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Venda de imóveis cai no 3º trimestre
 AAo todo, foram vendidas cerca de 59 

mil unidades, o menor número registrado 
desde o segundo trimestre do ano passado

As vendas de imóveis caíram 11,2% 
no terceiro trimestre em relação 
ao período anterior, segundo le-
vantamento que a CBIC (Câmara 
Brasileira da Indústria da Cons-

trução) divulgou nesta segunda-
-feira (22). Na comparação com o 
mesmo intervalo de 2020, a que-
da foi de 9,5%. A redução no poder 
de compra das famílias, aliada à 

in� ação no custo da construção, 
prejudicou o resultado, segundo 
a entidade, que projeta novas ele-
vações no preço dos imóveis nos 
próximos trimestres.  BRASIL/A5

Liminar barra projeto aprovado 
para a poda de árvores em SPExtra faz liquidação 

às vésperas da marca 
ser extinta SEU DINHEIRO/B2

QUEIMA DE ESTOQUES

A justiça suspendeu o projeto de lei da Câmara Municipal de São Paulo  ESTADO/A3

LUIZ CARLOS MURAUSKAS/FOLHAPRESS

Bolsonaro 
sanciona criação 
do auxílio-gás
O presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) sancionou na segunda-
-feira (22) a criação de auxílio para 
compra de gás de cozinha. As fa-
mílias bene� ciadas terão direito, a 
cada bimestre, a receber valor cor-
respondente a pelo menos metade 
do preço do botijão de 13 kg. A lei do 
“auxílio Gás dos Brasileiros” deter-
mina que podem ser bene� ciadas 
as famílias inscritas no CadÚnico 
(Cadastro Único para Programas 
Sociais) com renda familiar mensal 
per capita menor ou igual a meio 
salário mínimo. SEU DINHEIRO/B2

VEJA QUEM TEM DIREITO

Ao menos dez pessoas foram encontradas mortas no Complexo do Salgueiro. 
A polícia diz que os agentes foram atacados em uma área de mangue, na qual 
ocorreu troca de tiros com os suspeitos. Já a vice-presidente da Comissão de 
Direitos Humanos da OAB-Rio diz que os moradores relatam que os corpos 
apresentam sinais de tortura e que a ação se trata de uma chacina.      BRASIL/A5

Guarulhos fará 
intervenção em 
dois hospitais 
A Prefeitura de Guarulhos, na re-
gião metropolitana de São Pau-
lo, determinou a intervenção do 
Hospital Municipal Pimentas 
Bonsucesso (HMPB) e o Hospital 
da Criança e Adolescente (HMCA), 
pelos próximos 30 dias. Os dois 
hospitais municipais são admi-
nistrados pela Organização Social 
IDGT. A ação ocorreu após o nú-
mero de reclamações dos usuá-
rios dos hospitais. ESTADO/A3

ABC registra um 
aumento de 24% 
nos casamentos

ESTADO/A3

Rio de Janeiro  Após operação 
da polícia, são encontrados ao 

menos 10 corpos em São Gonçalo

JOSE LUCENA/FUTURAPRESS/FOLHAPRESS

Bilhete Único poderá 
ser solicitado em 3 de 
janeiro SERVIÇOS/A2

ESTUDANTES

Carlinhos Brown: “Cancelamento que vivi no Rock in Rio era racismo”. ANEXO/A10
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P� zer tem e� cácia de 
100% para jovens de 
12 a 15 anos BRASIL/A5

Estado tem 4,5 
milhões com 2ª 
dose em atraso
A Secretaria de Saúde do Governo 
de São Paulo divulgou ontem que 
4,5 milhões de pessoas estão com 
a segunda dose da vacina contra 
Covid-19 em atraso. A maior parte 
dos faltosos (2,6 milhões) precisa 
receber a segunda dose da vacina 
da Fiocruz/Astrazeneca/Oxford. 
Além disso, 867,8 mil ainda pre-
cisam completar o esquema va-
cinal com a vacina da Butantan/
Coronavac e 1 milhão deve receber 
a segunda dose da P� zer/BioNTe-
ch. Segundo o governo estadual, é 
responsabilidade das prefeituras 
fazer a busca ativa dos cidadãos 
com a vacina.                       ESTADO/A3

COVID-19
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a missão de levar à tona as informações que lhe 
são conferidas,  não se vendendo aos interesses 
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Dose de reforço em Taboão da Serra. Os profissio-
nais da educação das redes pública municipal, estadual 
e privada de Taboão da Serra, que tomaram a segunda 
dose contra a Covid-19 há pelo menos cinco meses, po-
derão tomar a dose adicional nos dias 24, 25 e 26 deste 
mês. A imunização acontece das 8h às 16h, no Parque das 
Hortênsias. Para receber a imunização, os profissionais 
da educação precisam levar documento de identificação 
com foto e o cartão de vacinação comprovando que com-
pletaram o esquema vacinal há cinco meses. (GSP)

Lançamento de livro. Pesquisadores do Departamento 
de Economia, Administração e Sociologia da Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universida-
de de São Paulo (USP), lançaram o livro gratuito “Vamos 
investigar? Atividades didáticas para a área de Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias”. É voltado a professores 
e alunos da educação básica.   Segundo a organizadora 
do material, professora do departamento de Economia, 
Administração e Sociologia da Esalq-USP, Taitiâny Kári-
ta Bonzanini, a finalidade é colaborar na aplicação das 
recomendações mais recentes da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). Entre as iniciativas propostas no livro, 
estão um jogo para identificar possíveis criadouros para 
escorpiões, uma atividade dinâmica sobre sexualidade, 
debates sobre desastres ambientais e orientações para 
implantação de um jardim pedagógico no ambiente 
escolar. (AB)

Queda. Após quatro meses consecutivos de alta e estabi-
lidade em outubro, o índice de Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF), apurado pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), apresentou 
retração em novembro.  Com queda mensal de 0,9%, o 
indicador registrou 73,4 pontos, permanecendo abaixo do 
nível de satisfação, de 100 pontos. Apesar disso, o nível é 
o maior da série desde março de 2021 (73,8 pontos) e me-
lhor do que o registrado em novembro de 2020 (69,8). Na 
comparação anual, o indicador apresentou elevação de 
5,1%, mantendo a tendência positiva dos meses anterio-
res. Entre os itens avaliados pela pesquisa, Emprego Atual 
se destacou como a única taxa positiva mensal, com cres-
cimento de 0,2% e de 6,2%, na comparação com o mesmo 
mês do ano passado. (AB)

IAN FREITAS/PMTS

NOTAS

Estudantes de São 
Paulo que se pre-
param para o ano 
letivo de 2022 já 
podem contar 

com a emissão ou renova-
ção do Bilhete Único para o 
trajeto às aulas. Será possível 
obter a primeira ou segunda 
via a partir de 3 de janeiro, 
segundo a SPTrans.

Segundo a companhia, 
os estudantes que quiserem 
solicitar a primeira via ain-
da para 2021 terão até o dia 
30 de novembro para entrar 
com o pedido. Se a necessi-
dade for de emissão da se-
gunda via, então o bilhete 
pode ser requerido até 31 de 
dezembro. 

A Prefeitura de São Pau-
lo alerta que a solicitação do 
Bilhete Único Estudante no 
final do ano letivo de 2021, 
sendo primeira ou segunda 
via, não isentará o aluno do 
pagamento da revalidação 
para ter direito ao benefício 
no ano de 2022. 

Segundo a SPTrans, tan-

 D Tanto para receber um novo cartão na instituição ou revalidar 
um cartão antigo, o estudante deverá pagar o valor de solicitação

 ADRIANA TOFFETTI/A7 PRESS/FOLHAPRESS

Bilhete Único poderá 
ser solicitado em janeiro 

ESTUDANTES. Aqueles que quiserem solicitar a primeira via ainda para 2021 terão até o 
dia 30 de novembro para fazer o pedido; será possível obter o bilhete a partir de 3 de janeiro

to para receber um novo 
cartão na instituição ou re-
validar um cartão antigo, o 
estudante deverá pagar o va-
lor de solicitação, que está 
disponível no site, nas má-
quinas de autoatendimen-
to presentes em terminais 
de ônibus e em estações de 
metrô. 

É possível ainda pagar o 
valor correspondente a 7 ta-

rifas de ônibus em um posto 
de atendimento da SPTrans 
ou emitir um boleto e aguar-
dar até três dias úteis, após o 
pagamento, para confirma-
ção. 

Para emitir a primeira via 
do Bilhete Único Estudante, 
é preciso se cadastrar no site 
da SPTrans, informar à sua 
unidade de ensino que dese-
ja utilizar o bilhete, aguardar 

que a unidade encaminhe à 
SPTrans seus dados e então 
acompanhar a confirmação 
da sua matrícula pelo site. 

A retirada da primeira 
via do cartão é feita na pró-
pria instituição de ensino. 
Caso o estudante queira re-
ceber o bilhete em outro 
endereço, essa especificação 
deve ser feita pelo site. 

Aqueles que desejam so-
licitar uma segunda via, se-
guem caminho mais curto. 

Ela pode ser adquirida 
em 72 horas depois do re-
gistro de cancelamento do 
cartão anterior pela Central 
de Atendimento da Prefei-
tura, o 156. 

Após esse prazo, o estu-
dante deve ir a um posto 
de atendimento da SPTrans 
levando um documento 
oficial com foto.  Para fazer 
a emissão da segunda via 
é necessário o pagamento 
de uma taxa de 7 tarifas de 
ônibus vigentes. A matéria 
completa pode ser lida no 
site da Gazeta. (FP)

Neste mês de novembro se 
completam dez anos de vi-
gência da Lei nº 12.527/2011. A 
‘Lei de Acesso à Informação’ 
regulamentou dispositivos 

da Constituição Federal que garantem aos 
cidadãos o direito de obter informações 
de natureza de Estado produzidas pela 
União, Estados-Membros, Distrito Federal 
e Municípios – devendo ser observada de 
forma idêntica pelos três Poderes (Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário) e ainda pelas 
Cortes de Contas, Ministério Público e os 
órgãos de administração indireta.

A Lei de Acesso à Informação (LAI) con-
sagra dois princípios constitucionais que 
regem a gestão pública brasileira: ‘publici-
dade’ e ‘moralidade’. É mais uma norma de 
controle social da administração pública 
pela sociedade, propiciando a participação 
popular nos rumos da organização admi-
nistrativa dos entes federados.

Mas aumentou a participação do cida-
dão comum nos rumos das políticas públi-
cas? Os órgãos da administração pública 
prestam informações sem necessidade de 
‘provocação’ nos casos de ações e procedi-
mentos de interesse coletivo? Melhorou a 
prestação dos serviços públicos?

O fato é que, até hoje, a LAI é desconhe-
cida pela população, sendo usada muito 
por veículos de Imprensa, grupos políticos 
organizados e associações. Contudo, mes-
mo assim, tem sido de extrema impor-
tância na qualidade da oferta de serviços 
públicos. Especialmente o Poder Executivo 
(em geral, a cada ano) vem aprimorando os 
mecanismos de controle e a quantidade de 
informações disponíveis sem provocação 
também aumentou de forma significativa.

No Brasil, temos uma ideia distorcida 
sobre a eficácia de uma lei-norma. Existe 
uma doce ilusão que são através de leis 
que iremos melhorar o convívio em socie-
dade e nossa gestão político-administrati-
va. Se a Lei de Acesso à Informação trouxe 

um avanço para o controle social da admi-
nistração pública, por outro lado ainda não 
encontramos a forma de educar o cidadão 
para participar da construção das políticas 
públicas e, muito menos, como fazer o 
povo valer-se do seu direito de informação 
para garantir seus direitos individuais. 

Desde a promulgação da Constituição 
Federal de 1.988, as Leis Orçamentarias 
têm mecanismos que garantem o acesso 
à informação da divisão do orçamento 
público, através de audiências e consultas 
públicas. Todavia, o que vemos são apenas 
formalidades, pois a população, de manei-
ra geral, sequer sabe da existência da LAI 
ou como consultar a aplicação do dinheiro 
público.

Ainda sobre essa necessidade de ‘edu-
car’ o cidadão para que ele participe dos 
rumos da administração em geral, acredito 
que há, no mínimo, uma certa timidez na 
difusão da Lei de Acesso à Informação.

O Governo Federal, historicamente, gas-
ta bilhões informando sobre seus feitos e 
suas realizações, deixando sempre em se-
gundo plano a publicidade que deveria ser 
investida para formar e informar o cidadão 
sobre os seus direitos. É uma cortina de 
fumaça, uma espécie de faz-de-conta. 

É nítido que a finalidade do legislador 
não foi apenas regulamentar o inciso 
XXXIII do Art. 5 da Constituição Federal, 
como também dar, à população, poderosa 
ferramenta para o exercício do controle 
social da administração pública em geral – 
mas apesar disso, a falta de conhecimento 
sobre as normas que disciplinam a ativi-
dade estatal no país impedem seu alcance 
pleno. 

Vou sempre defender mais educação de 
natureza cívica e a busca pela constituição 
de  uma sociedade justa e fraterna. 

Que nos próximos anos a Lei de Acesso 
à Informação seja mecanismo de consulta 
popular—e não apenas de grupos 
políticos.

Lei de Acesso à Informação 
precisa de ampla divulgação

* Marcelo Silva 
Souza é advogado e 
professor de Direito 
na Fundação Santo 
André

A ‘Lei de Acesso 
à Informação’ 
regulamentou 

dispositivos da 
Constituição 

Federal que 
garantem aos 

cidadãos o 
direito de obter 
informações de 

natureza de Estado 
produzidas pela 
União, Estados-

Membros, 
Distrito Federal e 

Municípios 

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.

QUINTA:AMANHÃ: SEXTA:

20° 36°
17° 32°

16° 30°

14° 32°

14° 32°

17° 33°

20° 36°

21° 35°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

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

Sol com muitas 
nuvens de manhã 
e pancadas de 
chuva à tarde.

Sol com aumento de 
nuvens e pancadas de 
chuva no fi m da manhã, 
à tarde e à noite.

17º 26° 16º 30° 19º 27°

HOJE: AMANHÃ:

3 e 4 5 e 6
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Dose de reforço em Taboão da Serra. Os profissio-
nais da educação das redes pública municipal, estadual 
e privada de Taboão da Serra, que tomaram a segunda 
dose contra a Covid-19 há pelo menos cinco meses, po-
derão tomar a dose adicional nos dias 24, 25 e 26 deste 
mês. A imunização acontece das 8h às 16h, no Parque das 
Hortênsias. Para receber a imunização, os profissionais 
da educação precisam levar documento de identificação 
com foto e o cartão de vacinação comprovando que com-
pletaram o esquema vacinal há cinco meses. (GSP)

Lançamento de livro. Pesquisadores do Departamento 
de Economia, Administração e Sociologia da Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universida-
de de São Paulo (USP), lançaram o livro gratuito “Vamos 
investigar? Atividades didáticas para a área de Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias”. É voltado a professores 
e alunos da educação básica.   Segundo a organizadora 
do material, professora do departamento de Economia, 
Administração e Sociologia da Esalq-USP, Taitiâny Kári-
ta Bonzanini, a finalidade é colaborar na aplicação das 
recomendações mais recentes da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). Entre as iniciativas propostas no livro, 
estão um jogo para identificar possíveis criadouros para 
escorpiões, uma atividade dinâmica sobre sexualidade, 
debates sobre desastres ambientais e orientações para 
implantação de um jardim pedagógico no ambiente 
escolar. (AB)

Queda. Após quatro meses consecutivos de alta e estabi-
lidade em outubro, o índice de Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF), apurado pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), apresentou 
retração em novembro.  Com queda mensal de 0,9%, o 
indicador registrou 73,4 pontos, permanecendo abaixo do 
nível de satisfação, de 100 pontos. Apesar disso, o nível é 
o maior da série desde março de 2021 (73,8 pontos) e me-
lhor do que o registrado em novembro de 2020 (69,8). Na 
comparação anual, o indicador apresentou elevação de 
5,1%, mantendo a tendência positiva dos meses anterio-
res. Entre os itens avaliados pela pesquisa, Emprego Atual 
se destacou como a única taxa positiva mensal, com cres-
cimento de 0,2% e de 6,2%, na comparação com o mesmo 
mês do ano passado. (AB)
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NOTAS

Estudantes de São 
Paulo que se pre-
param para o ano 
letivo de 2022 já 
podem contar 

com a emissão ou renova-
ção do Bilhete Único para o 
trajeto às aulas. Será possível 
obter a primeira ou segunda 
via a partir de 3 de janeiro, 
segundo a SPTrans.

Segundo a companhia, 
os estudantes que quiserem 
solicitar a primeira via ain-
da para 2021 terão até o dia 
30 de novembro para entrar 
com o pedido. Se a necessi-
dade for de emissão da se-
gunda via, então o bilhete 
pode ser requerido até 31 de 
dezembro. 

A Prefeitura de São Pau-
lo alerta que a solicitação do 
Bilhete Único Estudante no 
final do ano letivo de 2021, 
sendo primeira ou segunda 
via, não isentará o aluno do 
pagamento da revalidação 
para ter direito ao benefício 
no ano de 2022. 

Segundo a SPTrans, tan-

 D Tanto para receber um novo cartão na instituição ou revalidar 
um cartão antigo, o estudante deverá pagar o valor de solicitação

 ADRIANA TOFFETTI/A7 PRESS/FOLHAPRESS

Bilhete Único poderá 
ser solicitado em janeiro 

ESTUDANTES. Aqueles que quiserem solicitar a primeira via ainda para 2021 terão até o 
dia 30 de novembro para fazer o pedido; será possível obter o bilhete a partir de 3 de janeiro

to para receber um novo 
cartão na instituição ou re-
validar um cartão antigo, o 
estudante deverá pagar o va-
lor de solicitação, que está 
disponível no site, nas má-
quinas de autoatendimen-
to presentes em terminais 
de ônibus e em estações de 
metrô. 

É possível ainda pagar o 
valor correspondente a 7 ta-

rifas de ônibus em um posto 
de atendimento da SPTrans 
ou emitir um boleto e aguar-
dar até três dias úteis, após o 
pagamento, para confirma-
ção. 

Para emitir a primeira via 
do Bilhete Único Estudante, 
é preciso se cadastrar no site 
da SPTrans, informar à sua 
unidade de ensino que dese-
ja utilizar o bilhete, aguardar 

que a unidade encaminhe à 
SPTrans seus dados e então 
acompanhar a confirmação 
da sua matrícula pelo site. 

A retirada da primeira 
via do cartão é feita na pró-
pria instituição de ensino. 
Caso o estudante queira re-
ceber o bilhete em outro 
endereço, essa especificação 
deve ser feita pelo site. 

Aqueles que desejam so-
licitar uma segunda via, se-
guem caminho mais curto. 

Ela pode ser adquirida 
em 72 horas depois do re-
gistro de cancelamento do 
cartão anterior pela Central 
de Atendimento da Prefei-
tura, o 156. 

Após esse prazo, o estu-
dante deve ir a um posto 
de atendimento da SPTrans 
levando um documento 
oficial com foto.  Para fazer 
a emissão da segunda via 
é necessário o pagamento 
de uma taxa de 7 tarifas de 
ônibus vigentes. A matéria 
completa pode ser lida no 
site da Gazeta. (FP)

Neste mês de novembro se 
completam dez anos de vi-
gência da Lei nº 12.527/2011. A 
‘Lei de Acesso à Informação’ 
regulamentou dispositivos 

da Constituição Federal que garantem aos 
cidadãos o direito de obter informações 
de natureza de Estado produzidas pela 
União, Estados-Membros, Distrito Federal 
e Municípios – devendo ser observada de 
forma idêntica pelos três Poderes (Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário) e ainda pelas 
Cortes de Contas, Ministério Público e os 
órgãos de administração indireta.

A Lei de Acesso à Informação (LAI) con-
sagra dois princípios constitucionais que 
regem a gestão pública brasileira: ‘publici-
dade’ e ‘moralidade’. É mais uma norma de 
controle social da administração pública 
pela sociedade, propiciando a participação 
popular nos rumos da organização admi-
nistrativa dos entes federados.

