



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

C2gazetasp.com.br
SÁBADO, 20 A SEGUNDA-FEIRA, 22 DE NOvEmBRO DE 2021 Vestibular &Carreiras 

 A Apesar da pandemia do co-
ronavírus ter provocado au-
mento do desemprego e in-
fluenciado significativamente 
na desaceleração da econo-
mia, o mercado profissional 
tem apresentado áreas em as-
censão. Quais são as profissões 
que têm ganhado destaque e 
prometem marcar forte pre-
sença no mercado em 2022?

Segundo a especialista em 
Gestão de Pessoas e coorde-
nadora do curso de Gestão de 
Recursos Humanos da Uni-
versidade Guarulhos (UNG), 
Regina Fernandes, o mercado 
de trabalho está em constan-
te transformação e essa rea-
lidade faz com que os profis-
sionais estejam em busca de 
aperfeiçoamento constante 
para que suas carreiras sejam 
de sucesso.

“Em meio às mudanças, 
antes mesmo da pandemia, 
novas funções profissionais já 
surgiam, principalmente, nas 
áreas de Tecnologia, Marke-
ting e Logística. Esses setores 
sempre foram muito impor-
tantes nas empresas e estão 
em constante atualização con-
forme as novas demandas do 
mercado. Atividades e profis-
sões que estariam em alta em 
um futuro próximo se torna-
ram presentes e promissoras 
em menos de 2 anos”, ressal-
ta ela.

Regina destaca ainda que 
com o cenário incerto e o au-
mento da modalidade “remo-

Apesar da pandemia ter provocado aumento do desemprego,  
o mercado profissional tem apresentado áreas em ascensão

UNIVERSIDADE GUARULHOS

Especialista destaca áreas em alta
DICAS PARA O SUCESSO. Mercado está em constante transformação e os profissionais sempre precisam buscar aperfeiçoamento

ta”, o profissional que está em 
busca de emprego ou uma re-
colocação precisará se requa-
lificar ainda mais.

Entre as profissões que es-
tarão em alta, de acordo com 
a especialista, e que terão mais 
vagas em 2022 são:

Analista de Dados - com uma 
grande parte do país utilizan-
do a modalidade on-line para 
realização de atividades profis-
sionais e escolares, o Analista 
de Dados teve um grande des-
taque neste período pandêmi-
co, pois com este profissional 
foi possível coletar, analisar 
e traças dados estatísticos de 
melhorias e otimizações de 
processos.

Desenvolvedor de Softwares 
- esse profissional é responsá-
vel por desenvolver progra-
mas que criam e implemen-
tam soluções de informática.

É sabido que mesmo após 
a era pós-pandemia, muitas 
empresas adotarão o sistema 
home office e programas es-
pecializados para atender a de-
manda de quem estiver traba-
lhando em casa.

Especialista em Marketing 
Digital - com o aumento ex-
pressivo das vendas on-line, 
esse especialista ganhou ainda 
mais espaço e tem sido muito 
procurado em diversos seto-
res. O marketing digital tem 
como principal objetivo utili-

Por fim, a professora Re-
gina Fernandes ressalta ain-
da o quanto é importante 
buscar capacitação e man-
ter-se atualizado para que te-
nha mais desempenho nas 
habilidades. “Não basta ape-
nas ter no currículo, é preciso 
mostrar isso para o mercado. 
O profissional deve ser proa-
tivo, pensar, agir e acreditar 
no seu poder de ação. Esta-
mos na era da tecnologia, in-
formação e do conhecimen-
to, e viver esta fase exigem 
profissionais ainda melho-
res. Aprimorar-se, cuidar da 
saúde e adaptar-se rapida-
mente às mudanças serão o 
diferencial de qualquer pro-
fissional, de quaisquer áreas. 
Não basta ser bom, precisa 
ser excelente”, finaliza.

zar estratégias para divulgação 
e vendas de produtos e servi-
ços através das redes sociais e 
sites especializados.