Mas aumentou a participação do cida-
dão comum nos rumos das políticas públi-
cas? Os órgãos da administração pública 
prestam informações sem necessidade de 
‘provocação’ nos casos de ações e procedi-
mentos de interesse coletivo? Melhorou a 
prestação dos serviços públicos?

O fato é que, até hoje, a LAI é desconhe-
cida pela população, sendo usada muito 
por veículos de Imprensa, grupos políticos 
organizados e associações. Contudo, mes-
mo assim, tem sido de extrema impor-
tância na qualidade da oferta de serviços 
públicos. Especialmente o Poder Executivo 
(em geral, a cada ano) vem aprimorando os 
mecanismos de controle e a quantidade de 
informações disponíveis sem provocação 
também aumentou de forma significativa.

No Brasil, temos uma ideia distorcida 
sobre a eficácia de uma lei-norma. Existe 
uma doce ilusão que são através de leis 
que iremos melhorar o convívio em socie-
dade e nossa gestão político-administrati-
va. Se a Lei de Acesso à Informação trouxe 

um avanço para o controle social da admi-
nistração pública, por outro lado ainda não 
encontramos a forma de educar o cidadão 
para participar da construção das políticas 
públicas e, muito menos, como fazer o 
povo valer-se do seu direito de informação 
para garantir seus direitos individuais. 

Desde a promulgação da Constituição 
Federal de 1.988, as Leis Orçamentarias 
têm mecanismos que garantem o acesso 
à informação da divisão do orçamento 
público, através de audiências e consultas 
públicas. Todavia, o que vemos são apenas 
formalidades, pois a população, de manei-
ra geral, sequer sabe da existência da LAI 
ou como consultar a aplicação do dinheiro 
público.

Ainda sobre essa necessidade de ‘edu-
car’ o cidadão para que ele participe dos 
rumos da administração em geral, acredito 
que há, no mínimo, uma certa timidez na 
difusão da Lei de Acesso à Informação.

O Governo Federal, historicamente, gas-
ta bilhões informando sobre seus feitos e 
suas realizações, deixando sempre em se-
gundo plano a publicidade que deveria ser 
investida para formar e informar o cidadão 
sobre os seus direitos. É uma cortina de 
fumaça, uma espécie de faz-de-conta. 

É nítido que a finalidade do legislador 
não foi apenas regulamentar o inciso 
XXXIII do Art. 5 da Constituição Federal, 
como também dar, à população, poderosa 
ferramenta para o exercício do controle 
social da administração pública em geral – 
mas apesar disso, a falta de conhecimento 
sobre as normas que disciplinam a ativi-
dade estatal no país impedem seu alcance 
pleno. 

Vou sempre defender mais educação de 
natureza cívica e a busca pela constituição 
de  uma sociedade justa e fraterna. 

Que nos próximos anos a Lei de Acesso 
à Informação seja mecanismo de consulta 
popular—e não apenas de grupos 
políticos.

Lei de Acesso à Informação 
precisa de ampla divulgação

* Marcelo Silva 
Souza é advogado e 
professor de Direito 
na Fundação Santo 
André

A ‘Lei de Acesso 
à Informação’ 
regulamentou 

dispositivos da 
Constituição 

Federal que 
garantem aos 

cidadãos o 
direito de obter 
informações de 

natureza de Estado 
produzidas pela 
União, Estados-

Membros, 
Distrito Federal e 

Municípios 

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.

QUINTA:AMANHÃ: SEXTA:

20° 36°
17° 32°

16° 30°

14° 32°

14° 32°

17° 33°

20° 36°

21° 35°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

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

Sol com muitas 
nuvens de manhã 
e pancadas de 
chuva à tarde.

Sol com aumento de 
nuvens e pancadas de 
chuva no fi m da manhã, 
à tarde e à noite.

17º 26° 16º 30° 19º 27°

HOJE: AMANHÃ:

3 e 4 5 e 6
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 A O governo de São Paulo 
divulgou na manhã desta se-
gunda-feira (22) que 4,5 mi-
lhões de pessoas estão com a 
segunda dose da vacina con-
tra Covid-19 em atraso. Os 
números foram apresenta-
dos pela secretaria estadual 
da Saúde.

De acordo com a pasta, 
a maior parte dos faltosos 
(2,6 milhões) precisa rece-
ber a segunda dose da va-
cina da Fiocruz/Astrazene-
ca/Oxford. Além disso, 867,8 
mil ainda precisam comple-
tar o esquema vacinal com a 
vacina da Butantan/Corona-
vac e 1 milhão deve receber 
a segunda dose da Pfizer/
BioNTech.

INTERVALO. 
As subsequentes reduções 
nos intervalos entre a pri-
meira e a segunda dose das 
vacinas fizeram com que 
muitos paulistas perdessem 
a data da imunização. Atual-
mente, o estado de São Pau-
lo utiliza como intervalo pa- Estado tem 4,5 milhões de pessoas com a segunda dose da vacina contra Covid-19 em atraso

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

São Paulo tem 4,5 mi de pessoas 
com a segunda dose em atraso

drão 28 dias entre as doses 
da CoronaVac, oito semanas 
entre doses da Fiocruz e 21 
dias entre as aplicações da 
Pfizer.

Segundo o governo es-
tadual, gestão João Doria 
(PSDB), é responsabilidade 
das prefeituras fazer a bus-
ca ativa dos cidadãos com a 
vacina atrasada. (GSP)

Promotoria 
consegue 
liminar que 
barra projeto

 A A Justiça suspendeu, a pe-
dido do MP (Ministério Públi-
co), um projeto de lei aprova-
do pela Câmara Municipal, que 
simplifica o processo para cor-
te e poda de árvores na cidade 
de São Paulo.

A solicitação, que consta na 
ação movida pela 5ª Promoto-
ria de Justiça de Meio Ambien-
te da capital, foi atendida em 
caráter liminar pelo juiz Emílio 
Migliano Neto, da 7ª Vara da Fa-
zenda Pública, na última quar-
ta-feira (17).

A prefeitura diz que vai re-
correr a e Câmara afirma que 
não há nenhuma irregulari-
dade no projeto aprovado em 
plenário com dois turnos de 
votação.

Para o MP, “o projeto de 
ei número 391/2021, de auto-
ria do Poder Executivo, alte-
ra substancialmente o alcance 
protetivo das árvores, caracte-
rizando retrocesso ambiental”. 

Na ação, o autor ainda afir-
ma que “a mudança na lei exi-
ge reflexões e debates abran-
gentes pela sociedade civil e 
técnicos que atuam na área, o 
que não ocorreram até aqui, 
além de ir de encontro com 
o regramento protetivo da lei 
municipal 10.635/87”.

O projeto de lei, da própria 
prefeitura, foi aprovado em 
dois turnos na Câmara Muni-
cipal de São Paulo e aguardava 
sanção do prefeito Ricardo Nu-
nes (MDB).

Segundo o texto do PL, “um 
dos objetivos é dar celeridade 
aos requerimentos de manejo 
de vegetação de porte arbóreo, 
simplificando os procedimen-
tos para a supressão, o trans-
plante e a poda, desestimulan-
do, assim, que os espécimes 
arbóreos sejam manejados de 
forma irregular, sem o consen-
timento do poder público”.

Com a nova lei, passaria a 
ser permitido que um enge-
nheiro agrônomo ou florestal, 
ou um biólogo, fosse contrata-
do de maneira particular pelo 
cidadão para atestar a necessi-
dade do manejo de uma árvore. 
Esse profissional preencheria 
o laudo técnico com informa-
ções solicitadas pelo municí-
pio e enviar para a prefeitura. 
O caso seria então analisado e 
se aprovado, uma equipe con-
tratada pelo poder público fa-
ria o serviço. Leia mais no site 
da Gazeta. (FP)

PODA DE ÁRVORE

 A A pandemia de Covid-19 
levou muitos casais do ABC 
Paulista a adiar os planos de 
matrimônio em 2020, mas a 
melhora nos indicadores de 
mortes e casos, bem como o 
avanço da vacinação, devolveu 
aos enamorados a confiança 
para dizer “sim”.

É o que revela levantamen-
to realizado pelo “Diário Regio-
nal” com base nos dados do 
Portal da Transparência do 
Registro Civil, da Associação 
dos Regis tradores de Pessoas 
Naturais do Brasil (Arpen/BR). 
Segundo o portal, nos dez pri-
meiros meses deste ano foram 
realizadas 11.193 casamentos 

ABC registra aumento de 24%  
no nº de casamentos neste ano

No Estado, a Arpen/BR aponta crescimento de 19,6%, para 181.954 
casamentos, ante 152.178 de ja nei ro a outubro do ano passado

REPRODUÇÃO/INTERNET

nos cartó rios da região, nú-
mero 24,1% superior ao apu-
rado no mesmo período do 
ano passado, quando ocorre-
ram 9.019 matri  mô nios. 

No estado de São Paulo, a 
Arpen/BR aponta crescimen-
to de 19,6%, para 181.954 casa-
mentos, ante 152.178 de ja nei ro 
a outubro do ano passado. A 
região do ABC é formada pelas 
cidades de   Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Cae-
tano do Sul, Diadema, Mauá, 
Ribeirão Pires e Rio Grande da 
Serra.

O aumento na casa de 
dois dígitos se deve à base de 
comparação fraca, já que, em 

Nos primeiros meses de 2021 foram realizados 11.193 casamentos  
nos cartórios do ABC, 24,1% a mais do que o mesmo período de 2020

2020, as medidas de isolamen-
to so cial adotadas para con-
ter a pande mia parou o se tor 
de eventos, que foi o último a 
rea brir após a melhora dos in-
dicadores. Além disso, a possi-
bilidade de novos lockdowns 
dei xou inseguros os casais.

A Arpen/BR destaca que, 
mesmo diante da redução do 
número de casos e de mortes 
de Covid-19 em São Paulo, os 
protocolos sanitários de segu-
rança para as ce lebrações se-
guem mantidos nos cartórios, 
como o limite de pessoas na 
cerimônia, o distanciamento, a 
exigência de máscara e a distri-
buição de álcool em gel – me-

didas que fazem com que os 
noivos se sintam mais seguros 
para retomar os planos adia-
dos por causa da pandemia.

A retomada ocorre às vés-
peras de dezembro, tradicio-
nalmente o mês de maior nú-
mero de casamentos no Brasil, 

sendo o preferido para as cele-
brações, uma vez que coincide 
com as férias coletivas de tra-
balhadores, férias escolares das 
crianças e com o recebimento 
do 13º salário. A matéria com-
pleta está no site da Gazeta. 
(GSP e Diário Regional)

CONTRA A COVID. Dentre os faltosos, 2,6 milhões precisam receber a segunda dose da vacina AstraZeneca

As subsequentes 
reduções nos 
intervalos entre 
a primeira e a 
segunda dose 
das vacinas 
fizeram com que 
muitos paulistas 
perdessem a data 
da imunização; 
números foram 
apresentados 
pela secretaria 
estadual da Saúde

 A A Prefeitura de Guaru-
lhos, na região metropolita-
na de São Paulo, determinou 
a intervenção do Hospital 
Municipal Pimentas Bon-
sucesso (HMPB) e o Hospi-
tal da Criança e Adolescen-
te (HMCA), pelos próximos 
30 dias.

Os dois hospitais munici-
pais são administrados pela 
Organização Social IDGT. A 
ação ocorreu após o número 
de reclamações dos usuários 
dos hospitais. 

A Secretaria de Saúde de 
Guarulhos apurou uma série 
de descumprimentos contra-
tuais nos últimos meses re-
lacionado ao atendimento 
dos pacientes nas institui-
ções, como falta de insumos 
e de medicamentos.

O Hospital Pimentas Bon-
sucesso atende em média 
1.000 pessoas por dia e con-

Guarulhos intervém na gestão 
de dois hospitais do município 

Fachada do Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso  
em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo 

DIVULGAÇÃO

ta com 169 leitos e 24 UTIs. 
O contrato da administração 
municipal IDGT vigora até 31 
julho de 2022, ao custo de R$ 
6.929.891,00 por mês. 

O Hospital Municipal da 

Criança e Adolescente conta 
com 15 UTIs, com 121 leitos e 
atende 800 pacientes diaria-
mente. O contrato é até 2024 
e tem um custo mensal de 
R$4.990.690,95. (GSP)

 A A Prefeitura de Taboão 
da Serra, na região sudoeste 
da Grande São Paulo, iniciou 
na manhã de ontem  a apli-
cação da dose de reforço da 
vacina contra o coronavírus 
em adultos maiores de 18 
anos, com intervalo de cinco 
meses após o esquema vaci-
nal completo.

As doses de reforço con-
tra a Covid-19 são aplicadas 
nas 13 Unidades Básicas de 
Saúde de Taboão da Serra. 
O horário de atendimento é 
das 8h às 16h e não é preci-
so fazer agendamento. Estão 
sendo aplicadas 1ª, 2ª e dose 
adicional da vacina em qual-
quer pessoa elegível para re-
ceber o imunizante.

Para receber a vacina, 
basta comparecer à UBS mu-
nido do documento oficial 
com foto, comprovante de 
endereço e cartão de vacina 

Taboão da Serra aplica dose de 
reforço em maiores de 18 anos

Para receber a vacina em Taboão da Serra é preciso apresentar um 
documento com foto, comprovante de endereço e cartão de vacina

ARQUIVO PESSOAL

comprovando que foi imu-
nizado no município.

O Ministério da Saúde e 
a Anvisa ainda não autori-
zaram a aplicação de dose 
de reforço para as pessoas 

que foram imunizadas com 
a dose única da vacina Jans-
sen. Mais informações es-
tão no site da Prefeitura de 
Taboão da Serra: ts.sp.gov.
br. (GSP)
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PREGÃO PRESENCIAL 32/2021 - PROC. ADM. 317/2021.
Tendo em vista não contar com nenhum interessado na sessão pública datada de 22/11/2021, 

torna-se público para o conhecimento dos interessados a reabertura do Pregão Presencial 32/2021 
– Cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para a realização futura de Exames de Imagem a ser 
utilizado para atendimento dos usuários do SUS deste Município. O Edital poderá ser adquirido no 
Paço Municipal à Rua Dahyr Rachid, 1245 Centro ou no site www.alambari.sp.gov.br. Abertura dos 
envelopes dia 06.12.2021 às 08:30 hrs. 

Alambari, 22 de novembro de 2021.
João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

TOMADA DE PREÇOS 08/2021 - PROC. ADM. 342/2021.
Tendo em vista não contar com nenhum interessado na sessão pública datada de 22/11/2021, 
torna-se público para o conhecimento dos interessados a reabertura da Tomada de Preços 

08/2021 – Cujo objeto é a contratação de empresa especializada para construção de quadra Society 
na praça Cyro de Albuquerque, implantação de Playground e academia ao ar livre nos bairros Tatetu 
e Cercadinho, incluindo o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra. O Edital poderá 
ser adquirido no Paço Municipal à Rua Dahyr Rachid, 1245 Centro ou no site www.alambari.sp.gov.
br. Abertura dos envelopes dia 09.12.2021 às 12:00 hrs, sendo que as licitantes interessadas deverão 
possuir Cadastro de Registro Cadastral (CRC) junto a Prefeitura de Alambari/SP emitido até o dia 06 
de dezembro de 2021, terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.

Alambari, 22 de novembro de 2021.
João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2021 - EDITAL Nº 21/2021

O Município Da Estância Climática de Analândia, Estado de São Paulo, torna público para o 
conhecimento de quem possa interessar, que no dia 06 de dezembro de 2021, às 10h00min, na 
sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita à Avenida 04, 381 – Centro, será realizada Licitação, 
aberta através do Edital nº 21/2021 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, tendo como objeto o aquisição de eletrodomésticos e equipamentos de informática, conforme 
especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e 
seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Avenida 04, 381, Centro, de 
segunda à sexta-feira das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da Prefeitura 
Municipal de da Estância Climática de Analândia – www.analandia.sp.gov.br. Informações podem ser 
obtidas através do telefone (19) 3566.9090 ou ainda através do e-mail: licitacoes@analandia.sp.gov.br. 
Analândia, 22 de novembro de 2021. Paulo Henrique Franceschini - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 65/2021
PROCESSO N.º 121/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de veículos tipo Pick 
Up utilitário leve, especificados no Termo de Referência, em atendimento à diversas 
Secretarias Municipais, pelo período de 12 (doze) meses. Sessão Pública: 03/12/2021 
às 9h, na Rua São João, 228 – Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor 
estará à disposição a partir do dia 23/11/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima 
mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br.

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 056/2021. Levo ao conhecimento dos 
interessados que a autoridade Municipal Homologou o objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e 
eventual Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado com serviço de instalação para as Unidades Escolares 
do município, conforme Termo de Referência contido no Anexo I, para empresa BAGATOLI INDUSTRIA 
E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICOS EIRELI EPP, perfazendo um valor total de R$ 
316.000,00. Araçoiaba da Serra-SP, em 22 de novembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 060/2021. Levo ao conhecimento dos 
interessados que a autoridade Municipal Homologou o objeto: Contratação de Empresa Especializada 
em Locação de Equipamentos de Informática, inclusive Microcomputadores, Notebooks e Monitores nas 
configurações e descrições conforme Termo de Referência contido no Anexo I para empresa ARKLOK – 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, perfazendo um valor total de R$ 988.938,00. Araçoiaba 
da Serra-SP, em 22 de novembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 072/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
216/2021. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de Nitrogênio Líquido 
para a Secretaria de Saúde e para a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do município de Araçoiaba 
da Serra, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. ENCERRAMENTO: 06/12/2021 as 09h30min. 
O edital completo poderá ser acessado www.bbmnetlicitacoes.com.br ou através do site www.aracoiaba.
sp.gov.br. Araçoiaba da Serra, em 22 de novembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

EDITAL Nº 174/2.021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2.021

ERRATA DA PUBLICAÇÃO
Face a um lapso de digitação da publicação do 
Pregão supra, fi ca neste ato alterada a publi-
cação veiculada no dia 19/11/2021, nos seguin-
tes termos: Onde se lê: “: Data da realização: 
02/12/2021 a partir das 08:00 horas ”, o correto 
se lê: Data da realização: 09/12/2021 a partir 
das 08:00 horas”. Leandro Maffeis Milani, Pre-
feito Municipal, Birigui, 22/11/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EDITAL Nº 175/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2021.

Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
botijões de gás 13 kg e botijão em aço para 
gás com capacidade de 13 kg (vasilhame), 
destinados à Secretaria de Assistência Social, 
pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
especifi cações dos Anexos I e II. Data da aber-
tura 06/12/2021, às 08:00 horas. Melhores in-
formações poderão ser obtidas junto a Divisão 
de Compras, Licitações e Gestão de Contratos, 
na Rua Anhanguera nº 1.155, Jardim Morumbi, 
ou pelos e-mails: licitacoes@birigui.sp.gov.br 
e danilo.pregoeiro@birigui.sp.gov.br. O Edital 
poderá ser lido naquela seção e retirado gra-
tuitamente no site www.birigui.sp.gov.br. Lean-
dro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, Birigui, 
19/11/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

Processo Administrativo 1375/2021 - Processo Licitatório 110/2021 – 

Pregão 26/2021 – forma presencial. Objeto: Aquisição de pá carregadeira, 

nova, zero hora, ano de fabricação 2021, sobre rodas, para atender as ne-

cessidades da Secretaria de Obras e Logradouros. Edital de Rerratificação. 

1 - A data prevista para o acolhimento das propostas e julgamento do cer-

tame passa a ser o dia 06 de dezembro de 2021, às 09 horas. 2 – As de-

mais cláusulas e condições permanecem inalteradas. Castilho – SP, 22 de 

novembro de 2021. Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Processo Licitatório 142/2021. Pregão 38/2021. Objeto: Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços para operacionaliza-

ção da Casa Aconchego do Município de Castilho. Decisão do Prefeito. 

Considerando as razões fáticas e de direito discorridas pelo Sr. Pregoeiro, 

na ata dos trabalhos da sessão de julgamento de 19 de novembro de 2021, 

decido conhecer do recurso interposto pela licitante GH Serviços Ltda, e, 

quanto ao mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em seus exatos ter-

mos a decisão recorrida. Castilho – SP, 22 de novembro de 2021. Paulo 

Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

“AVISO DE SUSPENÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 0025/2021, PRO-

CESSO ADMNISTRATIVO N° E – 8.531/2021 TIPO: MENOR PREÇO 

GLOBAL”. Objeto: Contratação de empresa especializada em desinstala-

ção, instalação e Fornecimento e Instalação de aterramento em LED, com 

as características descritas no Anexo I, deste Edital. Comunicamos que o 

presente certame está suspenso,  para apresentação de planilha de custos, 

com retomada no dia 03/12/2021 às 14h. Embu-Guaçu, 22 de novembro de 

2021. José Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CON-

TRATO N.º 0025/2020 TOMADA DE PREÇO N° 0010/2020 Contratada: 

W.V. FERNANDES EIRELI Objeto: Contratação de Empresa especializada 

para a execução de Recapeamento Asfáltico situado no trecho Rua Au-

rora de Jesus, trecho Rua Silvestre Dantas, Trecho Tertuliano J. de Bor-

ba, Rua do Sossego e Rua Juvina S. Domingues. Vigência: 30/10/2021 a 

05/01/2022. Embu Guaçu 22 de novembro de 2021, José Antônio Pereira 

- Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CON-

TRATO N.º 0026/2020, TOMADA DE PREÇO N° 0011/2020, Contratada: 

W.V. FERNANDES EIRELI Objeto: Contratação de Empresa especializada 

para a execução de pavimentação asfáltica situado a Rua Alexandre Eder 

– Bairro Parque Industrial Embu Guaçu – São Paulo. Vigência: 30/10/2021 

a 31/01/2022. Embu Guaçu 22 de novembro de 2021, José Antônio Pereira 

- Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021
A Prefeitura Municipal de Gaviao Peixoto, Estado de São Paulo, por intermédio de seu pregoeiro ofi-
cial, torna público para o conhecimento de quem possa interessar, que será realizada Licitação aberta 
através do Processo nº 228/2021 na modalidade Pregão Eletronico nº 02/2021, do tipo menor preço 
unitário, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 
(GRUPO GERADOR) PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DE GAVIÃO PEIXOTO/SP CONFOR-
ME PROPOSTA Nº 12471.477000/1200-10 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, conforme especificações 
técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I do edital regulador do certame. O encerramento 
do recebimento das propostas está previsto para as 08h30min do dia 06 de Dezembro de 2021 e 
o ínicio para disputa de lances para as 09h00min do dia 06 de Dezembro de 2021. O instrumento 
convocatório e seus anexos encontra-se disponível a partir das 09h00min do dia 23 de Novembro de 
2021 no site oficial do município: www.gaviaopeixoto.sp.gov.br e www.bll.org.br e poderão ser retira-
dos ou consultados no horário normal de expediente na sede deste órgão licitante de segunda a sexta 
feira das 8h00min as 11h00min e das 13h00min às 16h00min. Informações podem ser obtidas através 
do telefone PABX (16) 3338-9999 ou ainda através dos emails: compras@gaviaopeixoto.sp.gov.br. e 
licitacoes@gaviãopeixoto.sp.gov.br

Gaviao Peixoto, aos 22 de Novembro de 2021.
ARLEY FAGNANI - Pregoeiro Municipal 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 67.360.362.0001-64

Processo nº 048/2021 - Tomada de Preços sob nº 010/2021
A Prefeitura do Município de Itaoca/SP torna público aos interessados na licitação modalidade To-
mada de Preços nº 010/2021, Objeto: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PASSEIO 
PÚBLICO NO ACESSO DO MUNICIPIO DE ITAOCA-SP A PRAÇA JOSÉ SILVA – CENTRO, LOCA-
LIZADA NA CIDADE E MUNICIPIO DE ITAOCA/SP, conforme especifi cações constantes no Anexo I 
do presente Edital, limite para protocolo dos envelopes 08h30min do dia 10 de dezembro de 2021 e a 
sessão pública do pregão está previsto para o mesmo dia as 09H. O Edital completo encontra-se dis-
ponível no site www.itaoca.sp.gov.br, Paço Municipal e e-mail licitacoes.itaoca@gmail.com. Eziquiel 
Batista Fortes – Prefeito interino.

ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2021
Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELE-

TRÔNICO Nº 127/2021 - Processo Nº SES-PRC-2021/42603 - destinado à AQUISIÇÃO DE MA-

TERIAL PERMANENTE – ESPECTROMETRO DE MASSAS. A realização da sessão será no dia 

06/12/2021 às 10:00 horas, através do endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br. O Edital estará dispo-

nível nos sítios: www.bec.sp.gov.br e/ou www.imesp.com.br - opção: e-negociospublicos 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2021
Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 132/2021 - Processo Nº SES-PRC-2021/41481 - destinado à AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO – REDE DE FRIO – Freezer e Refrigerador para Banco de Sangue. A realização da 
sessão será no dia 06/12/2021 às 09:00 horas, através do endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.
br. O Edital estará disponível nos sítios: www.bec.sp.gov.br e/ou www.imesp.com.br - opção: 
e-negociospublicos

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2021

Objeto: Autorização onerosa de uso de espaço público, com o objetivo de exploração comercial da rede 
hoteleira, durante as comemorações do Réveillon, na cidade de Olímpia/SP. Entrega dos Envelopes: 
01/12/2021 às 09h. Abertura dos Envelopes: 01/12/2021 às 09h30. Maiores informações no Setor de 
Licitações Tel.: (17) 3279-3274. Edital completo através do site: www.olimpia.sp.gov.br. 

Olímpia, 22 de novembro de 2021. João Luiz Alves Ferreira - Diretor Divisão de Suprimentos

PREGÃO ELETRÔNICO Nº CIPM – 194/0010/21
O Centro de Inteligência da Polícia Militar do Estado de São Paulo   - CIPM – torna público que se encon-
tra aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº CIPM – 194/0010/21, PROCESSO Nº CIPM – 
2021194098, para aquisição de 80 estações de trabalho (microcomputadores) e 80 monitores de vídeo, tipo 
menor preço. 
O início do recebimento das propostas será em 24/11/21  e a sessão pública será realizada em 06/12/21, as 
09:30 horas. 
O edital e seus anexos estão disponíveis nos sites  www.bec.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br. 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2021
EDITAL Nº 142/2021

PROCESSO Nº 158/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada 
para cobertura securitária dos veículos leves, 
médios, pesados e carrocerias/equipamentos 
pertencentes à frota do SAAE Indaiatuba. O Edi-
tal está disponível gratuitamente através dos si-
tes: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.
sp.gov.br. Este Pregão será realizado de forma 
ELETRÔNICA, através do BBM – Bolsa Brasi-
leira de Mercadoria, na data de  07 de dezembro 
de 2021, às 09h00. Maiores informações, na 
Gerência de Compras, Licitações e Contratos 
do SAAE, através do telefone: (19) 3834-9430.  
Indaiatuba, 22 de novembro 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 024/2021
Objeto: registrar preços para aquisição 
parcelada de diversos materiais hidráulicos 
em PEAD pelo período de 12 meses, para 
que sejam utilizados nas manutenções 
efetuadas pelo Departamento de Obas 
e Serviços, como também reposição de 
estoque, conforme descrições contidas no 
Anexo I – Termo de Referência deste edital.
Valor Total Estimado:  R$ 101.521,00
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Sessão Pública: 06/12/2021 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, 22 de Novembro de 2021.
Alexandre Faggion Castagna

Presidente Executivo
Fernanda Buzo

Chefe da Divisão de Compras e Licitações

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

PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2021
OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos e materiais odontológicos, conforme 
quantidades e especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência.
Encerramento: 06 de Dezembro às 09:30 hs, na sala de Reuniões do Ciensp, situado a Rua Floriano 
Peixoto, 1291, Centro, Andradina/SP. Retirada do Edital: O edital com os respectivos anexos poderá 
ser adquirido no horário de expediente do CIENSP, através do email licitacao@ciensp.sp.gov.br ou no 
site www.ciensp.sp.gov.br. Informações: pelo telefone 018 3702 3150/3158 – Horário de atendimento 
08:00 hs às 12:00 hs.

Andradina/SP, 22 de Novembro de 2021.
OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES – PRESIDENTE  

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CASA DA 
MOEDA DO BRASIL, REALIZADA EM 27/08/2021

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às 9h, foi 
aberta a 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - CONSAD 
da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada por videoconferência, em 
virtude das medidas protetivas contra a propagação da COVID-19, tendo como 
participantes o Presidente Gleisson Cardoso Rubin, Fabiano Zouvi, Bruno Cesar 
Grossi de Souza, Franselmo Araújo Costa, Edson Francisco da Silva e Luis 
Carlos da Conceição Freitas. 1. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. VOTO.
CA/CMB/032/2021. Dando início à pauta, o Presidente do CONSAD convocou 
o Colegiado à eleição, para recondução dos membros da Diretoria Executiva da 
Casa da Moeda do Brasil, em consonância ao inciso II do art. 56 do Estatuto Social 
da CMB – ESCMB, para cumprirem prazo de gestão unificado até 28/07/2023, 
conforme o art. 60 do ESCMB. O Colegiado procedeu à votação, na forma que 
segue: Sr. HUGO CAVALCANTE NOGUEIRA ao cargo de Presidente, conforme 
indicação recebida por meio do Ofício SEI nº 206786/2021/ME, de 05/08/2021, 
e Ata da 63a Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade Sucessão e 
Remuneração da Companhia, de 05/08/2021; Sr. SÉRGIO PERINI RODRIGUES 
ao cargo de Diretor, na Diretoria de Operações - DIOPE, conforme indicação 
recebida por meio do Ofício SEI No 206777/2021/ME, de 05/08/2021, e Ata da 
62a Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade Sucessão e Remuneração 
da Companhia, de 09/08/2021; Sr. JEAN PEDRAZZA REICHE ao cargo de 
Diretor, na Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, conforme 
indicação recebida por meio do Oficio SEI no 206804/2021/ME, de 05/08/2021; 
e da Ata da 65a Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e 
Remuneração da Companhia, de 09/08/2021; Sr. LUIZ SÉRGIO MADEIRO DA 
COSTA ao cargo de Diretor, na Diretoria de Gestão - DIGES, conforme indicação 
recebida por meio do Oficio SEI No 206808/2021/ME, de 05/08/2021, e Ata da 
64a Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração 
da Companhia, de 09/08/2021; e Sr. PAULO RICARDO DE MATTOS FERREIRA 
ao cargo de Diretor, na Diretoria de Inovação e Mercado - DIRIM, conforme 
indicação recebida por meio do Oficio SEI No 206794/2021/ME, de 05/08/2021, 
e Ata da 61a Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e 
Remuneração da Companhia, de 09/08/2021. Após análise da documentação 
recebida, o Colegiado procedeu a votação e, por unanimidade, decidiu pela 
recondução de todos, sendo emitida a Resolução CONSAD – RS/032/2021. 
Por fim, em atendimento ao artigo 146, §1º da Lei 6404/76, os administradores 
que compõem a Diretoria Executiva da empresa estão assim qualificados: Hugo 
Cavalcante Nogueira, brasileiro, militar, casado em regime de comunhão parcial 
de bens, identidade no 336693 MB, CPF 730.461.917-15, domiciliado e residente 
na Rua Ataulpho Coutinho, 101, Bloco 2, apto 504, Quadra das Brisas, Barra da 
Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22793-520; Sérgio Perini Rodrigues, brasileiro, 
administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, identidade no 
20-25882 CRA-RJ, CPF 795.926.357-49, domiciliado e residente na Rua das 
Laranjeiras, 147/704, Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22240-000; Jean 
Pedrazza Reiche, brasileiro, contador, casado em regime de comunhão parcial 
de bens, identidade no 12535916-6 SESP-RJ, CPF 053.956.847-35, domiciliado 
e residente na Praça Radial Sul, 25, apto 501, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, 
CEP 22260-070; Luiz Sérgio Madeiro da Costa, brasileiro, administrador, 
casado em regime de comunhão parcial de bens, identidade no 08.053.343-3 
DETRAN/RJ, domiciliado e residente na Rua Ipanema, 173/1303, Barra da 
Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22631-390; e  Paulo Ricardo de Mattos Ferreira, 
brasileiro, químico, casado em regime de comunhão parcial de bens, identidade 
no 05923117-5 DETRAN-RJ, CPF 744.008.607-44, domiciliado e residente na 
Rua Ministro Otávio Kelly, 467/1701, Bloco B, Icaraí, Niterói/RJ, CEP 24220-300. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONSAD agradeceu a 
participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 09h30min. Eu, Liane 
Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei a presente Ata, 
que segue assinada.

Gleisson Cardoso Rubin
Presidente

Bruno Cesar Grossi de Souza
Conselheiro

Fabiano Zouvi
Conselheiro

Franselmo Araújo Costa
Conselheiro

Edson Francisco da Silva
Conselheiro

Luis Carlos da Conceição Freitas
Conselheiro

CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB
CNPJ/MF 34.164.319/0001 -74

NIRE BRASÍLIA 535.0000.033- 0

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n.° 677/2021, proces-
so 14.958/2021 objetivando o registro de preços 
para aquisição de medicamentos para atender 
ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
06/12/2021. às 8h30min e abertura a partir das 
8h32min. O edital, na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Aviso de Reabertura
Tomada de Preços nº 05/2021.
Processo Administrativo nº 118426/2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração, desenvolvimento e 
detalhamento de todos os projetos para construção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 
Ribeirão Verde, conforme descrito em Edital e seus anexos. 

André Almeida Morais, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe 
são inerentes, RETIFICA o edital da licitação em epígrafe e o REABRE com novas datas 
conforme segue:

- Disponibiliza no site www.ribeiraopreto.sp.gov.br e na Secretaria de Administração, 
Departamento de Materiais e Licitações, Divisão de Licitação, sito na Rua Jacira n° 50, Jardim 
Macedo, Ribeirão Preto - SP, o Edital Retificado.
- Nova Data:

PRAZO LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Dia 04/01/2022 às 08:45 horas.
ABERTURA: Dia 04/01/2022 às 09:00 horas.

Ribeirão Preto, 22 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 ARAÇARIGUAMA
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico Nº. 14/2021 – Processo Nº. 120/2021
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis 

e utensílios para atender as demandas das Unidades Escolares do Sistema 
Municipal de Ensino, conforme especificações e quantidades estimadas do 
Termo de Referência. Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14/2021: 
08/12/2021 às 9h, endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital em seu inteiro 
teor estará à disposição a partir do dia 23/11/2021, das 09h às 16h30 no endereço 
Rua São João, n° 228, Centro - Araçariguama-SP, no endereço eletrônico acima 
mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico Nº. 15/2021
Processo Nº. 129/2021

Objeto: Aquisição de Parques Infantis (Playground Área externa), para atender as 
demandas das Escolas da Secretaria de Educação, através de registro de preços 
(SRP), pelo período de 12 meses. Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
15/2021: 06/12/2021 às 9h, endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital em 
seu inteiro teor estará à disposição a partir do dia 23/11/2021, das 09h às 16h30 no 
endereço Rua São João, n° 228, Centro, Araçariguama-SP, no endereço eletrônico 
acima mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 05/2021
PROCESSO nº 124/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Recapeamento asfáltico 
em trecho da Rua Paraíba, Bairro Jardim Brasil, convenio com a Secretaria do 
Desenvolvimento Regional, contrato 10554/2021. Sessão Pública da Tomada 
de Preços nº 05/2021: 09/12/2021 às 9h, na Rua São João, n° 228 - Centro - 
Araçariguama – SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição a partir do 
dia 23/11/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima mencionado e também no 
site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 06/2021
PROCESSO nº 126/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica em 
trecho da Rua Miltro de Barros, convenio com o Ministério do Desenvolvimento Regional 
contrato de repasse n° 900243/2020/MDR/CAIXA. Sessão Pública: 10/12/2021 às 9h, 
na Rua São João, n° 228 – Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor 
estará à disposição a partir do dia 23/11/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima 
mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 07/2021
PROCESSO nº 127/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica 
em trecho da Av. Prefeito Severino Alves Filho – Bairro Meirelles, convenio com 
o Ministério do Desenvolvimento Regional contrato de repasse n° 899890/2020/
MDR/CAIXA. Sessão Pública: 13/12/2021 às 9h, na Rua São João, n° 228 – 
Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição a 
partir do dia 23/11/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima mencionado e 
também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

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. 
CADASTRAMENTO 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 encon-
tra-se à disposição dos interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.
br ou www.campolimpopaulista.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 segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

Edmilson Geraldo Rosa
Secretário de Obras e Planejamento

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

TOMADA DE PREÇOS N.º 012/21 – Objeto: visa Contratação de em-
presa especializada para continuidade da obra de construção da Cre-
che Outeiro das Paineiras, conforme cronograma físico-financeiro, pla-
nilha orçamentária, memorial descritivo e projetos, anexos ao Edital, 
sob responsabilidade da Secretaria de Obras e Planejamento. DATA 
DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 09/12/2021 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 pregao@
campolimpopaulista.sp.gov.br ou ainda na Diretoria de Administração, 
situada na Av. Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro – Campo Limpo 
Paulista, das 10:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto 
feriados e pontos facultativos. 

EDMILSON GERALDO ROSA
Secretário de Obras e Planejamento

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO 
Processo Administrativo: PMC.2021.00060900-21 
Interessado: Secretaria Municipal de Educação 
Assunto: Pregão nº 326/2021 - Eletrônico 
Objeto: Registro de Preços de óleo, azeite e margarina.
O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
Compras, COMUNICA aos interessados que, em razão da constatação de que a 
publicação no aplicativo "Licitações-e" constante do portal eletrônico do Banco do 
Brasil S.A. não foi realizada, reabriu o prazo inicialmente estabelecido para os 
procedimentos: Recebimento das Propostas dos itens 01 a 06: das 08h do dia 
07/12/21 às 08h do dia 09/12/21 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 06: a 
partir das 08h do dia 09/12/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 
09h30min do dia 09/12/21 - Disponibilidade do Edital: a partir de 23/11/21, no 
portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a 
Pregoeira Rosélia Mesquita pelo telefone (19) 2116-0656.

Campinas, 22 de novembro de 2021 
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor de Departamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

DocuSign Envelope ID: FA50DDE9-822B-4DD3-8DCC-E63C0F0DBBB2



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

A4gazetasp.com.br
Terça-feira, 23 De novembro De 2021 

PREGÃO PRESENCIAL 32/2021 - PROC. ADM. 317/2021.
Tendo em vista não contar com nenhum interessado na sessão pública datada de 22/11/2021, 

torna-se público para o conhecimento dos interessados a reabertura do Pregão Presencial 32/2021 
– Cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para a realização futura de Exames de Imagem a ser 
utilizado para atendimento dos usuários do SUS deste Município. O Edital poderá ser adquirido no 
Paço Municipal à Rua Dahyr Rachid, 1245 Centro ou no site www.alambari.sp.gov.br. Abertura dos 
envelopes dia 06.12.2021 às 08:30 hrs. 

Alambari, 22 de novembro de 2021.
João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

TOMADA DE PREÇOS 08/2021 - PROC. ADM. 342/2021.
Tendo em vista não contar com nenhum interessado na sessão pública datada de 22/11/2021, 
torna-se público para o conhecimento dos interessados a reabertura da Tomada de Preços 

08/2021 – Cujo objeto é a contratação de empresa especializada para construção de quadra Society 
na praça Cyro de Albuquerque, implantação de Playground e academia ao ar livre nos bairros Tatetu 
e Cercadinho, incluindo o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra. O Edital poderá 
ser adquirido no Paço Municipal à Rua Dahyr Rachid, 1245 Centro ou no site www.alambari.sp.gov.
br. Abertura dos envelopes dia 09.12.2021 às 12:00 hrs, sendo que as licitantes interessadas deverão 
possuir Cadastro de Registro Cadastral (CRC) junto a Prefeitura de Alambari/SP emitido até o dia 06 
de dezembro de 2021, terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.