Especialista em Logística - 
Este especialista tem em suas 
atividades a responsabilidade 
de organizar e monitorar os 
processos logísticos que vão 
desde o recebimento de ma-
teriais até sua entrega final. 
O profissional ganhou uma 
fatia muito grande de merca-
do no período de pandemia, 
pois foi ele o responsável pela 
entrega de toda venda on-line 
realizada.

Especialista de E-commerce 
- responsável pelo comércio 

eletrônico e aumento da vi-
sibilidade de produtos e ser-
viços eletronicamente.

O relacionamento com o 
cliente também é de respon-
sabilidade deste especialista.

Engenheiro - esse profis-
sional está sempre em as-
censão. Com especialização 
em diversas áreas, ele é o 
responsável para encontrar 
soluções para problemas 
técnicos em estruturas, má-
quinas, aparelhos, além da 
inspeção, fiscalização e pe-
rícia.

Gestor Financeiro - respon-
sável pelo controle do caixa 
da empresa, esse profissio-

nal foi durante a pandemia 
do coronavírus o encarrega-
do por driblar as economias 
da empresa e ajustar seu cai-
xa. Para este profissional, o 
período pós- pandemia será 
ainda de maior atenção, pois 
será ele o responsável em de-
senvolver a gestão estraté-
gica financeira da empresa, 
pensando em manter sem-
pre uma reserva para possí-
veis imprevistos como o vi-
vido nos 2 últimos anos.

Turismólogo - com a reto-
mada no setor de Turismo, o 
turismólogo terá novamen-
te sua fatia de mercado ga-
rantida. Setores como hotéis, 
agências de turismo e even-
tos voltarão a contratar esses 
profissionais para garantir a 
satisfação de seus clientes.

Influencers Digitais - ape-
sar de já existirem, os in-
fluencers digitais tiveram 
um grande destaque em 
2021 e para 2022 as portas es-
tarão novamente abertas. Os 
influencers Digitais, como 
o nome sugere, é aquele ca-
paz de influenciar o com-
portamento de alguém. Com 
intuito de aumentar suas 
vendas pelo e-commerce, 
as empresas têm muito in-
teresse nestes profissionais 
que em algumas situações 
são responsáveis por um au-
mento significativo de suas 
vendas.

Sucesso de carreiras depende 
de aperfeiçoamento constante 
e o profissional precisará se 
requalificar ainda mais

UNIVERSIDADE GUARULHOS
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 A Apesar da pandemia do co-
ronavírus ter provocado au-
mento do desemprego e in-
fluenciado significativamente 
na desaceleração da econo-
mia, o mercado profissional 
tem apresentado áreas em as-
censão. Quais são as profissões 
que têm ganhado destaque e 
prometem marcar forte pre-
sença no mercado em 2022?

Segundo a especialista em 
Gestão de Pessoas e coorde-
nadora do curso de Gestão de 
Recursos Humanos da Uni-
versidade Guarulhos (UNG), 
Regina Fernandes, o mercado 
de trabalho está em constan-
te transformação e essa rea-
lidade faz com que os profis-
sionais estejam em busca de 
aperfeiçoamento constante 
para que suas carreiras sejam 
de sucesso.

“Em meio às mudanças, 
antes mesmo da pandemia, 
novas funções profissionais já 
surgiam, principalmente, nas 
áreas de Tecnologia, Marke-
ting e Logística. Esses setores 
sempre foram muito impor-
tantes nas empresas e estão 
em constante atualização con-
forme as novas demandas do 
mercado. Atividades e profis-
sões que estariam em alta em 
um futuro próximo se torna-
ram presentes e promissoras 
em menos de 2 anos”, ressal-
ta ela.

Regina destaca ainda que 
com o cenário incerto e o au-
mento da modalidade “remo-

Apesar da pandemia ter provocado aumento do desemprego,  
o mercado profissional tem apresentado áreas em ascensão
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Especialista destaca áreas em alta
DICAS PARA O SUCESSO. Mercado está em constante transformação e os profissionais sempre precisam buscar aperfeiçoamento

ta”, o profissional que está em 
busca de emprego ou uma re-
colocação precisará se requa-
lificar ainda mais.