Alambari, 22 de novembro de 2021.
João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2021 - EDITAL Nº 21/2021

O Município Da Estância Climática de Analândia, Estado de São Paulo, torna público para o 
conhecimento de quem possa interessar, que no dia 06 de dezembro de 2021, às 10h00min, na 
sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita à Avenida 04, 381 – Centro, será realizada Licitação, 
aberta através do Edital nº 21/2021 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, tendo como objeto o aquisição de eletrodomésticos e equipamentos de informática, conforme 
especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e 
seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Avenida 04, 381, Centro, de 
segunda à sexta-feira das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da Prefeitura 
Municipal de da Estância Climática de Analândia – www.analandia.sp.gov.br. Informações podem ser 
obtidas através do telefone (19) 3566.9090 ou ainda através do e-mail: licitacoes@analandia.sp.gov.br. 
Analândia, 22 de novembro de 2021. Paulo Henrique Franceschini - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 65/2021
PROCESSO N.º 121/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de veículos tipo Pick 
Up utilitário leve, especificados no Termo de Referência, em atendimento à diversas 
Secretarias Municipais, pelo período de 12 (doze) meses. Sessão Pública: 03/12/2021 
às 9h, na Rua São João, 228 – Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor 
estará à disposição a partir do dia 23/11/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima 
mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br.

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 056/2021. Levo ao conhecimento dos 
interessados que a autoridade Municipal Homologou o objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e 
eventual Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado com serviço de instalação para as Unidades Escolares 
do município, conforme Termo de Referência contido no Anexo I, para empresa BAGATOLI INDUSTRIA 
E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICOS EIRELI EPP, perfazendo um valor total de R$ 
316.000,00. Araçoiaba da Serra-SP, em 22 de novembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 060/2021. Levo ao conhecimento dos 
interessados que a autoridade Municipal Homologou o objeto: Contratação de Empresa Especializada 
em Locação de Equipamentos de Informática, inclusive Microcomputadores, Notebooks e Monitores nas 
configurações e descrições conforme Termo de Referência contido no Anexo I para empresa ARKLOK – 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, perfazendo um valor total de R$ 988.938,00. Araçoiaba 
da Serra-SP, em 22 de novembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 072/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
216/2021. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de Nitrogênio Líquido 
para a Secretaria de Saúde e para a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do município de Araçoiaba 
da Serra, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. ENCERRAMENTO: 06/12/2021 as 09h30min. 
O edital completo poderá ser acessado www.bbmnetlicitacoes.com.br ou através do site www.aracoiaba.
sp.gov.br. Araçoiaba da Serra, em 22 de novembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

EDITAL Nº 174/2.021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2.021

ERRATA DA PUBLICAÇÃO
Face a um lapso de digitação da publicação do 
Pregão supra, fi ca neste ato alterada a publi-
cação veiculada no dia 19/11/2021, nos seguin-
tes termos: Onde se lê: “: Data da realização: 
02/12/2021 a partir das 08:00 horas ”, o correto 
se lê: Data da realização: 09/12/2021 a partir 
das 08:00 horas”. Leandro Maffeis Milani, Pre-
feito Municipal, Birigui, 22/11/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EDITAL Nº 175/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2021.

Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
botijões de gás 13 kg e botijão em aço para 
gás com capacidade de 13 kg (vasilhame), 
destinados à Secretaria de Assistência Social, 
pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
especifi cações dos Anexos I e II. Data da aber-
tura 06/12/2021, às 08:00 horas. Melhores in-
formações poderão ser obtidas junto a Divisão 
de Compras, Licitações e Gestão de Contratos, 
na Rua Anhanguera nº 1.155, Jardim Morumbi, 
ou pelos e-mails: licitacoes@birigui.sp.gov.br 
e danilo.pregoeiro@birigui.sp.gov.br. O Edital 
poderá ser lido naquela seção e retirado gra-
tuitamente no site www.birigui.sp.gov.br. Lean-
dro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, Birigui, 
19/11/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

Processo Administrativo 1375/2021 - Processo Licitatório 110/2021 – 

Pregão 26/2021 – forma presencial. Objeto: Aquisição de pá carregadeira, 

nova, zero hora, ano de fabricação 2021, sobre rodas, para atender as ne-

cessidades da Secretaria de Obras e Logradouros. Edital de Rerratificação. 

1 - A data prevista para o acolhimento das propostas e julgamento do cer-

tame passa a ser o dia 06 de dezembro de 2021, às 09 horas. 2 – As de-

mais cláusulas e condições permanecem inalteradas. Castilho – SP, 22 de 

novembro de 2021. Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Processo Licitatório 142/2021. Pregão 38/2021. Objeto: Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços para operacionaliza-

ção da Casa Aconchego do Município de Castilho. Decisão do Prefeito. 

Considerando as razões fáticas e de direito discorridas pelo Sr. Pregoeiro, 

na ata dos trabalhos da sessão de julgamento de 19 de novembro de 2021, 

decido conhecer do recurso interposto pela licitante GH Serviços Ltda, e, 

quanto ao mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em seus exatos ter-

mos a decisão recorrida. Castilho – SP, 22 de novembro de 2021. Paulo 

Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

“AVISO DE SUSPENÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 0025/2021, PRO-

CESSO ADMNISTRATIVO N° E – 8.531/2021 TIPO: MENOR PREÇO 

GLOBAL”. Objeto: Contratação de empresa especializada em desinstala-

ção, instalação e Fornecimento e Instalação de aterramento em LED, com 

as características descritas no Anexo I, deste Edital. Comunicamos que o 

presente certame está suspenso,  para apresentação de planilha de custos, 

com retomada no dia 03/12/2021 às 14h. Embu-Guaçu, 22 de novembro de 

2021. José Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CON-

TRATO N.º 0025/2020 TOMADA DE PREÇO N° 0010/2020 Contratada: 

W.V. FERNANDES EIRELI Objeto: Contratação de Empresa especializada 

para a execução de Recapeamento Asfáltico situado no trecho Rua Au-

rora de Jesus, trecho Rua Silvestre Dantas, Trecho Tertuliano J. de Bor-

ba, Rua do Sossego e Rua Juvina S. Domingues. Vigência: 30/10/2021 a 

05/01/2022. Embu Guaçu 22 de novembro de 2021, José Antônio Pereira 

- Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CON-

TRATO N.º 0026/2020, TOMADA DE PREÇO N° 0011/2020, Contratada: 

W.V. FERNANDES EIRELI Objeto: Contratação de Empresa especializada 

para a execução de pavimentação asfáltica situado a Rua Alexandre Eder 

– Bairro Parque Industrial Embu Guaçu – São Paulo. Vigência: 30/10/2021 

a 31/01/2022. Embu Guaçu 22 de novembro de 2021, José Antônio Pereira 

- Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021
A Prefeitura Municipal de Gaviao Peixoto, Estado de São Paulo, por intermédio de seu pregoeiro ofi-
cial, torna público para o conhecimento de quem possa interessar, que será realizada Licitação aberta 
através do Processo nº 228/2021 na modalidade Pregão Eletronico nº 02/2021, do tipo menor preço 
unitário, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 
(GRUPO GERADOR) PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DE GAVIÃO PEIXOTO/SP CONFOR-
ME PROPOSTA Nº 12471.477000/1200-10 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, conforme especificações 
técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I do edital regulador do certame. O encerramento 
do recebimento das propostas está previsto para as 08h30min do dia 06 de Dezembro de 2021 e 
o ínicio para disputa de lances para as 09h00min do dia 06 de Dezembro de 2021. O instrumento 
convocatório e seus anexos encontra-se disponível a partir das 09h00min do dia 23 de Novembro de 
2021 no site oficial do município: www.gaviaopeixoto.sp.gov.br e www.bll.org.br e poderão ser retira-
dos ou consultados no horário normal de expediente na sede deste órgão licitante de segunda a sexta 
feira das 8h00min as 11h00min e das 13h00min às 16h00min. Informações podem ser obtidas através 
do telefone PABX (16) 3338-9999 ou ainda através dos emails: compras@gaviaopeixoto.sp.gov.br. e 
licitacoes@gaviãopeixoto.sp.gov.br

Gaviao Peixoto, aos 22 de Novembro de 2021.
ARLEY FAGNANI - Pregoeiro Municipal 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAOCA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 67.360.362.0001-64

Processo nº 048/2021 - Tomada de Preços sob nº 010/2021
A Prefeitura do Município de Itaoca/SP torna público aos interessados na licitação modalidade To-
mada de Preços nº 010/2021, Objeto: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PASSEIO 
PÚBLICO NO ACESSO DO MUNICIPIO DE ITAOCA-SP A PRAÇA JOSÉ SILVA – CENTRO, LOCA-
LIZADA NA CIDADE E MUNICIPIO DE ITAOCA/SP, conforme especifi cações constantes no Anexo I 
do presente Edital, limite para protocolo dos envelopes 08h30min do dia 10 de dezembro de 2021 e a 
sessão pública do pregão está previsto para o mesmo dia as 09H. O Edital completo encontra-se dis-
ponível no site www.itaoca.sp.gov.br, Paço Municipal e e-mail licitacoes.itaoca@gmail.com. Eziquiel 
Batista Fortes – Prefeito interino.

ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2021
Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELE-

TRÔNICO Nº 127/2021 - Processo Nº SES-PRC-2021/42603 - destinado à AQUISIÇÃO DE MA-

TERIAL PERMANENTE – ESPECTROMETRO DE MASSAS. A realização da sessão será no dia 

06/12/2021 às 10:00 horas, através do endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br. O Edital estará dispo-

nível nos sítios: www.bec.sp.gov.br e/ou www.imesp.com.br - opção: e-negociospublicos 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2021
Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 132/2021 - Processo Nº SES-PRC-2021/41481 - destinado à AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO – REDE DE FRIO – Freezer e Refrigerador para Banco de Sangue. A realização da 
sessão será no dia 06/12/2021 às 09:00 horas, através do endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.
br. O Edital estará disponível nos sítios: www.bec.sp.gov.br e/ou www.imesp.com.br - opção: 
e-negociospublicos

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2021

Objeto: Autorização onerosa de uso de espaço público, com o objetivo de exploração comercial da rede 
hoteleira, durante as comemorações do Réveillon, na cidade de Olímpia/SP. Entrega dos Envelopes: 
01/12/2021 às 09h. Abertura dos Envelopes: 01/12/2021 às 09h30. Maiores informações no Setor de 
Licitações Tel.: (17) 3279-3274. Edital completo através do site: www.olimpia.sp.gov.br. 

Olímpia, 22 de novembro de 2021. João Luiz Alves Ferreira - Diretor Divisão de Suprimentos

PREGÃO ELETRÔNICO Nº CIPM – 194/0010/21
O Centro de Inteligência da Polícia Militar do Estado de São Paulo   - CIPM – torna público que se encon-
tra aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº CIPM – 194/0010/21, PROCESSO Nº CIPM – 
2021194098, para aquisição de 80 estações de trabalho (microcomputadores) e 80 monitores de vídeo, tipo 
menor preço. 
O início do recebimento das propostas será em 24/11/21  e a sessão pública será realizada em 06/12/21, as 
09:30 horas. 
O edital e seus anexos estão disponíveis nos sites  www.bec.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br. 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2021
EDITAL Nº 142/2021

PROCESSO Nº 158/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada 
para cobertura securitária dos veículos leves, 
médios, pesados e carrocerias/equipamentos 
pertencentes à frota do SAAE Indaiatuba. O Edi-
tal está disponível gratuitamente através dos si-
tes: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.
sp.gov.br. Este Pregão será realizado de forma 
ELETRÔNICA, através do BBM – Bolsa Brasi-
leira de Mercadoria, na data de  07 de dezembro 
de 2021, às 09h00. Maiores informações, na 
Gerência de Compras, Licitações e Contratos 
do SAAE, através do telefone: (19) 3834-9430.  
Indaiatuba, 22 de novembro 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 024/2021
Objeto: registrar preços para aquisição 
parcelada de diversos materiais hidráulicos 
em PEAD pelo período de 12 meses, para 
que sejam utilizados nas manutenções 
efetuadas pelo Departamento de Obas 
e Serviços, como também reposição de 
estoque, conforme descrições contidas no 
Anexo I – Termo de Referência deste edital.
Valor Total Estimado:  R$ 101.521,00
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Sessão Pública: 06/12/2021 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, 22 de Novembro de 2021.
Alexandre Faggion Castagna

Presidente Executivo
Fernanda Buzo

Chefe da Divisão de Compras e Licitações

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

PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2021
OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamentos e materiais odontológicos, conforme 
quantidades e especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência.
Encerramento: 06 de Dezembro às 09:30 hs, na sala de Reuniões do Ciensp, situado a Rua Floriano 
Peixoto, 1291, Centro, Andradina/SP. Retirada do Edital: O edital com os respectivos anexos poderá 
ser adquirido no horário de expediente do CIENSP, através do email licitacao@ciensp.sp.gov.br ou no 
site www.ciensp.sp.gov.br. Informações: pelo telefone 018 3702 3150/3158 – Horário de atendimento 
08:00 hs às 12:00 hs.

Andradina/SP, 22 de Novembro de 2021.
OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES – PRESIDENTE  

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CASA DA 
MOEDA DO BRASIL, REALIZADA EM 27/08/2021

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às 9h, foi 
aberta a 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - CONSAD 
da Casa da Moeda do Brasil - CMB, realizada por videoconferência, em 
virtude das medidas protetivas contra a propagação da COVID-19, tendo como 
participantes o Presidente Gleisson Cardoso Rubin, Fabiano Zouvi, Bruno Cesar 
Grossi de Souza, Franselmo Araújo Costa, Edson Francisco da Silva e Luis 
Carlos da Conceição Freitas. 1. AGENDA LEGAL - DELIBERAÇÃO. VOTO.
CA/CMB/032/2021. Dando início à pauta, o Presidente do CONSAD convocou 
o Colegiado à eleição, para recondução dos membros da Diretoria Executiva da 
Casa da Moeda do Brasil, em consonância ao inciso II do art. 56 do Estatuto Social 
da CMB – ESCMB, para cumprirem prazo de gestão unificado até 28/07/2023, 
conforme o art. 60 do ESCMB. O Colegiado procedeu à votação, na forma que 
segue: Sr. HUGO CAVALCANTE NOGUEIRA ao cargo de Presidente, conforme 
indicação recebida por meio do Ofício SEI nº 206786/2021/ME, de 05/08/2021, 
e Ata da 63a Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade Sucessão e 
Remuneração da Companhia, de 05/08/2021; Sr. SÉRGIO PERINI RODRIGUES 
ao cargo de Diretor, na Diretoria de Operações - DIOPE, conforme indicação 
recebida por meio do Ofício SEI No 206777/2021/ME, de 05/08/2021, e Ata da 
62a Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade Sucessão e Remuneração 
da Companhia, de 09/08/2021; Sr. JEAN PEDRAZZA REICHE ao cargo de 
Diretor, na Diretoria de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, conforme 
indicação recebida por meio do Oficio SEI no 206804/2021/ME, de 05/08/2021; 
e da Ata da 65a Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e 
Remuneração da Companhia, de 09/08/2021; Sr. LUIZ SÉRGIO MADEIRO DA 
COSTA ao cargo de Diretor, na Diretoria de Gestão - DIGES, conforme indicação 
recebida por meio do Oficio SEI No 206808/2021/ME, de 05/08/2021, e Ata da 
64a Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração 
da Companhia, de 09/08/2021; e Sr. PAULO RICARDO DE MATTOS FERREIRA 
ao cargo de Diretor, na Diretoria de Inovação e Mercado - DIRIM, conforme 
indicação recebida por meio do Oficio SEI No 206794/2021/ME, de 05/08/2021, 
e Ata da 61a Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e 
Remuneração da Companhia, de 09/08/2021. Após análise da documentação 
recebida, o Colegiado procedeu a votação e, por unanimidade, decidiu pela 
recondução de todos, sendo emitida a Resolução CONSAD – RS/032/2021. 
Por fim, em atendimento ao artigo 146, §1º da Lei 6404/76, os administradores 
que compõem a Diretoria Executiva da empresa estão assim qualificados: Hugo 
Cavalcante Nogueira, brasileiro, militar, casado em regime de comunhão parcial 
de bens, identidade no 336693 MB, CPF 730.461.917-15, domiciliado e residente 
na Rua Ataulpho Coutinho, 101, Bloco 2, apto 504, Quadra das Brisas, Barra da 
Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22793-520; Sérgio Perini Rodrigues, brasileiro, 
administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, identidade no 
20-25882 CRA-RJ, CPF 795.926.357-49, domiciliado e residente na Rua das 
Laranjeiras, 147/704, Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22240-000; Jean 
Pedrazza Reiche, brasileiro, contador, casado em regime de comunhão parcial 
de bens, identidade no 12535916-6 SESP-RJ, CPF 053.956.847-35, domiciliado 
e residente na Praça Radial Sul, 25, apto 501, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, 
CEP 22260-070; Luiz Sérgio Madeiro da Costa, brasileiro, administrador, 
casado em regime de comunhão parcial de bens, identidade no 08.053.343-3 
DETRAN/RJ, domiciliado e residente na Rua Ipanema, 173/1303, Barra da 
Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22631-390; e  Paulo Ricardo de Mattos Ferreira, 
brasileiro, químico, casado em regime de comunhão parcial de bens, identidade 
no 05923117-5 DETRAN-RJ, CPF 744.008.607-44, domiciliado e residente na 
Rua Ministro Otávio Kelly, 467/1701, Bloco B, Icaraí, Niterói/RJ, CEP 24220-300. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CONSAD agradeceu a 
participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 09h30min. Eu, Liane 
Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Secretaria Geral, lavrei a presente Ata, 
que segue assinada.

Gleisson Cardoso Rubin
Presidente

Bruno Cesar Grossi de Souza
Conselheiro

Fabiano Zouvi
Conselheiro

Franselmo Araújo Costa
Conselheiro

Edson Francisco da Silva
Conselheiro

Luis Carlos da Conceição Freitas
Conselheiro

CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB
CNPJ/MF 34.164.319/0001 -74

NIRE BRASÍLIA 535.0000.033- 0

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n.° 677/2021, proces-
so 14.958/2021 objetivando o registro de preços 
para aquisição de medicamentos para atender 
ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
06/12/2021. às 8h30min e abertura a partir das 
8h32min. O edital, na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Aviso de Reabertura
Tomada de Preços nº 05/2021.
Processo Administrativo nº 118426/2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração, desenvolvimento e 
detalhamento de todos os projetos para construção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 
Ribeirão Verde, conforme descrito em Edital e seus anexos. 

André Almeida Morais, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe 
são inerentes, RETIFICA o edital da licitação em epígrafe e o REABRE com novas datas 
conforme segue:

- Disponibiliza no site www.ribeiraopreto.sp.gov.br e na Secretaria de Administração, 
Departamento de Materiais e Licitações, Divisão de Licitação, sito na Rua Jacira n° 50, Jardim 
Macedo, Ribeirão Preto - SP, o Edital Retificado.
- Nova Data:

PRAZO LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Dia 04/01/2022 às 08:45 horas.
ABERTURA: Dia 04/01/2022 às 09:00 horas.

Ribeirão Preto, 22 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 ARAÇARIGUAMA
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico Nº. 14/2021 – Processo Nº. 120/2021
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis 

e utensílios para atender as demandas das Unidades Escolares do Sistema 
Municipal de Ensino, conforme especificações e quantidades estimadas do 
Termo de Referência. Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14/2021: 
08/12/2021 às 9h, endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital em seu inteiro 
teor estará à disposição a partir do dia 23/11/2021, das 09h às 16h30 no endereço 
Rua São João, n° 228, Centro - Araçariguama-SP, no endereço eletrônico acima 
mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico Nº. 15/2021
Processo Nº. 129/2021

Objeto: Aquisição de Parques Infantis (Playground Área externa), para atender as 
demandas das Escolas da Secretaria de Educação, através de registro de preços 
(SRP), pelo período de 12 meses. Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
15/2021: 06/12/2021 às 9h, endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital em 
seu inteiro teor estará à disposição a partir do dia 23/11/2021, das 09h às 16h30 no 
endereço Rua São João, n° 228, Centro, Araçariguama-SP, no endereço eletrônico 
acima mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 05/2021
PROCESSO nº 124/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Recapeamento asfáltico 
em trecho da Rua Paraíba, Bairro Jardim Brasil, convenio com a Secretaria do 
Desenvolvimento Regional, contrato 10554/2021. Sessão Pública da Tomada 
de Preços nº 05/2021: 09/12/2021 às 9h, na Rua São João, n° 228 - Centro - 
Araçariguama – SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição a partir do 
dia 23/11/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima mencionado e também no 
site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 06/2021
PROCESSO nº 126/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica em 
trecho da Rua Miltro de Barros, convenio com o Ministério do Desenvolvimento Regional 
contrato de repasse n° 900243/2020/MDR/CAIXA. Sessão Pública: 10/12/2021 às 9h, 
na Rua São João, n° 228 – Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor 
estará à disposição a partir do dia 23/11/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima 
mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 07/2021
PROCESSO nº 127/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica 
em trecho da Av. Prefeito Severino Alves Filho – Bairro Meirelles, convenio com 
o Ministério do Desenvolvimento Regional contrato de repasse n° 899890/2020/
MDR/CAIXA. Sessão Pública: 13/12/2021 às 9h, na Rua São João, n° 228 – 
Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição a 
partir do dia 23/11/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima mencionado e 
também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

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. 
CADASTRAMENTO 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 encon-
tra-se à disposição dos interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.
br ou www.campolimpopaulista.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 segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

Edmilson Geraldo Rosa
Secretário de Obras e Planejamento

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

TOMADA DE PREÇOS N.º 012/21 – Objeto: visa Contratação de em-
presa especializada para continuidade da obra de construção da Cre-
che Outeiro das Paineiras, conforme cronograma físico-financeiro, pla-
nilha orçamentária, memorial descritivo e projetos, anexos ao Edital, 
sob responsabilidade da Secretaria de Obras e Planejamento. DATA 
DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 09/12/2021 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 pregao@
campolimpopaulista.sp.gov.br ou ainda na Diretoria de Administração, 
situada na Av. Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro – Campo Limpo 
Paulista, das 10:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto 
feriados e pontos facultativos. 

EDMILSON GERALDO ROSA
Secretário de Obras e Planejamento

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO 
Processo Administrativo: PMC.2021.00060900-21 
Interessado: Secretaria Municipal de Educação 
Assunto: Pregão nº 326/2021 - Eletrônico 
Objeto: Registro de Preços de óleo, azeite e margarina.
O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
Compras, COMUNICA aos interessados que, em razão da constatação de que a 
publicação no aplicativo "Licitações-e" constante do portal eletrônico do Banco do 
Brasil S.A. não foi realizada, reabriu o prazo inicialmente estabelecido para os 
procedimentos: Recebimento das Propostas dos itens 01 a 06: das 08h do dia 
07/12/21 às 08h do dia 09/12/21 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 06: a 
partir das 08h do dia 09/12/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 
09h30min do dia 09/12/21 - Disponibilidade do Edital: a partir de 23/11/21, no 
portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a 
Pregoeira Rosélia Mesquita pelo telefone (19) 2116-0656.

Campinas, 22 de novembro de 2021 
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor de Departamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

A5gazetasp.com.br
Terça-feira, 23 De novembro De 2021 Brasil + Mundo

 A Ao menos 10 pessoas fo-
ram encontradas mortas em 
uma região de manguezal no 
Complexo do Salgueiro, em 
São Gonçalo, na região me-
tropolitana do Rio. Na manhã 
desta segunda-feira (22), os 
moradores retiravam do local 
os corpos, que eram cobertos 
com lençóis brancos.

Desde sábado (20), o clima 
na comunidade é de tensão 
após o policial militar Lean-
dro da Silva ter sido morto a 
tiros durante um patrulha-
mento.

No domingo (21), o Bope 
(Batalhão de Operações Es-
peciais da PM do Rio) realizou 
uma outra operação na co-
munidade após receber infor-
mações de que uma das pes-
soas que atacaram os agentes 
no sábado estaria ferida na 

Após ação, 10 
corpos são achados 
em manguezal

SÃO GONÇALO.  Na manhã desta segunda,  moradores retiraram 
corpos de vítimas; suspeita é que chacina foi causada pela polícia

Moradores do Complexo do Salgueiro, no município de São Gonçalo, retiram corpos de área de mangue

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

região. 
Durante a ação, uma ido-

sa foi baleada e encaminha-
da para o hospital estadual 
Alberto Torres, em São Gon-
çalo. Segundo o Instituo Fogo 
Cruzado, neste ano, 25 idosos 
já foram baleados na região 

metropolitana no Rio e 9 de-
les morreram.

A polícia diz ainda que 
neste domingo os agentes 
foram atacados em uma área 
de mangue, na qual ocorreu 
troca de tiros com os suspei-
tos. Os policiais apreenderam 
munições de fuzil, cinco car-
regadores e uniformes camu-
flados. Os corpos foram en-
contrados perto da área em 
que houve o confronto.

Vice-presidente da Comis-
são de Direitos Humanos da 
OAB-Rio, Nadine Borges diz 
que os moradores relatam 
que os corpos apresentam si-
nais de tortura e que a ação se 
trata de uma chacina.

“O que nós sabemos dos 
moradores é que há muita 
tensão e muito medo. Ao que 
tudo indica, foi uma represá-

lia à morte do policial no sá-
bado. É um caso muito gra-
ve”, diz ela, acrescentando que 
os corpos foram retirados de 
dentro de um mangue da co-
munidade.

“O nosso medo é que, de-
pois dessas chacinas, a repres-
são aumente nas comunida-
des. O poder público precisa 
sair da omissão perene e aca-
bar com o que a gente chama 
de operação vingança.” Bor-
ges diz que, pelos relatos dos 

moradores, 10 corpos já fo-
ram encontrados.

Procurada, a PM disse que 
não teve acesso aos corpos e 
não comentou sobre os re-
latos.

Em 2017, o Salgueiro foi ce-
nário de outra operação vio-
lenta. À época, uma ação da 
Polícia Civil, com participa-
ção das Forças Armadas, dei-
xou sete mortos em um bai-
le funk, durante a madrugada 
de sábado. O episódio ocorreu 

um dia após um PM ser mor-
to na região.

A Defensoria Pública do 
Rio diz que recebeu relatos so-
bre a operação no domingo e 
que comunicou o caso ao Mi-
nistério Público para a adoção 
de “medidas cabíveis a fim de 
interromper as violações”. O 
órgão diz que representantes 
da ouvidoria vão à comunida-
de para coletar informações 
que possam embasar medi-
das, inclusive judiciais. (FP)

Moradores do 
Complexo do 
Salgueiro relatam 
que os corpos 
apresentam 
sinais de tortura 
e que a ação se 
trata de uma 
chacina

 A Dentre 192 países, o Brasil 
ocupa a 142ª posição do ran-
king internacional de partici-
pação de mulheres na políti-
ca. A vizinha Argentina figura 
em vigésimo lugar nessa clas-
sificação, que é elaborada pela 
União Interparlamentar com 
base na composição dos par-
lamentos de cada país na esfe-
ra federal. Na América Latina, 
só o Haiti fica atrás do Brasil 
na lista, que foi atualizada em 
outubro. 

No Brasil, as mulheres re-
presentam 15% da Câmara de 
Deputados, enquanto a ban-
cada de senadoras eleitas em 
2018 corresponde a 11,54% da 

Brasil é 142º em participação 
de mulheres na política

Congresso Nacional; no continente, Brasil só não está atrás do Haiti

SPOPOV

País ocupa a 142ª posição do ranking de participação das 
mulheres na política, entre 192 países; Argentina está em 20º

Casa. Em 2018, foram eleitas 
161 deputadas estaduais, o 
equivalente a 15,56% do total.

O número de vereadoras 
eleitas em 2020 (898) corres-
ponde a apenas 16,51% dos 
assentos das câmaras muni-
cipais, embora as mulheres 
representem 52,50% do elei-
torado.

Pela lei brasileira, os parti-
dos são obrigados a destinar 
30% de suas vagas a mulheres, 
com distribuição proporcional 
de recursos para campanha.

Um estudo realizado pelo 
Instituto Marielle Franco con-
cluiu que 98,5% das candidatas 
negras sofreram mais de um 
tipo de violência política na 
disputa eleitoral de 2020. Se-
gundo a pesquisa, para a qual 
foram ouvidas 142 candidatas 
negras em 21 estados, 78% de-
las foram alvo de violência vir-
tual. Mais da metade (62%) res-
pondeu ter sofrido violência 
moral e psicológica, enquanto 
42% relataram violência física 
e 32%, sexual. (FP)

 A Os laboratórios Pfizer e 
BioNTech divulgaram nesta 
segunda (22) que sua vacina 
contra Covid-19 teve 100% 
de eficácia em jovens de 12 
a 15 anos, após quatro me-
ses de ensaio clínico de fase 
três (em que são comparados 
os resultados em voluntários 
que são tratados com o fár-
maco e em outros que rece-
bem placebo).

O imunizante é autoriza-
do para essa faixa etária no 
Brasil, nos Estados Unidos e 
na Europa.

De acordo com os fabri-
cantes, dados de 2.228 parti-
cipantes do ensaio não iden-
tificaram nenhum caso de 
Covid entre os completa-
mente vacinados, enquanto 
houve 30 casos sintomáticos 
da doença no grupo que rece-

Vacina tem eficácia 
de 100% para jovens

beu o placebo.
Os dados serão enviados 

para revisão científica por pa-
res, para publicação poten-
cial. 

Também não houve efei-
tos colaterais relevantes, de 
acordo com as duas empre-
sas. Após seis meses de ob-
servação para segurança, as 
reações foram “geralmente 
consistentes com outros da-
dos de segurança clínica da 
vacina”, diz o comunicado.

Os fabricantes pretendem 
usar os resultados para re-
forçar pedido de uso emer-
gencial do produto nessa fai-
xa etária, feito em maio à 
FDA (agência regulatória dos 
EUA). No começo deste mês, 
a FDA autorizou também a 
aplicação emergencial entre 
os 5 e os 11 anos de idade. (FP)

 A O Chile vai para um segun-
do turno polarizado da elei-
ção presidencial no mês que 
vem, já que o ex-congressista 
de extrema-direita José An-
tonio Kast liderou o primeiro 
turno no domingo (21), fican-
do à frente do parlamentar de 
esquerda e ex-líder de protes-
tos Gabriel Boric.

Com 97,52% das urnas 
apuradas, Kast tinha 27,93% 
dos votos e Boric 25,76%, e 
havia uma distância consi-
derável entre eles e o resto 
dos candidatos, mas ambos 
ficaram bem longe da maio-
ria necessária para vencer no 
primeiro turno.

Os candidatos mais mo-
derados e de centro-direita 
se saíram bem, um possível 
estímulo para Kast, que pa-
rece estar na liderança para 
a votação decisiva, em 19 de 
dezembro.

Chile vai a 2º turno polarizado 
nas eleições presidenciais

O ex-congressista de extrema-direita José Antonio Kast liderou o 1º 
turno, ficando à frente do parlamentar de esquerda Gabriel Boric

LUIS VILLASMIL/UNSPLASH

“Foi uma noite melhor 
para a direita do que qual-
quer um esperava”, disse Gon-
zalo Cordero, um consultor e 
colunista político.

“Hoje, a probabilidade de 

Kast vencer a eleição presi-
dencial é muito alta. Kast teria 
que cometer erros muito sig-
nificativos nas próximas três 
semanas para perder”, avaliou 
Cordero. (AB)

 A As vendas de imóveis caí-
ram 11,2% no terceiro trimes-
tre em território brasileiro 
em relação ao período an-
terior, de acordo com levan-
tamento que a CBIC (Câma-
ra Brasileira da Indústria da 
Construção) divulga na ma-
nhã desta segunda-feira (22) 
pela entidade.

Na comparação com o 
mesmo intervalo de 2020, a 
queda foi de 9,5%. Ao todo, 
foram vendidas cerca de 59 
mil unidades, o menor nú-
mero registrado desde o se-
gundo trimestre do ano pas-
sado.

A redução no poder de 
compra das famílias brasi-
leiras, aliada à inflação no 
custo da construção, preju-
dicou o resultado, de acor-
do com relatório elaborado 
pela entidade após a divul-
gação do estudo, que proje-

Venda de imóveis no Brasil 
cai no terceiro trimestre

ta novas elevações no preço 
dos imóveis nos próximos 
trimestres. 

O impacto no setor foi 
sentido com mais força no 
programa Casa Verde e Ama-
rela, criado pela gestão do 
presidente Jair Bolsonaro, 
que viu as vendas caírem 
15,3% em relação ao segundo 
trimestre do ano e quase 20% 

ante igual período de 2020. O 
programa também registrou 
queda nos lançamentos nas 
duas bases de comparação.

Na avaliação da CBIC, o ce-
nário deve melhorar na reta 
final deste ano, puxado por 
medidas anunciadas pelo go-
verno federal para ampliar 
o uso do programa, como 
o aumento no teto do valor 
de imóveis que podem ser 
financiados e redução tem-
porária de juros até o fim de 
2022.

Já o lançamento de unida-
des em geral deu sequência 
ao crescimento visto desde 
o início do ano, com alta de 
7% no terceiro trimestre ante 
o período anterior. A oferta, 
que vinha preocupando o se-
tor nos últimos meses, fe-
chou os últimos três meses 
com alta de 3,7%. (Joana Cunha, 
da Folhapress)

A redução no 
poder de compra 
das famílias 
brasileiras, 
aliada à inflação 
no custo da 
construção, 
prejudicou o 
resultado
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
LEILÃO Nº 001/2021 - PROCESSO ADM. Nº 50.037/21 

OBJETO: VENDA DE BENS MOVEIS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 
DATA DE CREDENCIAMENTO/REALIZAÇÃO/ABERTURA E ENCERRAMENTO: 
DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021 – A PARTIR DAS 08:00 HORAS-CREDENCIAMENTO E INICIO 
DO LEILÃO AS 10:00 HORAS 
LOCAL DE REALIZAÇÃO PRESENCIAL: Câmara Municipal de Botucatu, sito a Praça Comendador 
Emilio Pedutti, nº 112, Centro, nesta cidade de Botucatu/SP 
REALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ON LINE: pelo website www.arremataronline.com.br 
O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO site: www.botucatu.sp.gov.br. e maiores esclarecimen-
tos poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitações – COPEL, pelo tel. (14) 3811-1445 
nos horários das 08:00 às às 16:30 horas, ou por e-mail: andrea.amaral@botucatu.sp.gov.br.

Botucatu, 22 de novembro de 2021. 
ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL – DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

TOMADA DE PREÇOS N.º 013/21 – Objeto: visa para Contratação de 
empresa especializada na área de arquitetura e engenharia para a pres-
tação de serviços técnicos de elaboração, planejamento e gerenciamento 
de projeto de arquitetura e engenharia para a reforma do Cine-teatro Mu-
nicipal de Campo Limpo Paulista - SP, conforme Termo de Referência e 
demais anexos deste edital, do tipo MENOR VALOR GLOBAL - TÉCNICA 
E PREÇO. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 23/12/2021 
às 08:30h 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 pregao@
campolimpopaulista.sp.gov.br ou ainda na Diretoria de Administração, situ-
ada na Av. Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro – Campo Limpo Pau-
lista, das 10:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados 
e pontos facultativos. 

EDMILSON GERALDO ROSA
Secretário de Obras e Planejamento 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Extrato de Adjudicação de Homologação

Pregão Presencial - Registro de Preços nº 35/2021
Objeto: Registro de Preços – Para Fornecimento de Refeição. Á vista dos elementos 
informativos constantes do presente processo, e em especial, a decisão da pregoeira 
e equipe de apoio encarregada de julgar e processar o pregão Presencial – Registro 
de Preços nº 35/2021 - homologo e adjudico a licitação, promovida para Registro de 
Preços para Fornecimento de Refeição.  

Cajuru/SP 22 de novembro de 2021.
Alex Moretini - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Extrato de Dispensa

Contratante: Prefeitura Municipal de Cajuru-SP. Contratada: G. Energy Engenharia e 
Consultoria Ltda. - CNPJ: 05.212.966/0001-06. Objeto: Projeto e execução de enfeites 
natalinos. Valor Total - R$ 32.190,00. Dotação Orçamentaria - 05.01.00.33.90.39.00.
13.392.3001.1016.01- Disp 131. Foro Cajuru. Assinatura: 22/11/2021. 

Alex Moretini - Prefeito Municipal

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 08/2021 
Processo 3727/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÕES 
ELÉTRICAS COM AUMENTO DE CARGA PARA INSTALAÇÕES 
DE ARES CONDICIONADOS EM UNIDADES ESCOLARES DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Resultado da abertura do envelope nº 01 – HABILITAÇÃO e 
Convocação para abertura do envelope nº 02 – PROPOSTA 

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

1. GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME. – HABILITADA 
2. VERGUEIRO INSTALAÇÃO ELÉTRICA LTDA. – INABILITADA 
3. TOP POWER ENGENHARIA LTDA - ME – HABILITADA 
4. ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA – HABILITADA 
5. ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI – HABILITADA 
6. VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA – HABILITADA 
7. FAZEG PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA. – HABILITADA 

A abertura do envelope nº 02 – proposta, será no dia 24 de 
novembro, as 09:00hrs. no auditório da Prefeitura Municipal 
de Porto Feliz, localizado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 – 
Centro. 

Maiores informações estão disponíveis no Portal da Transparência 
no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do processo 3727/2021, 
disponível para vistas, no Setor de Licitações situado à Rua Adhe-
mar de Barros, nº 340 – Centro – Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 11/2021 
Processo 4209/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA E 
MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSOS 

LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, COM 
EMPREGO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. 

Resultado da abertura do envelope nº 01 – HABILITAÇÃO e 
convocação para abertura do envelope nº 02 – PROPOSTA 

Decorrido o prazo para recurso, e julgado os mesmos, fica o 
resultado como se segue: 

1. WT TECNOLOGIA GESTÃO E ENERGIA S/A. – INABILITADA 
2. RM EMPREENDIMENTOS EIRELI. – HABILITADA 
3. VASCONCELOS E SANTOS LTDA. – HABILITADA 

A abertura do envelope nº 02 – proposta, será no dia 24 de no-
vembro, as 10:30hrs., no auditório da Prefeitura Municipal de 
Porto Feliz, situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 – Centro. 

Maiores informações estão disponíveis no Portal da Transparência 
no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do processo 4209/2021, 
disponível para vistas, no Setor de Licitações situado à Rua Adhe-
mar de Barros, nº 340 – Centro – Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

HOSPITAL DE CLÍNICAS

COMUNICADO
O HC/Unicamp comunica aos interessados no Pregão Eletrônico HC n° 
829/2021 - Processo 15-P-16653/2021, OFERTA DE COMPRA 
102202100592021OC00637, Registro de Preços de Hastes Intramedulares 
com instrumental específico, que os itens 01 e 06 se encontram revogados por 
conveniência administrativa.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 410/2021

Processo Administrativo nº 141253/2021
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 pneus automotivos novos, conforme edital e seus 
anexos.
Valor Estimativo: R$ 83.268,68 (oitenta e três mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito 
centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 06 de dezembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 06 de dezembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 06 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

UGA II – HOSPITAL IPIRANGA PROCESSO SES-PRC-2021/37665 PREGÃO ELETRÔNICO 334/
2021 – AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO TIPO
CHILLER, COMPRESSOR TIPO PARAFUSO, CONDENSAÇÃO A AR - 80TR. Encontra-se aberta
na UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL II – HOSPITAL IPIRANGA, PREGÃO ELETRÔNICO nº
334/2021, Oferta de Compra nº 090161000012021OC00334, destinada a AQUISIÇÃO COM
INSTALAÇÃO DE UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO TIPO CHILLER, COMPRESSOR
TIPO PARAFUSO, CONDENSAÇÃO A AR - 80TR, do tipo MENOR PREÇO. A realização da
sessão será dia 06/12/2021 e horário 10h00min, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, sendo a
integral do edital também disponibilizado no www.e-negociospublicos.sp.gov.br

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021 
PROCESSO Nº 2665/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
borracharia para os veículos da frota da Autarquia, conforme o Edital e seus Anexos. 
Tipo: Menor Preço. O credenciamento dos participantes e a consecutiva abertura da 
sessão pública terá início às 9h do dia 06/12/2021, na sede do SAAE, situada na Av. 
Getúlio Vargas, 1500, Jd. São Paulo, São Carlos, SP, entrada pela lateral, Rua José 
Casale. O edital na íntegra estará à disposição dos interessados, preferencialmente 
online, pelo site www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações, e na sede do SAAE, 
em dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 17h (horário de Brasília).