Entre as profissões que es-
tarão em alta, de acordo com 
a especialista, e que terão mais 
vagas em 2022 são:

Analista de Dados - com uma 
grande parte do país utilizan-
do a modalidade on-line para 
realização de atividades profis-
sionais e escolares, o Analista 
de Dados teve um grande des-
taque neste período pandêmi-
co, pois com este profissional 
foi possível coletar, analisar 
e traças dados estatísticos de 
melhorias e otimizações de 
processos.

Desenvolvedor de Softwares 
- esse profissional é responsá-
vel por desenvolver progra-
mas que criam e implemen-
tam soluções de informática.

É sabido que mesmo após 
a era pós-pandemia, muitas 
empresas adotarão o sistema 
home office e programas es-
pecializados para atender a de-
manda de quem estiver traba-
lhando em casa.

Especialista em Marketing 
Digital - com o aumento ex-
pressivo das vendas on-line, 
esse especialista ganhou ainda 
mais espaço e tem sido muito 
procurado em diversos seto-
res. O marketing digital tem 
como principal objetivo utili-

Por fim, a professora Re-
gina Fernandes ressalta ain-
da o quanto é importante 
buscar capacitação e man-
ter-se atualizado para que te-
nha mais desempenho nas 
habilidades. “Não basta ape-
nas ter no currículo, é preciso 
mostrar isso para o mercado. 
O profissional deve ser proa-
tivo, pensar, agir e acreditar 
no seu poder de ação. Esta-
mos na era da tecnologia, in-
formação e do conhecimen-
to, e viver esta fase exigem 
profissionais ainda melho-
res. Aprimorar-se, cuidar da 
saúde e adaptar-se rapida-
mente às mudanças serão o 
diferencial de qualquer pro-
fissional, de quaisquer áreas. 
Não basta ser bom, precisa 
ser excelente”, finaliza.
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e vendas de produtos e servi-
ços através das redes sociais e 
sites especializados.

Especialista em Logística - 
Este especialista tem em suas 
atividades a responsabilidade 
de organizar e monitorar os 
processos logísticos que vão 
desde o recebimento de ma-
teriais até sua entrega final. 
O profissional ganhou uma 
fatia muito grande de merca-
do no período de pandemia, 
pois foi ele o responsável pela 
entrega de toda venda on-line 
realizada.

Especialista de E-commerce 
- responsável pelo comércio 

eletrônico e aumento da vi-
sibilidade de produtos e ser-
viços eletronicamente.

O relacionamento com o 
cliente também é de respon-
sabilidade deste especialista.

Engenheiro - esse profis-
sional está sempre em as-
censão. Com especialização 
em diversas áreas, ele é o 
responsável para encontrar 
soluções para problemas 
técnicos em estruturas, má-
quinas, aparelhos, além da 
inspeção, fiscalização e pe-
rícia.

Gestor Financeiro - respon-
sável pelo controle do caixa 
da empresa, esse profissio-

nal foi durante a pandemia 
do coronavírus o encarrega-
do por driblar as economias 
da empresa e ajustar seu cai-
xa. Para este profissional, o 
período pós- pandemia será 
ainda de maior atenção, pois 
será ele o responsável em de-
senvolver a gestão estraté-
gica financeira da empresa, 
pensando em manter sem-
pre uma reserva para possí-
veis imprevistos como o vi-
vido nos 2 últimos anos.

Turismólogo - com a reto-
mada no setor de Turismo, o 
turismólogo terá novamen-
te sua fatia de mercado ga-
rantida. Setores como hotéis, 
agências de turismo e even-
tos voltarão a contratar esses 
profissionais para garantir a 
satisfação de seus clientes.

Influencers Digitais - ape-
sar de já existirem, os in-
fluencers digitais tiveram 
um grande destaque em 
2021 e para 2022 as portas es-
tarão novamente abertas. Os 
influencers Digitais, como 
o nome sugere, é aquele ca-
paz de influenciar o com-
portamento de alguém. Com 
intuito de aumentar suas 
vendas pelo e-commerce, 
as empresas têm muito in-
teresse nestes profissionais 
que em algumas situações 
são responsáveis por um au-
mento significativo de suas 
vendas.