São Carlos, 22 de novembro de 2021.
Setor de Contratos e Licitações

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

COMUNICADO
Pregão Eletrônico nº 588/2021
Prestação de Serviço de confecção de próte-
ses dentárias.

Comunicamos que devido à falta de publica-
ção no Diário Oficial do Município, fica alterada 
a data de abertura e disputa do presente Pre-
gão para o dia 06/12/2021 às 08h00 e 09h00, 
respectivamente.

PIRACICABA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021.
MAÍRA MARTINS DE OLIVEIRA PESSINI

CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 98/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2021
PROCESSO Nº 14.162/2021

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
98/2021 - PROCESSO Nº 14.162/2021 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE LIVROS PEDAGÓGI-
COS PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FERRAZ DE VASCONCELOS. MODALIDADE: 
Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 3 de dezembro de 2021, às 10:00 
horas. A Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que se 
acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, 
o PREGÃO PRESENCIAL 72/2021. Os interessados poderão retirar o Edital e 
seus anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vascon-
celos – www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de Compras 
e Licitações, no horário compreendido entre 9 horas às 16 horas, de segunda à 
sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem 
e lacrado. Maiores informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 22 de novembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 99/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2021
PROCESSO Nº 14.157/2021

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
99/2021 - PROCESSO Nº 14.157/2021 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE CAMAS INFANTIS 
EMPILHÁVEIS E CADEIRÕES DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO DE FERRAZ DE VASCONCELOS. MODALIDADE: Pregão Presencial 
- DATA DE ABERTURA: 3 de dezembro de 2021, às 14:00 horas. A Prefeitura 
Municipal de Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta 
Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO PRE-
SENCIAL 73/2021. Os interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, 
sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.
ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, 
no horário compreendido entre 9 horas às 16 horas, de segunda à sexta-feira, 
mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. 
Maiores informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 22 de novembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 100/2021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2021.
PROCESSO Nº 14.150/2021.

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - OBJETO: RE-
GISTRO DE PREÇO para a aquisição de livros pedagógicos para as unidades 
escolares de educação infantil da Secretaria municipal de Educação de Ferraz 
de Vasconcelos. MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 
06 de dezembro de 2021, às 14:00 horas. A Prefeitura Municipal da Ferraz 
de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua 
Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO PRESENCIAL: 74/2021. Os 
interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da 
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.
sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no horário compreen-
dido entre 9hs às 16 horas, de segunda à sexta-feira, mediante a entrega de 01 
(um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo 
telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 22 de novembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

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.

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE PRAIA GRANDE. 
Processo: nº 0021280-42.2009.8.26.0477. Executados: executado(s) CICERO JOSE DA SILVA ESPOLIO - POR SUA INVENTARIANTE MARLETE 
RODRIGUES DA SILVA. DIREITOS DE COMPROMISSÁRIO COMPRADORES -QUITADO sob o Apartamento número 405, Rua Monteiro Lobato, 
número 555, esquina com a Rua Olavo Bilac, - Ocian - Praia Grande/SP. Rua Monteiro Lobato, nº555, Praia Grande/SP - Contribuinte nº 
205370042010405. Descrição completa na Matrícula nº 185.668 do 1ª CRI de Praia Grande/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 198.167,70 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 118.900,62 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 18/01/2022 às 
14h20min, e termina em 21/01/2022 às 14h20min; 2ª Praça começa em 21/01/2022 às 14h21min, e termina em 10/02/2022 às 14h20min.Ficam os 
executado(s) CICERO JOSE DA SILVA ESPOLIO - POR SUA INVENTARIANTE MARLETE RODRIGUES DA SILVA, bem como seu cônjuge, se 
casado(a)(s) for(em), coproprietário(a) MARLETE RODRIGUES DA SILVA, compromissário(a) vendedor(a) MOURÃO CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como 
da Penhora realizada em 14/03/2018.  

 Gazeta de São Paulo – 23.11.2021 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003‐0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTANA. Processo: nº 
0115155-93.1996.8.26.0001. Executados: requerido(s) KE FRIO TRANSPORTES INTINERANTES LTDA, RODOVIARIO MICHELON LTDA, LAERCIO 
MICHELON, JOSE DORNELES MICHELON, LADAIR PEDRO MICHELON, MICHELON LOGISTICA E TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.  - 
Apto 202 - Rua Americo Alves Pereira Filho, nº 57, com 211,00m² - Vila Morumbi/SP. Rua Américo Alves Pereira Filho, nº57, São Paulo/SP - 
Contribuinte nº 30006302251. Descrição completa na Matrícula nº 136.585 do 15º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.586.135,00 - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 793.067,50 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
28/01/2022 às 10h20min, e termina em 01/02/2022 às 10h20min; 2ª Praça começa em 01/02/2022 às 10h21min, e termina em 22/02/2022 às 
10h20min. Ficam os requerido(s) KE FRIO TRANSPORTES INTINERANTES LTDA, RODOVIARIO MICHELON LTDA, LAERCIO MICHELON, JOSE 
DORNELES MICHELON, LADAIR PEDRO MICHELON, MICHELON LOGISTICA E TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, bem como seu cônjuge, 
se casado(a)(s) for(em), bem como os credores ROGERIO LEAL VICECONTI - ESPOLIO, CARLOS AUGUSTO SBEGUE, RAIMUNDO BEZERRA 
LEITÃO, terceiro(a) interessado ZILDA TEREZINHA MAGOTTI e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m)
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 03/08/2009. 

 Gazeta de São Paulo – 23/11/2021 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL 
PAULISTA. Processo: nº 1001012-27.2017.8.26.0005. Executados: executado(s) DANIEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA. DIREITOS FIDUCIARIO -
QUITADO Apto nº 84, Bloco A do Cond. Montes Claros, à Av. Olavo Egídio de Souza Aranha, nº 2.225, Vila Silvia, Ermelino Matarazzo/SP; área útil: 
48,32m2, área comum: 31,15m2, área total: 79,47m2, c/ 01 vaga de garagem descoberta. Rua Olavo Egídio de Souza Aranha, nº2.225, São Paulo/SP - 
Contribuinte nº 130.316.00656. Descrição completa na Matrícula nº 128.907 do 12º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 265.122,40  - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 132.561,20 (50%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
31/01/2022 às 10h20min, e termina em 03/02/2022 às 10h20min; 2ª Praça começa em 03/02/2022 às 10h21min, e termina em 25/02/2022 às 10h20min. 
Fica o executado DANIEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO, credor(a) fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 14/10/2019.  

 GAZETA DE SÃO PAULO – 23/11/2021 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 

HEMOCENTRO/UNICAMP
AVISO DE ABERTURA

Encontra-se aberto no Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o PREGÃO ELETRÔNICO 
HEMO nº. 00884/2021 - OFERTA DE COMPRA BEC/SP nº. 102204100592021OC00053 - PROCESSO nº. 
32-P-16184/2021, do tipo Menor preço total do lote, destinado a Registro de Preços de Cartões de Fenotipagem com 
comodato de equipamento, de acordo com o discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das propostas eletrônicas 
será do dia 29/11/2021 até o dia 09/12/2021 às 09:30 horas, sendo a sessão pública realizada no mesmo dia e horário 
pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O edital e anexos estão disponíveis na Internet, nos sites 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx e www.bec.sp.gov.br ou 
ainda no Serviço de Suprimentos do Hemocentro/Unicamp, Rua Carlos Chagas, nº. 480 - Prédio II, Cidade Universitária 
“Zeferino Vaz” - Distrito de Barão Geraldo - Campinas, Estado de São Paulo.

A Prefeitura do Município de Socorro, através de sua Supervisão de Licitação, comuni-
ca a todos os interessados que se encontra aberto o seguinte processo:

(REPUBLICAÇÃO – DEVIDO A RETIFICAÇÃO DE EDITAL)
PROCESSO Nº 073/2021/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 (MODO DE 
DISPUTA ABERTA). Objeto: Registro de preços para Aquisição de Materiais para 
Ostomia, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) me-
ses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência. Tipo: 
Menor Preço por Item. Envio das Propostas iniciais e documentos de habilitação: 
De 24/11/2021 à 06/12/2021 até às 9h, Data e Hora da Abertura da Sessão Pública: 
07/12/2021, às 09h30min. O Edital completo e seus anexos se encontrará disponível 
de: 24/11/2021 à 06/12/2021 para consulta e retirada nos endereços eletrônicos http://
www.socorro.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br Maiores informações pelo tele-
fone (19) 3855-9655, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e 
pontos facultativos. As datas acima se referem aos dias úteis e em que haja expediente 
na Prefeitura Municipal de Socorro. Socorro, 22 de novembro de 2021.

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe de Supervisão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO

Av. José Maria de Faria, 71 - CEP 13960-000 - Socorro - SP
www.socorro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3855-9610 - e-mail: licitacao@socorro.sp.gov.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
LEILÃO Nº 001/2021 - PROCESSO ADM. Nº 50.037/21 

OBJETO: VENDA DE BENS MOVEIS CONSIDERADOS INSERVIVEIS PARA A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 
DATA DE CREDENCIAMENTO/REALIZAÇÃO/ABERTURA E ENCERRAMENTO: 
DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021 – A PARTIR DAS 08:00 HORAS-CREDENCIAMENTO E INICIO 
DO LEILÃO AS 10:00 HORAS 
LOCAL DE REALIZAÇÃO PRESENCIAL: Câmara Municipal de Botucatu, sito a Praça Comendador 
Emilio Pedutti, nº 112, Centro, nesta cidade de Botucatu/SP 
REALIZAÇÃO SIMULTÂNEA ON LINE: pelo website www.arremataronline.com.br 
O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO site: www.botucatu.sp.gov.br. e maiores esclarecimen-
tos poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitações – COPEL, pelo tel. (14) 3811-1445 
nos horários das 08:00 às às 16:30 horas, ou por e-mail: andrea.amaral@botucatu.sp.gov.br.

Botucatu, 22 de novembro de 2021. 
ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL – DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

TOMADA DE PREÇOS N.º 013/21 – Objeto: visa para Contratação de 
empresa especializada na área de arquitetura e engenharia para a pres-
tação de serviços técnicos de elaboração, planejamento e gerenciamento 
de projeto de arquitetura e engenharia para a reforma do Cine-teatro Mu-
nicipal de Campo Limpo Paulista - SP, conforme Termo de Referência e 
demais anexos deste edital, do tipo MENOR VALOR GLOBAL - TÉCNICA 
E PREÇO. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 23/12/2021 
às 08:30h 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 pregao@
campolimpopaulista.sp.gov.br ou ainda na Diretoria de Administração, situ-
ada na Av. Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro – Campo Limpo Pau-
lista, das 10:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados 
e pontos facultativos. 

EDMILSON GERALDO ROSA
Secretário de Obras e Planejamento 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Extrato de Adjudicação de Homologação

Pregão Presencial - Registro de Preços nº 35/2021
Objeto: Registro de Preços – Para Fornecimento de Refeição. Á vista dos elementos 
informativos constantes do presente processo, e em especial, a decisão da pregoeira 
e equipe de apoio encarregada de julgar e processar o pregão Presencial – Registro 
de Preços nº 35/2021 - homologo e adjudico a licitação, promovida para Registro de 
Preços para Fornecimento de Refeição.  

Cajuru/SP 22 de novembro de 2021.
Alex Moretini - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Extrato de Dispensa

Contratante: Prefeitura Municipal de Cajuru-SP. Contratada: G. Energy Engenharia e 
Consultoria Ltda. - CNPJ: 05.212.966/0001-06. Objeto: Projeto e execução de enfeites 
natalinos. Valor Total - R$ 32.190,00. Dotação Orçamentaria - 05.01.00.33.90.39.00.
13.392.3001.1016.01- Disp 131. Foro Cajuru. Assinatura: 22/11/2021. 

Alex Moretini - Prefeito Municipal

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 08/2021 
Processo 3727/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÕES 
ELÉTRICAS COM AUMENTO DE CARGA PARA INSTALAÇÕES 
DE ARES CONDICIONADOS EM UNIDADES ESCOLARES DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Resultado da abertura do envelope nº 01 – HABILITAÇÃO e 
Convocação para abertura do envelope nº 02 – PROPOSTA 

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

1. GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME. – HABILITADA 
2. VERGUEIRO INSTALAÇÃO ELÉTRICA LTDA. – INABILITADA 
3. TOP POWER ENGENHARIA LTDA - ME – HABILITADA 
4. ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA – HABILITADA 
5. ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI – HABILITADA 
6. VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA – HABILITADA 
7. FAZEG PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA. – HABILITADA 

A abertura do envelope nº 02 – proposta, será no dia 24 de 
novembro, as 09:00hrs. no auditório da Prefeitura Municipal 
de Porto Feliz, localizado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 – 
Centro. 

Maiores informações estão disponíveis no Portal da Transparência 
no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do processo 3727/2021, 
disponível para vistas, no Setor de Licitações situado à Rua Adhe-
mar de Barros, nº 340 – Centro – Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 11/2021 
Processo 4209/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA E 
MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSOS 

LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, COM 
EMPREGO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. 

Resultado da abertura do envelope nº 01 – HABILITAÇÃO e 
convocação para abertura do envelope nº 02 – PROPOSTA 

Decorrido o prazo para recurso, e julgado os mesmos, fica o 
resultado como se segue: 

1. WT TECNOLOGIA GESTÃO E ENERGIA S/A. – INABILITADA 
2. RM EMPREENDIMENTOS EIRELI. – HABILITADA 
3. VASCONCELOS E SANTOS LTDA. – HABILITADA 

A abertura do envelope nº 02 – proposta, será no dia 24 de no-
vembro, as 10:30hrs., no auditório da Prefeitura Municipal de 
Porto Feliz, situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 – Centro. 

Maiores informações estão disponíveis no Portal da Transparência 
no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do processo 4209/2021, 
disponível para vistas, no Setor de Licitações situado à Rua Adhe-
mar de Barros, nº 340 – Centro – Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

HOSPITAL DE CLÍNICAS

COMUNICADO
O HC/Unicamp comunica aos interessados no Pregão Eletrônico HC n° 
829/2021 - Processo 15-P-16653/2021, OFERTA DE COMPRA 
102202100592021OC00637, Registro de Preços de Hastes Intramedulares 
com instrumental específico, que os itens 01 e 06 se encontram revogados por 
conveniência administrativa.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 410/2021

Processo Administrativo nº 141253/2021
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 pneus automotivos novos, conforme edital e seus 
anexos.
Valor Estimativo: R$ 83.268,68 (oitenta e três mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito 
centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 06 de dezembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 06 de dezembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 06 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

UGA II – HOSPITAL IPIRANGA PROCESSO SES-PRC-2021/37665 PREGÃO ELETRÔNICO 334/
2021 – AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO TIPO
CHILLER, COMPRESSOR TIPO PARAFUSO, CONDENSAÇÃO A AR - 80TR. Encontra-se aberta
na UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL II – HOSPITAL IPIRANGA, PREGÃO ELETRÔNICO nº
334/2021, Oferta de Compra nº 090161000012021OC00334, destinada a AQUISIÇÃO COM
INSTALAÇÃO DE UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO TIPO CHILLER, COMPRESSOR
TIPO PARAFUSO, CONDENSAÇÃO A AR - 80TR, do tipo MENOR PREÇO. A realização da
sessão será dia 06/12/2021 e horário 10h00min, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, sendo a
integral do edital também disponibilizado no www.e-negociospublicos.sp.gov.br

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021 
PROCESSO Nº 2665/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
borracharia para os veículos da frota da Autarquia, conforme o Edital e seus Anexos. 
Tipo: Menor Preço. O credenciamento dos participantes e a consecutiva abertura da 
sessão pública terá início às 9h do dia 06/12/2021, na sede do SAAE, situada na Av. 
Getúlio Vargas, 1500, Jd. São Paulo, São Carlos, SP, entrada pela lateral, Rua José 
Casale. O edital na íntegra estará à disposição dos interessados, preferencialmente 
online, pelo site www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações, e na sede do SAAE, 
em dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 17h (horário de Brasília).

São Carlos, 22 de novembro de 2021.
Setor de Contratos e Licitações

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

COMUNICADO
Pregão Eletrônico nº 588/2021
Prestação de Serviço de confecção de próte-
ses dentárias.

Comunicamos que devido à falta de publica-
ção no Diário Oficial do Município, fica alterada 
a data de abertura e disputa do presente Pre-
gão para o dia 06/12/2021 às 08h00 e 09h00, 
respectivamente.

PIRACICABA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021.
MAÍRA MARTINS DE OLIVEIRA PESSINI

CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 98/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2021
PROCESSO Nº 14.162/2021

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
98/2021 - PROCESSO Nº 14.162/2021 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE LIVROS PEDAGÓGI-
COS PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FERRAZ DE VASCONCELOS. MODALIDADE: 
Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 3 de dezembro de 2021, às 10:00 
horas. A Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que se 
acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, 
o PREGÃO PRESENCIAL 72/2021. Os interessados poderão retirar o Edital e 
seus anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vascon-
celos – www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de Compras 
e Licitações, no horário compreendido entre 9 horas às 16 horas, de segunda à 
sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem 
e lacrado. Maiores informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 22 de novembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 99/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2021
PROCESSO Nº 14.157/2021

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
99/2021 - PROCESSO Nº 14.157/2021 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO DE CAMAS INFANTIS 
EMPILHÁVEIS E CADEIRÕES DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO DE FERRAZ DE VASCONCELOS. MODALIDADE: Pregão Presencial 
- DATA DE ABERTURA: 3 de dezembro de 2021, às 14:00 horas. A Prefeitura 
Municipal de Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta 
Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO PRE-
SENCIAL 73/2021. Os interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, 
sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.
ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, 
no horário compreendido entre 9 horas às 16 horas, de segunda à sexta-feira, 
mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. 
Maiores informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 22 de novembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 100/2021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2021.
PROCESSO Nº 14.150/2021.

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - OBJETO: RE-
GISTRO DE PREÇO para a aquisição de livros pedagógicos para as unidades 
escolares de educação infantil da Secretaria municipal de Educação de Ferraz 
de Vasconcelos. MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 
06 de dezembro de 2021, às 14:00 horas. A Prefeitura Municipal da Ferraz 
de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua 
Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO PRESENCIAL: 74/2021. Os 
interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da 
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.
sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no horário compreen-
dido entre 9hs às 16 horas, de segunda à sexta-feira, mediante a entrega de 01 
(um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo 
telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 22 de novembro de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

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.