Sucesso de carreiras depende 
de aperfeiçoamento constante 
e o profissional precisará se 
requalificar ainda mais
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 A A UniPaulistana, localiza-
da na Vila Mariana, na zona 
sul de São Paulo, vai comple-
tar 50 anos de atuação em ja-
neiro de 2022. Seu campus de 
16 mil metros quadrados se 
tornou um símbolo de edu-
cação no bairro. Para a direção 
da instituição, o local “é um 
verdadeiro oásis em meio à 
agitada cidade”. E, com o con-
trole maior da pandemia da 
Covid-19, anuncia novidades 
para os alunos a partir do pró-
ximo ano. 

Com a diminuição da pan-
demia, a instituição passará 
a oferecer os seus cursos de 
forma presencial e digital em 
2022, após a migração tempo-
rária ao ensino remoto impos-
ta pela crise sanitária.

Os cursos da UniPaulista-
na na modalidade digital não 
seguirão o tradicional EaD 
(Ensino à Distância) fornecido 
através de aulas gravadas, mas 
serão uma extensão da aula 
presencial, uma vez que o mo-
delo digital terá transmissão 
ao vivo com garantia de inte-
ração plena com o professor e 
demais colegas de turma. 

“É a UniPaulistana fiel às 
suas origens de garantir uma 
formação sólida à comunida-

Aos 50 anos, 
UniPaulistana 
anuncia novidades

NA VILA MARIANA. Cursos serão na forma presencial e digital 
em 2022; os digitais não seguirão o formato tradicional do EaD

O campus de 16 mil metros quadrados se tornou um símbolo de educação no bairro da zona sul de SP

DIVULGAÇÃO 

de acadêmica, uma instituição 
que há 50 anos tem compro-
misso inabalável na formação 
integral do indivíduo”, informa 
a instituição, em nota.

‘TRANQUILIDADE’.
A área grande da universida-
de é cercada de árvores e iso-
lada dos barulhos do cotidia-
no externo. A UniPaulistana 
anuncia que proporciona aos 
alunos um ambiente “diferen-
ciado, tranquilo e acolhedor, o 
que contribui para a concen-
tração nas aulas e aprendiza-
do nas variadas áreas do saber.

A qualidade do ensino é 

Auditório da UniPaulistana, na zona sul de São Paulo; instituição 
recebeu conceito 4 do Ministério da Educação - o máximo é 5

DIVULGAÇÃO 

comprovada por avaliação do 
Ministério da Educação (MEC), 
ao conquistar conceito quatro 
junto ao MEC. A nota máxima 
que uma instituição pode con-
seguir é 5.

“Em modernas instala-
ções se desenvolve o objetivo 
da UniPaulistana: a formação 
humanista do indivíduo, em 
um ambiente de aprendizado 
formal e prático, para capacitar 
o aluno a desempenhar a sua 
profissão e pensar além, em 
conformidade com os desafios 
do mercado de trabalho” finali-
za a nota da direção da univer-
sidade. (GSP)

 A Fundada na capital pau-
lista em 1924, a Campos 
Salles é uma das poucas 
instituições de Ensino par-
ticulares do Brasil que está 
prestes a completar 100 
anos de história. O Grupo 
Campos Salles reúne insti-
tuições de ensino que atuam 
desde a Educação Básica até 
a Educação Superior, ofe-
recendo, além dos Ensinos 
Fundamental, Médio e Mé-
dio-Técnico, também a Edu-
cação Superior Tecnológica, 
os Bacharelados, as Licencia-
turas e as Pós-Graduações 
Lato Sensu (Especializações 
e MBAs). 

Por oferecer cursos de 
graduação e pós-graduação 
também no formato on-li-
ne, a Campos Salles tem in-
fluência em grande parte do 
território nacional, com a 
possibilidade de acesso de 
estudantes de todos os esta-
dos aos seus cursos e às suas 
capacitações.

As instituições que inte-
gram o grupo são: o Colé-
gio Campos Salles, Unidades 
Lapa e Chácara, as Faculda-
des Integradas Campos Sal-
les (FICS), a Faculdade Paulis-
ta de Comunicação (FPAC) e 
a EWM – Escola de Aviação. 
Todas estão localizadas pró-
ximos de grandes avenidas 
e estações de trem, metrô e 
ônibus. São de fácil acesso a 
todas as regiões de São Pau-
lo e da região metropolitana. 

Campos Salles tem cursos 
para todos os públicos

CENTENÁRIA. Instituição fundada em 1924 atua da Educação Básica ao Ensino Superior

Ginásio do Colégio Campos Salles - Unidade Chácara, na zona norte da cidade de São Paulo

DIVULGAÇÃO

Laboratório de Rádio, TV e Internet de uma das instituições do Grupo Campos Salles, na Capital

DIVULGAÇÃO

Auditório Augusto Guzzo, com capacidade para 300 pessoas

DIVULGAÇÃO

Por oferecer 
cursos de 
graduação e 
pós-graduação 
também no 
formato on-line, 
a Campos Salles 
tem influência em 
grande parte do 
território nacional

o processo seletivo aberto 
para áreas de Educação, Ne-
gócios, Saúde, Comunica-
ção, Tecnologia, Engenharia 
e Aviação Civil. Também os 
colégios estão com matrí-
culas abertas para 2022, da 
Educação Infantil ao Ensi-
no Médio 

“Quem quiser conhecer 
um dos nossos colégios bas-
ta agendar uma visita pelo 
site e será recebido pela 
equipe pedagógica. Aqueles 
que se interessarem em al-
gum dos mais de 30 cursos 
de graduação podem fazer 
o vestibular digital. Todo o 
processo seletivo, que inclui 
desde a inscrição (realiza-
da no próprio site da insti-
tuição) até as provas, pode 
ser feita inteiramente de for-
ma digital”, continua o Gru-
po Campos Salles, ainda em 
nota.

O vestibular não é a única 
forma de ingressar em uma 
das instituições do grupo. 
Há, também, outras possibi-
lidades, como o uso da nota 
do Enem, a segunda gradua-
ção e a transferência. (GSP)

”O Grupo Campos Salles 
tem como objetivo oferecer 
uma educação de caráter in-
tegral, que abrange tanto os 
aspectos profissionais quan-
to os intelectuais, emocio-
nais, afetivos, sociais e cul-
turais, permitindo aos seus 
estudantes o exercício ple-
no de uma cidadania vivi-
da a partir dos mais eleva-
dos valores éticos, pessoais 
e profissionais”, informa a 
instituição.

As instituições do Gru-
po Campos Salles estão com 
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 A A UniPaulistana, localiza-
da na Vila Mariana, na zona 
sul de São Paulo, vai comple-
tar 50 anos de atuação em ja-
neiro de 2022. Seu campus de 
16 mil metros quadrados se 
tornou um símbolo de edu-
cação no bairro. Para a direção 
da instituição, o local “é um 
verdadeiro oásis em meio à 
agitada cidade”. E, com o con-
trole maior da pandemia da 
Covid-19, anuncia novidades 
para os alunos a partir do pró-
ximo ano. 

Com a diminuição da pan-
demia, a instituição passará 
a oferecer os seus cursos de 
forma presencial e digital em 
2022, após a migração tempo-
rária ao ensino remoto impos-
ta pela crise sanitária.

Os cursos da UniPaulista-
na na modalidade digital não 
seguirão o tradicional EaD 
(Ensino à Distância) fornecido 
através de aulas gravadas, mas 
serão uma extensão da aula 
presencial, uma vez que o mo-
delo digital terá transmissão 
ao vivo com garantia de inte-
ração plena com o professor e 
demais colegas de turma. 

“É a UniPaulistana fiel às 
suas origens de garantir uma 
formação sólida à comunida-
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de acadêmica, uma instituição 
que há 50 anos tem compro-
misso inabalável na formação 
integral do indivíduo”, informa 
a instituição, em nota.