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE PRAIA GRANDE. 
Processo: nº 0021280-42.2009.8.26.0477. Executados: executado(s) CICERO JOSE DA SILVA ESPOLIO - POR SUA INVENTARIANTE MARLETE 
RODRIGUES DA SILVA. DIREITOS DE COMPROMISSÁRIO COMPRADORES -QUITADO sob o Apartamento número 405, Rua Monteiro Lobato, 
número 555, esquina com a Rua Olavo Bilac, - Ocian - Praia Grande/SP. Rua Monteiro Lobato, nº555, Praia Grande/SP - Contribuinte nº 
205370042010405. Descrição completa na Matrícula nº 185.668 do 1ª CRI de Praia Grande/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 198.167,70 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 118.900,62 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 18/01/2022 às 
14h20min, e termina em 21/01/2022 às 14h20min; 2ª Praça começa em 21/01/2022 às 14h21min, e termina em 10/02/2022 às 14h20min.Ficam os 
executado(s) CICERO JOSE DA SILVA ESPOLIO - POR SUA INVENTARIANTE MARLETE RODRIGUES DA SILVA, bem como seu cônjuge, se 
casado(a)(s) for(em), coproprietário(a) MARLETE RODRIGUES DA SILVA, compromissário(a) vendedor(a) MOURÃO CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como 
da Penhora realizada em 14/03/2018.  

 Gazeta de São Paulo – 23.11.2021 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003‐0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTANA. Processo: nº 
0115155-93.1996.8.26.0001. Executados: requerido(s) KE FRIO TRANSPORTES INTINERANTES LTDA, RODOVIARIO MICHELON LTDA, LAERCIO 
MICHELON, JOSE DORNELES MICHELON, LADAIR PEDRO MICHELON, MICHELON LOGISTICA E TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.  - 
Apto 202 - Rua Americo Alves Pereira Filho, nº 57, com 211,00m² - Vila Morumbi/SP. Rua Américo Alves Pereira Filho, nº57, São Paulo/SP - 
Contribuinte nº 30006302251. Descrição completa na Matrícula nº 136.585 do 15º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.586.135,00 - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 793.067,50 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
28/01/2022 às 10h20min, e termina em 01/02/2022 às 10h20min; 2ª Praça começa em 01/02/2022 às 10h21min, e termina em 22/02/2022 às 
10h20min. Ficam os requerido(s) KE FRIO TRANSPORTES INTINERANTES LTDA, RODOVIARIO MICHELON LTDA, LAERCIO MICHELON, JOSE 
DORNELES MICHELON, LADAIR PEDRO MICHELON, MICHELON LOGISTICA E TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, bem como seu cônjuge, 
se casado(a)(s) for(em), bem como os credores ROGERIO LEAL VICECONTI - ESPOLIO, CARLOS AUGUSTO SBEGUE, RAIMUNDO BEZERRA 
LEITÃO, terceiro(a) interessado ZILDA TEREZINHA MAGOTTI e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m)
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 03/08/2009. 

 Gazeta de São Paulo – 23/11/2021 

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL 
PAULISTA. Processo: nº 1001012-27.2017.8.26.0005. Executados: executado(s) DANIEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA. DIREITOS FIDUCIARIO -
QUITADO Apto nº 84, Bloco A do Cond. Montes Claros, à Av. Olavo Egídio de Souza Aranha, nº 2.225, Vila Silvia, Ermelino Matarazzo/SP; área útil: 
48,32m2, área comum: 31,15m2, área total: 79,47m2, c/ 01 vaga de garagem descoberta. Rua Olavo Egídio de Souza Aranha, nº2.225, São Paulo/SP - 
Contribuinte nº 130.316.00656. Descrição completa na Matrícula nº 128.907 do 12º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 265.122,40  - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 132.561,20 (50%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
31/01/2022 às 10h20min, e termina em 03/02/2022 às 10h20min; 2ª Praça começa em 03/02/2022 às 10h21min, e termina em 25/02/2022 às 10h20min. 
Fica o executado DANIEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO, credor(a) fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 14/10/2019.  

 GAZETA DE SÃO PAULO – 23/11/2021 

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

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 

HEMOCENTRO/UNICAMP
AVISO DE ABERTURA

Encontra-se aberto no Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o PREGÃO ELETRÔNICO 
HEMO nº. 00884/2021 - OFERTA DE COMPRA BEC/SP nº. 102204100592021OC00053 - PROCESSO nº. 
32-P-16184/2021, do tipo Menor preço total do lote, destinado a Registro de Preços de Cartões de Fenotipagem com 
comodato de equipamento, de acordo com o discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das propostas eletrônicas 
será do dia 29/11/2021 até o dia 09/12/2021 às 09:30 horas, sendo a sessão pública realizada no mesmo dia e horário 
pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O edital e anexos estão disponíveis na Internet, nos sites 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx e www.bec.sp.gov.br ou 
ainda no Serviço de Suprimentos do Hemocentro/Unicamp, Rua Carlos Chagas, nº. 480 - Prédio II, Cidade Universitária 
“Zeferino Vaz” - Distrito de Barão Geraldo - Campinas, Estado de São Paulo.

A Prefeitura do Município de Socorro, através de sua Supervisão de Licitação, comuni-
ca a todos os interessados que se encontra aberto o seguinte processo:

(REPUBLICAÇÃO – DEVIDO A RETIFICAÇÃO DE EDITAL)
PROCESSO Nº 073/2021/PMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 (MODO DE 
DISPUTA ABERTA). Objeto: Registro de preços para Aquisição de Materiais para 
Ostomia, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) me-
ses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência. Tipo: 
Menor Preço por Item. Envio das Propostas iniciais e documentos de habilitação: 
De 24/11/2021 à 06/12/2021 até às 9h, Data e Hora da Abertura da Sessão Pública: 
07/12/2021, às 09h30min. O Edital completo e seus anexos se encontrará disponível 
de: 24/11/2021 à 06/12/2021 para consulta e retirada nos endereços eletrônicos http://
www.socorro.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br Maiores informações pelo tele-
fone (19) 3855-9655, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e 
pontos facultativos. As datas acima se referem aos dias úteis e em que haja expediente 
na Prefeitura Municipal de Socorro. Socorro, 22 de novembro de 2021.

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe de Supervisão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

A7gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2021 

Abertura de Licitação
A Comissão de Licitação da FUNDACI – Fundação Arte e Cultura de Ilha-
bela, CNPJ 03.206.986/0001-49, torna público que fará realizar à Rua Dr. 
Carvalho, n 80, Vila, Ilhabela – SP, a seguinte licitação: Edital de Licitação 

Pregão Presencial n° 002/2021 – Processo n° 051/2021 – Objeto: Registro de Preços Vi-
sando Futuras e Eventuais Aquisições de Material de Limpeza, Descartáveis e Consumo 
da FUNDACI. Data da entrega das propostas dia 06/12/2021 às 15:00h. Os Editais com-
pletos deverão ser retirados no portal oficial da FUNDACI site www.fundaci.org – serviços 
– editais, e quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, das 10:00 às 
17:00 horas ou pelo telefone (12) 3896-1571, em até 24 (vinte e quatro) horas de antece-
dência à data da abertura. Regina Nogueira – Presidente da Comissão de Licitações

NETELL Telecomunicações S.A.
CNPJ Nº. 06.288.154/0001-07 - NIRE 35.3.00535138

Ata de Assembleia Geral Extraordinária 
Data/Hora/Local: 30/10/2020, às 10h00, na sede social. Convocação/Presença: dispensada na forma da lei, presença por videoconferência, repre-
sentando 100% do capital social. Deliberações: “Aprovadas, por unanimidade” 1. lavratura da ata na forma de sumário, nos termos dispostos no 
artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações; 2. Alterar a denominação social da Companhia, que passa a ser denominada “Ufi net Brasil S.A.” e, 
em consequência, aprovar a alteração do artigo 1º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 1º - A Ufi net Brasil S.A. 
é uma sociedade por ações, regida pela Lei 6.404/76, e por este Estatuto Social, pelas leis e usos do comércio e demais disposições legais aplicáveis 
(“Companhia”).” 3. Reformar o Estatuto Social, em virtude da deliberação prevista no item 2 anterior, conforme nova redação consolidada anexa a 
esta Ata como Anexo I. 4. Autorizar, anuir e aceitar como válida qualquer forma de comprovação de autoria das assinaturas dos acionistas, presidente 
e secretário apostas na presente Ata, por meio de certifi cados eletrônicos, ainda que sejam certifi cados eletrônicos não emitidos pela ICP-Brasil, 
conforme o disposto no artigo 10, §2º, da MP nº. 2.200-2/2001, e artigo 36, I, da Instrução Normativa nº. 81, de 10/06/2020, do “DNRE” e Integração, 
como, por exemplo, por meio da aposição das respectivas assinaturas eletrônicas por meio de plataformas como a DocuSign (www.docusign.com.br), 
Clicksign (www.clicksign.com) ou similar, sendo certo que qualquer de tais certifi cados será sufi ciente para a veracidade, autenticidade, integridade, 
validade e efi cácia da presente Ata; e 4.1 Em atenção ao disposto no artigo 220, do Código Civil, anuir e autorizar que, eventualmente, as assinaturas 
dos acionistas, presidente e secretário não precisem necessariamente ser apostas na mesma página de assinaturas desta Ata, e que a troca de páginas 
de assinaturas, assinadas e escaneadas/digitalizadas em formato eletrônico, como, por exemplo, “.pdf”, é tão válida e produz os mesmos efeitos que 
a assinatura original de cada acionista, presidente e secretário aposta nesta Ata. O estatuto social com as devidas alterações encontra-se arquivado 
na sede da companhia. Encerramento: Formalidades legais foram devidamente arquivadas e registradas na JUCESP nº 530.435/20-2 em 10/12/2020.

TC Traders Club S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 26.345.998/0001-50 - NIRE 35.300.566.521

Edital de Segunda Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os Senhores Acionistas da TC Traders Club S.A. (“Companhia”), na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro 
de 1976 (“Lei das S.A.”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 03 de 
dezembro de 2021, às 10 horas (“Assembleia”), de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Google Meets, nos 
termos da Instrução da CVM n° 481/09, a fim de deliberarem sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia em razão 
dos seguintes temas: (a) alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital social já aprovado pelo 
Conselho de Administração, em reunião realizada em 31 de agosto de 2021, no contexto da oferta pública inicial de ações da Companhia; 
e (b) alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia para incluir nova atividade no objeto social da Companhia. Informações 
Gerais: Nos termos do artigo 135 da Lei das S.A, a instalação da Assembleia se dará, nesta segunda convocação, com a presença de 
qualquer número de acionistas. Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia ora convocada, 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem como nos websites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, 
Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (https://ri.tc.com.br/pt-BR), em conformidade com as disposições da Lei 6.404 de 15 de 
dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e da Instrução CVM n° 481/2009. Conforme autorizado pelo artigo 121, § 1º, da Lei das S.A., conforme 
alterada, a Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, podendo os Senhores acionistas participar e votar por meio do 
sistema eletrônico a ser disponibilizado pela Companhia, por si, por seus representantes legais ou procuradores, desde que comprovada 
a titularidade das ações São Paulo, 19 de novembro de 2021. Pedro Medeiros Machado - Diretor de Relações com Investidores.

Ufi net Brasil S.A.
CNPJ nº. 06.288.154/0001-07 - NIRE 35.3.00535138

Sumário da Ata da Assembleia Geral Extraordinária conforme o artigo 130, § 1º, da lei 6.404/76.
Data/Horário/Local: 30/06/2021, às 11h00, na sede social. Presença: totalidade do capital social. Convocação: dispensada, nos termos da lei. Mesa: Wag-
ner Kato Rapchan, Presidente; Alvaro Luiz Melges Britto, Secretário. Deliberações: “Aprovadas, por unanimidade”: 1. Alterar as regras de regras de repre-
sentação da Companhia e respectivos limites de atuação dos Diretores e procuradores da Companhia nomeados nos termos do Estatuto Social, conforme 
nova redação dos Artigos 15 e 16, do Estatuto Social, a seguir: “Artigo 15 - Os Diretores terão a representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora 
dele, competindo-lhes, nos limites estabelecidos por este Estatuto Social, a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, inclusive, 
cumprindo e fazendo cumprir as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração. § 1º - Observadas as disposições deste Estatuto Social, 
especialmente os limites e autorizações previstos no Artigo 16, a Companhia considerar-se-á obrigada e representada: a) pela assinatura isolada do Diretor 
Executivo ou de 1 procurador, para atos de mera rotina que não gerem obrigações para a Companhia, ou para atos cujo valor individual ou agregado não 
exceda R$ 1.300.000,00 com exceção dos atos descritos no item (d), do Artigo 16, do Estatuto Social, para os quais deverá ser aplicado o disposto no Artigo 
15, § 1, (b) deste Estatuto Social; b) pela assinatura conjunta (i) do Diretor Executivo e do Diretor Financeiro; (ii) do Diretor Executivo e de 1 procurador; (iii) 
do Diretor Financeiro e de 1 procurador; ou (iv) de 2 procuradores, para os atos descritos no item (d), do Artigo 16, do presente Estatuto Social, cujo valor 
individual ou agregado não exceda R$ 1.300.000,00; e c) pela assinatura conjunta (i) do Diretor Executivo e do Diretor Financeiro; (ii) do Diretor Executivo 
e de 1 procurador; ou (iii) de 2 procuradores, para a prática de todos e quaisquer atos cujo valor individual ou agregado seja superior a R$ 1.300.000,00.
§ 2º - As procurações outorgadas em nome da Companhia serão outorgadas pela assinatura conjunta de 2 Diretores e deverão especifi car expressamente 
os poderes conferidos aos procuradores, vedar o substabelecimento e conter prazo de validade limitado a 1 ano, exceto para as procurações a serem 
outorgadas a procuradores para fi ns do disposto no Artigo 15, §1º, que poderão ter prazo de validade superior a 1 ano. O prazo previsto neste parágrafo e a 
restrição quanto ao substabelecimento não se aplicam às procurações outorgadas a advogados para representação da Companhia em processos judiciais 
ou administrativos. Artigo 16 - Não obstante o disposto no Artigo 15, §1º, deste Estatuto Social, a prática dos seguintes atos dependerá, sempre, da aprova-
ção prévia do Conselho de Administração: a) prestar fi anças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias, cujo valor individual ou agregado seja superior 
a R$ 2.500.000,00; b) vender, ceder, transferir, negociar, empenhar, hipotecar ou de qualquer outra forma dispor ou onerar quaisquer ativos e/ou imóveis da 
Companhia e/ou suas subsidiárias, cujo valor individual ou agregado seja superior a R$ 2.500.000,00. Sem prejuízo do anterior, em nenhum caso poderão 
ser vendidos ativos substanciais e/ou necessários para a operação da Companhia e condução ordinária dos negócios, incluindo, mas não se limitando a 
imóveis, fi bra ótica, ativos fi xos, patentes, marcas, procedimentos industriais, matéria prima, recursos de computação e armazenagem digital, acordos de 
infraestrutura necessária para o projeto. Essa limitação não será extensiva para a venda de serviços e/ou atos necessários para o desenvolvimento do objeto 
social da Companhia, os quais estão sujeitos às previsões deste Artigo 16; c) celebrar contratos de mútuo, comodato ou transferir, emitir ou de qualquer ou-
tra forma negociar instrumentos de débito, endividamento ou a assunção de compromissos de endividamento pela Companhia com quaisquer terceiros, 
excluindo-se instituições fi nanceiras, bancárias ou de crédito; d) efetuar toda e qualquer contratação e/ou movimentação perante instituições fi nanceiras, 
bancárias ou de crédito, incluindo, mas não se limitando a, abrir, movimentar ou encerrar contas bancárias, solicitar instrumentos para pagamentos em di-
nheiro, emissão de extratos bancários e demais documentos exigidos para gestão de contas bancárias, assinar cheques, efetuar pagamentos, emitir ordens 
de transferência e boletos, negociar e assinar instrumentos de dívidas, celebrar contratos de câmbio, contratos de mútuo, entre outros, cujo valor individual 
ou agregado seja superior a R$ 1.300.000,00; e) aceitar, endossar, negociar ou protestar títulos de crédito emitido contra ou a favor da Companhia cujo
valor individual ou agregado seja superior a R$ 2.500.000,00; f) contratar, negociar, rescindir, discutir ou de outra forma alterar apólices de seguros, o escopo 
das coberturas contratadas, apresentação de reclamações de sinistros, o pagamento ou recebimento de indenizações, cujo valor individual ou agregado de 
cobertura ou em discussão seja superior a R$ 2.500.000,00; g) celebrar qualquer operação entre a Companhia, suas subsidiárias, seus acionistas, seus admi-
nistradores e/ou qualquer outra parte relacionada que não esteja relacionada ao curso normal dos negócios da Companhia; h) propor, contestar, apresen-
tar recursos, renunciar, desistir, transacionar, celebrar acordos perante juízo e/ou de qualquer forma se manifestar, bem como designar advogados e asses-
sores para tais fi ns, em relação a ações judiciais, processos administrativos ou arbitragens, cujo valor individual ou agregado seja superior a R$ 2.500.000,00; 
i) reconhecer, cobrar ou aceitar, judicial ou extrajudicialmente, dívidas contra ou créditos a favor da Companhia, mediante celebração dos respectivos 
instrumentos de confi ssão de dívida ou equivalentes, cujo valor individual ou agregado seja superior a R$ 2.500.000,00; j) representar a Companhia perante 
todos e quaisquer órgãos e pessoas, públicas ou privadas, departamentos e autarquias, federais, estaduais e municipais, em todas as suas repartições e divi-
sões, incluindo, mas não se limitando, em relação a procedimentos, diligências, apresentação de declarações e trâmites, perante Juntas Comerciais, a Recei-
ta Federal do Brasil, o Banco Central do Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, autoridades trabalhistas, seguridade social, autoridades 
fi scais e previdenciárias, cujo impacto fi nanceiro direto à Companhia, individual ou agregado, seja superior a R$ 2.500.000,00; k) receber ou responder cita-
ções, intimações e notifi cações judiciais e/ou extrajudiciais enviadas por ou recebidas pela Companhia, cujo objeto envolva valor individual ou agregado 
seja superior a R$ 2.500.000,00; l) celebrar, negociar, modifi car, ou extinguir quaisquer contratos ou efetuar qualquer gasto junto a prestadores de serviço ou 
fornecedores da Companhia, cujo valor individual ou agregado seja superior a R$ 2.500.000,00; m) celebrar, negociar, modifi car, ou extinguir quaisquer con-
tratos ou qualquer outro tipo de acordo com clientes ou terceiros para a comercialização de serviços e produtos compreendidos ou relacionados ao objeto 
social da Companhia, cujo valor individual ou agregado da venda seja superior a R$ 5.500.000,00; n) participar de leilão, concurso, processo competitivo, 
licitação, pública ou privada, cujo valor individual ou agregado seja superior a R$ 5.500.000,00; o) contratar, demitir, promover, oferecer bônus, participação 
nos lucros, participação em planos de stock option ou equivalentes, ou alterar as condições de contratação de empregados, diretores, conselheiros e demais 
colaboradores cuja remuneração anual seja superior a R$ 270.000,00; p) adquirir, onerar, alienar e/ou qualquer outra transação envolvendo participações 
societárias detidas pela Companhia em outras sociedades, consórcios, sociedade em conta de participação, associações e demais pessoas jurídicas (e/ou 
direitos relacionados a tais pessoas jurídicas); q) celebrar qualquer operação societária envolvendo qualquer subsidiária (sociedades, consórcios, sociedade 
em conta de participação, associações e demais pessoas jurídicas), inclusive, mas não limitado a incorporação, reorganizações societárias, joint venture, 
parceria, cisão, permuta de ações, combinação de negócios (por aquisição de ativos, valores mobiliários ou de outra forma); r) deliberar sobre o voto da 
Companhia em qualquer Assembleia Geral, Reunião de Sócios ou qualquer acordo de acionistas de qualquer de subsidiária (sociedades, consórcios, socie-
dade em conta de participação, associações e demais pessoas jurídicas), qualquer que seja a matéria (inclusive todas as matérias relacionadas neste Artigo 
16º); s) confessar falência e/ou pedir a recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia; t) representar a Companhia perante qualquer assembleia de 
credores, massa falida ou procedimento de recuperação judicial ou extrajudicial, cujo valor individual ou agregado do crédito discutido seja superior a R$ 
2.500.000,00; u) aprovar a descontinuação das atividades, dissolução, liquidação e extinção da Companhia e/ou suas subsidiárias (sociedades, consórcios, 
sociedade em conta de participação, associações e demais pessoas jurídicas); e v) outorgar procuração pela Companhia, para a prática dos atos listados 
neste Artigo 16.” 2. Reformar o Estatuto Social, em virtude da deliberação prevista no item 2 anterior, conforme nova redação consolidada anexa a esta Ata 
como Anexo I; que encontra-se arquivado na sede da companhia. Esclarecimentos: O Presidente da Mesa esclareceu que a ata desta Assembleia será lavra-
da na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., e que será publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 
130, § 2º, da Lei das S.A. Encerramento: Formalidades legais foram devidamente arquivadas e registradas na JUCESP nº 333.868/21-3 em 13/07/2021.