‘TRANQUILIDADE’.
A área grande da universida-
de é cercada de árvores e iso-
lada dos barulhos do cotidia-
no externo. A UniPaulistana 
anuncia que proporciona aos 
alunos um ambiente “diferen-
ciado, tranquilo e acolhedor, o 
que contribui para a concen-
tração nas aulas e aprendiza-
do nas variadas áreas do saber.

A qualidade do ensino é 
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comprovada por avaliação do 
Ministério da Educação (MEC), 
ao conquistar conceito quatro 
junto ao MEC. A nota máxima 
que uma instituição pode con-
seguir é 5.

“Em modernas instala-
ções se desenvolve o objetivo 
da UniPaulistana: a formação 
humanista do indivíduo, em 
um ambiente de aprendizado 
formal e prático, para capacitar 
o aluno a desempenhar a sua 
profissão e pensar além, em 
conformidade com os desafios 
do mercado de trabalho” finali-
za a nota da direção da univer-
sidade. (GSP)

 A Fundada na capital pau-
lista em 1924, a Campos 
Salles é uma das poucas 
instituições de Ensino par-
ticulares do Brasil que está 
prestes a completar 100 
anos de história. O Grupo 
Campos Salles reúne insti-
tuições de ensino que atuam 
desde a Educação Básica até 
a Educação Superior, ofe-
recendo, além dos Ensinos 
Fundamental, Médio e Mé-
dio-Técnico, também a Edu-
cação Superior Tecnológica, 
os Bacharelados, as Licencia-
turas e as Pós-Graduações 
Lato Sensu (Especializações 
e MBAs). 

Por oferecer cursos de 
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também no formato on-li-
ne, a Campos Salles tem in-
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As instituições que inte-
gram o grupo são: o Colé-
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des Integradas Campos Sal-
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ta de Comunicação (FPAC) e 
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ônibus. São de fácil acesso a 
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Por oferecer 
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graduação e 
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também no 
formato on-line, 
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grande parte do 
território nacional

o processo seletivo aberto 
para áreas de Educação, Ne-
gócios, Saúde, Comunica-
ção, Tecnologia, Engenharia 
e Aviação Civil. Também os 
colégios estão com matrí-
culas abertas para 2022, da 
Educação Infantil ao Ensi-
no Médio 

“Quem quiser conhecer 
um dos nossos colégios bas-
ta agendar uma visita pelo 
site e será recebido pela 
equipe pedagógica. Aqueles 
que se interessarem em al-
gum dos mais de 30 cursos 
de graduação podem fazer 
o vestibular digital. Todo o 
processo seletivo, que inclui 
desde a inscrição (realiza-
da no próprio site da insti-
tuição) até as provas, pode 
ser feita inteiramente de for-
ma digital”, continua o Gru-
po Campos Salles, ainda em 
nota.

O vestibular não é a única 
forma de ingressar em uma 
das instituições do grupo. 
Há, também, outras possibi-
lidades, como o uso da nota 
do Enem, a segunda gradua-
ção e a transferência. (GSP)

”O Grupo Campos Salles 
tem como objetivo oferecer 
uma educação de caráter in-
tegral, que abrange tanto os 
aspectos profissionais quan-
to os intelectuais, emocio-
nais, afetivos, sociais e cul-
turais, permitindo aos seus 
estudantes o exercício ple-
no de uma cidadania vivi-
da a partir dos mais eleva-
dos valores éticos, pessoais 
e profissionais”, informa a 
instituição.

As instituições do Gru-
po Campos Salles estão com 
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 A Considerado o maior ves-
tibular do País, o Enem (Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio) costuma deixar muitos 
estudantes preocupados dias 
antes da prova. Na edição de 
2021 o exame terá um total 
de até dez horas de duração, 
somando os dois dias de apli-
cação, o que exige um grande 
esforço dos candidatos. Mas 
especialistas afirmam que al-
guns alimentos podem ajudar 
na concentração e no desem-
penho mental dos participan-
tes, inclusive, na memoriza-
ção dos assuntos estudados. 

Alguns tipos de frutas, hor-
taliças e também ovos estão 
entre as recomendações dos 
nutricionistas para ajudar os 
estudantes a terem mais dis-
posição nos estudos. Por ou-
tro lado, alimentos como fri-
turas podem prejudicar na 
concentração do candidato. 
As informações são do Blog 
Imaginie.

O QUE COMER ANTES  
DO ENEM. 
Em uma lista que inclui cho-
colates e outros alimentos po-
pulares entre os jovens, espe-
cialistas selecionaram aqueles 
que melhor contribuem para 
a preparação dos estudantes 
para a prova. Dentre os ali-
mentos mais recomendados 

Na edição de 2021 o exame terá um total de até dez horas de duração, somando os dois dias de aplicação

CABRAL/FOLHAPRESS

Dieta: veja alimentos que 
podem ajudar ou atrapalhar 

NO DIA DA PROVA. Alguns tipos de frutas e hortaliças estão entre as recomendações para ajudar os estudantes 

estão as frutas ricas em vita-
mina C. Entre elas estão laran-
ja, acelora e maracujá. 

Ainda entre as frutas, a ba-
nana merece destaque garan-
tido na dieta dos estudantes. 
Ela ajuda a reduzir a ansieda-
de, muito comum na véspera 
da prova.

Outra fruta que atua dire-
tamente no nosso cérebro é o 
abacate. Ele é rico em vitami-
nas B12, B6, E e C, além de se-
lênio, luteína, colina e outros 
compostos que são essenciais 
para os neurônios.

Nutricionistas afirmam 
que nas hortaliças de colora-
ção verde-escura há concen-
tração de várias substâncias 
importantes para o sistema 
nervoso. O brócolis, por exem-
plo, é um alimento rico em 
ácido fólico, que contribui 
para a manutenção e bom 
funcionamento do cérebro.

Alimentos com ômega 3. 
O ômega 3 é um tipo de gor-
dura boa que auxilia e esti-
mula a comunicação entre 
os neurônios, melhorando a 
concentração, a memória e o 
aprendizado em geral.

Este nutriente pode ser en-
contrado em peixes como sal-
mão, na sardinha e atum.

Ovos. 
Este alimento versátil que 
pode ser consumido em pre-

paração para a prova ajuda na 
capacidade de memorização e 
aprendizado, pois são ricos em 
triptofano e proteína. Os ovos 
são ainda uma boa fonte de 
energia para aguentar os dois 
dias de duração do exame.

O QUE NÃO COMER ANTES 
DO ENEM. 
Especialistas em alimen-
tação lembram que, assim 
como existem alimentos 
que podem te ajudar a ter 
um melhor desempenho 
mental nos estudos, tam-
bém há aqueles que podem 
atrapalhar. Neste sentido, o 
estudante deverá evitar:

Frituras.
Por terem um processo di-
gestivo mais exigente, as fri-
turas podem deixar o estu-
dante mais sonolento. Estes 
alimentos podem ainda di-
minuir a atenção e a capaci-
dade de raciocínio, além de 
deixarem sensação de peso 
no estômago.

Carnes vermelhas e 
gordurosas.
Assim como as frituras, as 
carnes vermelhas exigem 
grande energia do sistema 
digestivo. Por serem ricos 
em gorduras estes alimentos 
também podem gerar estado 
de sonolência, por isso de-
vem ser evitados pelos estu-
dantes na véspera do exame.

O QUE LEVAR PARA COMER 
NO DIA DA PROVA. 
O Enem permite que o can-
didato leve consigo alguns 
alimentos para consumir 
durante a prova. Contudo, 
o edital descreve algumas 
exceções e é importante 
que o estudante se mante-
nha atento sobre o que é 
permitido levar. Algumas 
recomendações de lan-
ches simples são: frutas fá-
ceis de serem consumidas 
como maçã e banana, cas-
tanhas, sanduíche natural, 
iogurte e chocolate amargo.  
(GSP e AB)

Dentre os 
alimentos mais 
recomendados 
estão as frutas 
ricas em vitamina 
C, como laranja e 
morango 
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