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.  

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 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 

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1006051-37.2018.8.26. 
0565 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara Cível, do Foro de São Caetano do Sul,Estado de São Paulo,Dr(a).Ana Lucia Fusaro, na 
forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) ODAIR MODA,brasileiro,comerciante,portador do RG 4.466.984-7.SSP.SP. e inscrito no CPF do 
MF sob o Nº310.632.178-49,atualmente em local incerto e não sabido,bem como aos ausentes,incertos, desconhecidos e eventu-
ais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Andreia Tassiane Antonacci ajuizou ação de USUCAPIÃO, 
visando a posse do imóvel situado à Avenida dos Estados, nº 4.300 esquina com a Rua dos Berilos, nº 227, Prosperidade, São 
Caetano do Sul, SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Caetano do Sul, aos 19 de novembro de 2021.[23,24] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1019285-76.2021.8.26.0405 O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do 
Foro de Osasco,Estado de São Paulo,Dr.WILSON LISBOA RIBEIRO,na forma da Lei, etc. FAZ SABER a AQUILES DAS GRAÇAS 
ANDRÉ,RG 13111502,CPF 00939183803, 66,que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de José 
Eduardo Felicio de Souza,com fulcro nos artigos 395,463,1417/18 do CC, alegando em síntese alegando em síntese ser possuidor 
compromissário do imóvel matrícula 39.608 do 1ºCRI Osasco,com 125,00m² de área,situado na Rua R,quadra Y,nº100,do Conjun-
to Residencial Morro do Farol, Osasco / SP, CEP 06260-174, adquirido em março/1984 do titular da propriedade e cuja ausência 
necessita ser suprida pela adjudicação, para transferência junto ao Registro de Imóveis, e consequente escritura definitiva. 
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 Osasco, aos 10 de novembro de 2021.     [23,24] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1032875-02.2019.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
7ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDO DE OLIVEIRA 
DOMINGUES LADEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GG GALVÃO COSTA CONSTRUÇÕES E REFORMAS, 
CNPJ 29.444.203/0001- 59, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Condomínio 
Edifício Athenas, objetivando que seja julgada procedente, compelindo-se a ré ao pagamento da multa contratual em 
virtude do descumprimento do contrato assinado, condenando-a nas custas e despesas processuais, e honorários 
advocatícios. 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.                                    [23,24] 

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

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.

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 ARAPANÉS 
INCORPORADORA LTDA., empresa devidamente inscrita no CNPJ nº 11.449.834/0001-03, 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 09/03/2016, devidamente registrado na matrícula nº 261.476, 
perante o 9º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, no qual figuram como fiduciantes WILSON OSHIRO, brasileiro, solteiro, motorista, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 26.690.012-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 248.780.358-46, 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 12/11/21 
ás 10:00 e finalizando dia 29/11/21 ás 10:00, com lance mínimo igual ou superior à R$ 1.271.380,01 (um milhão, duzentos e setenta e um mil e 
trezentos e oitenta reais e um centavo) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome da credora fiduciária, 
constituído por IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 133, localizado no 13º pavimento do “CONDOMÍNIO UP HOME VILA CARRÃO”, situado na 
Rua Biguaçu nº 366, no 27º Subdistrito – TATUAPÉ – que possui: Área Privativa Total de 86,030m²; Área de Uso Comum de 53,884m² 
(onde se inclui a área correspondente a (01) uma vaga individual e indeterminada na garagem coletiva); Área Real Total de 139,914m²; 
correspondendo-lhe um coeficiente de proporcionalidade de 0,0064282; uma Fração Ideal de terreno de 17,391m²; e um coeficiente 
de distribuição de despesas de condomínio de 0,0064719. 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 ás 10:00e finalizando dia 30/11/21 ás 10:00, com lance 
mínimo, igual ou superior a R$ 439.462,06 (quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e seis 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, despesas 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. OBS: CONFORME INFORMADO PELO COMITENTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO 
JUNTO AO TJSP SOB NUMERO 1011212-50.2018.8.26.0008;  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.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 03/12/2021 às 09h00/2º Público Leilão: 07/12/2021 às 14h00

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial - mat. Jucesp n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís Carlos 
Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, autorizado por 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIARIO, CNPJ n° 25.235.009/0001-
02, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos do instrumento particular, datado de 12/
Abr/2019 e 1º aditamento ao instrumento particular, datado de 10/Out/2019, o seguinte imóvel em lote 
único: Apartamento nº 16, da torre 03, localizado no 1º pavimento do empreendimento denominado 
Condomínio Helbor Carpe Diem Bosque Maia, situado na Rua Terceiro Sargento Francisco Luiz Roberto 
Boening, nº 80, no Bairro Vila Progresso, perímetro urbano deste distrito, município e comarca de 
Guarulhos/SP, com a área construída de uso privativo e exclusivo de 116,72m²; área comum de 85,08m²; 
área total construída de 201,80m². Corresponde a esta unidade o coeficiente de proporcionalidade de 
0,267985000% e fração ideal de 25,7558m², com direito ao uso de 02 (duas) vagas para veículo em área 
comum de uso indeterminado. Matrícula: 143.263 do 2º Cartório de Oficio de Registro de Imóveis, 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Guarulhos/SP. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob 
n°: 083.82.45.0198.03.006. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 946.322,53 (novecentos e quarenta e seis mil, 
trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos). 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 1.113.196,63 
(um milhão, cento e treze mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e três centavos). O arrematante 
pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, 
impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a 
partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. 
Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Fica o 
Fiduciante Edgar Gregorio, RG nº 29.558.399-X-SSP/SP e CPF nº 220.015.488-77, intimado das datas dos 
leilões pelo presente edital. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento 
do edital completo através dos sites www.superbid.net e www.sold.superbid.net.

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

CONDOMÍNIO PANAMBY – EM CONSTRUÇÃO
EDITAL DE 1 º E 2º LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DE FRAÇÕES IDEAIS E DIREITOS SOBRE UNIDADES CONDOMINIAIS 

PERTINENTES QUE COMPÕEM O “CONDOMÍNIO PANAMBY – EM CONSTRUÇÃO”
DATA DO LEILÃO 1.a Hasta: 09 de dezembro de 2021, Horário: 11h00m, podendo os 
lances serem ofertados no site a partir do dia 06 de dezembro de 2021. DATA DO 
LEILÃO 2.a Hasta: 13 de dezembro de 2021, Horário: 11h00m, podendo os lances 
serem ofertados no site a partir do dia 09 de dezembro de 2021. O leilão se dará 
exclusivamente na modalidade on line, em razão da pandemia que assola o país e 
que impede eventos públicos presenciais; junto ao site: www.raicherleiloes.com.br. A 
Comissão de Representantes do “Condomínio Panamby – Em Construção”, 
regularmente eleita e empossada, nos termos das Atas das Assembleias Gerais 
pertinentes regularmente registradas em Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos, de acordo com os §§ 1º ao 5º, do artigo 63, da Lei 4.591/64, por seus 
membros integrantes, faz saber que levará a venda, em hasta pública, por meio da 
Raicher Leiloes, responsável técnico, Leiloeiro Público Oficial, Sr. Sami Raicher 
regularmente matriculado junto à JUCESP, sob o nº 930, estabelecido na Rua Tupi, 
267 – Cj 101 – 10º andar – Santa Cecília – São Paulo/SP, as frações ideais e os 
direitos e ações correspondentes sobre as unidades abaixo descritas e 
especificadas, pelo valor pleno da avaliação pericial efetuada devidamente 
atualizada na primeira hasta; e pelo maior valor oferecido na segunda hasta, com 
transferência da fração ideal de terreno e dos direitos e obrigações a ela 
correspondentes, do empreendimento denominado “Condomínio Panamby”, situado 
e com entradas na Rua Clipperton, nº 14, e Rua Dr. José Gustavo Busch, sem 
número, município de São Paulo, Estado de São Paulo, bairro do Panamby. Valores: 
Sendo o valor de arrematação da 1ª Hasta correspondente ao valor de mercado das 
unidades avaliado no estado e estágio de construção em que se encontram, conforme 
valores apurados e constantes do laudo avaliatório elaborado por profissional 
habilitado; e em 2ª Hasta pela maior oferta, excetuando-se em qualquer caso o preço 
vil (aqui definido na forma do § único do artigo 891 do Código de Processo Civil, como 
sendo aquele inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação abaixo 
descriminada) para cada uma das unidades, sendo certo que o lance deverá 
corresponder no mínimo ao valor da dívida vencida para com o condomínio com os 
acréscimos previstos e calculados nos termos do § 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64, o 
que for maior, a saber: 1º.) Fração ideal de 0,5930%, que corresponderá à Unidade nº 
302 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá 
área privativa de 64,390m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª 
Hasta: R$ 475.520,33. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor 
da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade 
mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o 
valor de R$ 272.456,31. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e 
quitado pelo arrematante no valor de R$ 31.871,39, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Penhora da unidade conforme AV - 113 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 2º.) Fração 
ideal de 0,5750%, que corresponderá à Unidade nº 1302 do Edifício Magnólia 
(Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 61,250m2, 
com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 451.977,91. Em 2ª 
Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor 
minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais 
(Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 264.186,40. 
Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante 
no valor de R$ 30.903,97, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira 
em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Constam Penhoras da unidade 
conforme AV – 128 e AV - 143 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 3º.) Fração ideal de 
0,5990%, que corresponderá à Unidade nº 1502 do Edifício Magnólia (Matrícula 
119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 65,115m2, com direito 
de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 480.853,61. Em 2ª Hasta pela 
maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo 
equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do 
artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 275.213,06. Existe valor de rateio 
futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 
32.193,87, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro 
de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Penhora da unidade conforme AV - 109 
da matrícula 119.886 – 15º CRI; 4º.) Fração ideal de 0,5856%, que corresponderá à 
Unidade nº 1507 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 
67), que terá área privativa de 62,590m2, com direito de uso de uma vaga de garagem 
– Valor 1ª Hasta: R$ 461.906,71. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% 
do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da 
unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que 
somam o valor de R$ 269.056,49. Existe valor de rateio futuro da construção a ser 
assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 31.437,68, a ser pago em 02 
(duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro 
de 2022. Consta Penhora da unidade conforme AV - 110 da matrícula 119.886 – 15º 
CRI; 5º.) Fração ideal de 0,3608%, que corresponderá à Unidade nº 1508 do Edifício 
Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 
34,210m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 
253.107.32. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira 
Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais 
acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de 
R$ 165.770,95. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado 
pelo arrematante no valor de R$ 19.391,56, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Penhora da unidade conforme AV - 111 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 6º.) Fração 
ideal de 0,6045%, que corresponderá à Unidade nº 1602 do Edifício Magnólia 
(Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 65,805m2, 
com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 485.940,00. Em 2ª 
Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor 
minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais 
(Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 277.740,31. 
Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante 
no valor de R$ 32.489,47, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira 
em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Penhora da unidade 
conforme AV - 112 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 7º.) Fração ideal de 0,3765%, que 
corresponderá à Unidade nº 1605 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º 
CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 37.060m2, com direito de uso de uma 
vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 261.881,85. Em 2ª Hasta pela maior oferta, 
exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à 
dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 
4.591/64), que somam o valor de R$ 172.984,91. Existe valor de rateio futuro da 
construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 20.235,39, a ser 
pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última 
em janeiro de 2022. Consta Penhora da unidade conforme AV - 143 da matrícula 
119.886 – 15º CRI; 8º.) Fração ideal de 0,3616%, que corresponderá à Unidade nº 
304 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá 
área privativa de 35,110m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª 
Hasta: R$ 258.954,42. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor 
da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade 
mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o 
valor de R$ 166.138,61. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e 
quitado pelo arrematante no valor de R$ 19.434,56, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Arresto da unidade conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 

9º.) Fração ideal de 0,3775%, que corresponderá à Unidade nº 408 do Edifício 
Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 
37,255m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 
262.238,41. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira 
Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais 
acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de 
R$ 173.444,52. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado 
pelo arrematante no valor de R$ 20.289,14, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Arresto da unidade conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 10º.) Fração 
ideal de 0,3611%, que corresponderá à Unidade nº 504 do Edifício Magnólia 
(Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 35,040m2, 
com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 258.865,65. Em 2ª 
Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor 
minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais 
(Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 165.908,84. 
Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante 
no valor de R$ 19.407,70, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira 
em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Arresto da unidade 
conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 11º.) Fração ideal de 0,3632%, 
que corresponderá à Unidade nº 505 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º 
CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 35,380m2, com direito de uso de uma 
vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 259.327,21. Em 2ª Hasta pela maior oferta, 
exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à 
dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 
4.591/64), que somam o valor de R$ 166.873,60. Existe valor de rateio futuro da 
construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 19.520,56, a 
ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a 
última em janeiro de 2022. Consta Arresto da unidade conforme AV - 125 da matrícula 
119.886 – 15º CRI; 12º.) Fração ideal de 0,3747%, que corresponderá à Unidade nº 
601 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá 
área privativa de 36,670m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª 
Hasta: R$ 261.160,62. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor 
da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade 
mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o 
valor de R$ 172.157,62. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e 
quitado pelo arrematante no valor de R$ 20.138,64, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Arresto da unidade conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 13º.) Fração 
ideal de 0,3771%, que corresponderá à Unidade nº 608 do Edifício Magnólia 
(Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 37,205m2, 
com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 262.151,20. Em 2ª 
Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor 
minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais 
(Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 173.260,27. 
Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante 
no valor de R$ 20.267,64, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira 
em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Arresto da unidade 
conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 14º.) Fração ideal de 0,3708%, 
que corresponderá à Unidade nº 701 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º 
CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 36,180m2, com direito de uso de uma 
vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 260.200,38. Em 2ª Hasta pela maior oferta, 
exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à 
dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 
4.591/64), que somam o valor de R$ 170.365,34. Existe valor de rateio futuro da 
construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 19.929,02, a 
ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a 
última em janeiro de 2022. Consta Arresto da unidade conforme AV - 125 da matrícula 
119.886 – 15º CRI; 15º.) Fração ideal de 0,3794%, que corresponderá à Unidade nº 
708 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá 
área privativa de 37,505m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª 
Hasta: R$ 263.677,38. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor 
da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade 
mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o 
valor de R$ 174.316,87. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e 
quitado pelo arrematante no valor de R$ 20.391,25, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Arresto da unidade conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 16º.) Fração 
ideal de 0,3375%, que corresponderá à Unidade nº 804 do Edifício Magnólia 
(Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 31,260m2, 
com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 227.925,77. Em 2ª 
Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor 
minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais 
(Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 155.066,34. 
Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante 
no valor de R$ 18.139,28, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira 
em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Arresto da unidade 
conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 17º.) Fração ideal de 0,3506%, 
que corresponderá à Unidade nº 1101 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 
15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 32,920m2, com direito de uso de 
uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 240.272,73. Em 2ª Hasta pela maior 
oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo 
equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do 
artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 161.084,72. Existe valor de 
rateio futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 
18.843,35, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro 
de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Arresto da unidade conforme AV - 125 
da matrícula 119.886 – 15º CRI; 18º.) Fração ideal de 0,3632%, que corresponderá à 
Unidadenº 1405 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 
67), que terá área privativa de 35,380m2, com direito de uso de uma vaga de garagem 
– Valor 1ª Hasta: R$ 259.327,21. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil 
(50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto 
da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que 
somam o valor de R$ 166.873,60. Existe valor de rateio futuro da construção a ser 
assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 19.520,56, a ser pago em 02 
(duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro 
de 2022. Consta Arresto da unidade conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º 
CRI; 19º.) Fração ideal de 0,3775%, que corresponderá à Unidade nº 1408 do 
Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área 
privativa de 37,255m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: 
R$ 262.238,41. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da 
primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais 
acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de 
R$ 173.444,52. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado 
pelo arrematante no valor de R$ 20.289,14, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Arresto da unidade conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 20º.) Fração 
ideal de 0,3503%, que corresponderá à Unidade nº 1608 do Edifício Magnólia 

(Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 32,880m2, 
com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 240.145,53. Em 2ª 
Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor 
minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais 
(Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 160.946,86. 
Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante 
no valor de R$ 18.827,24, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira 
em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Arresto da unidade 
conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 21º.) Fração ideal de 0,3741%, 
que corresponderá à Unidade nº 1705 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º 
CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 36,750m2, com direito de uso de uma 
vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 260.479,08. Em 2ª Hasta pela maior oferta, 
exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à 
dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 
4.591/64), que somam o valor de R$ 171.881,82. Existe valor de rateio futuro da 
construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 20.106,39, a ser 
pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última 
em janeiro de 2022. Consta Arresto da unidade conforme AV - 125 da matrícula 
119.886 – 15º CRI; 22º.) Fração ideal de 0,3463%, que corresponderá à Unidade nº 
1804 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá 
área privativa de 32,380m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª 
Hasta: R$ 238.570,70. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor 
da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade 
mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o 
valor de R$ 159.109,24. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e 
quitado pelo arrematante no valor de R$ 18.612,26, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Arresto da unidade conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 23º.) Fração 
ideal de 0,3735%, que corresponderá à Unidade nº 1805 do Edifício Magnólia 
(Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 36,680m2, 
com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 261.245,67. Em 2ª 
Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor 
minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais 
(Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 171.606,41. 
Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante 
no valor de R$ 20.074,14, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira 
em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Arresto da unidade 
conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 24º.) Fração ideal de 0,3578%, 
que corresponderá à Unidade nº 1808 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º 
CRI – R. 02 e AV. 67), que terá área privativa de 33,830m2, com direito de uso de uma 
vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 245.938,73. Em 2ª Hasta pela maior oferta, 
exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à 
dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 
4.591/64), que somam o valor de R$ 164.392,58. Existe valor de rateio futuro da 
construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 19.230,33, a ser 
pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última 
em janeiro de 2022. Consta Arresto da unidade conforme AV - 125 da matrícula 
119.886 – 15º CRI. Normatização do leilão: 01 – Em 1.ª Hasta os imóveis acima 
citados serão vendidos pelo valor de avaliação especificado, acrescido da Comissão 
de 5% do Leiloeiro. Em 2.ª Hasta os imóveis serão vendidos pela maior oferta, 
excetuando-se em qualquer caso o preço vil, aqui definido na forma do § único do 
artigo 891 do Código de Processo Civil como sendo aquele inferior a 50% (cinquenta 
por cento) da avaliação específica atualizada, obtida via laudo pericial de avaliação 
elaborado por profissional habilitado e acima discriminada para cada uma das 
unidades; OU o mínimo equivalente ao valor da dívida vencida para com o 
Condomínio com os acréscimos previstos e calculados nos termos do § 4º do artigo 63 
da Lei 4.591/64, também acima especificada, o que for maior; sendo certo que em 
qualquer dos casos, ao valor da arrematação será acrescida a Comissão de 5% (cinco 
por cento) do Leiloeiro; 02 – Em 1.ª Hasta não serão considerados os lances inferiores 
às avaliações supra indicadas; 03 – Em qualquer das hastas, fica desde logo 
esclarecido e definido que o arrematante assumirá o pagamento dos valores 
vincendos aprovados em Assembleia e destinados à conclusão das obras 
conforme indicado, calculados de acordo com o percentual equivalente à fração 
ideal da unidade arrematada. 04 – As unidades estão em construção, sendo que a 
imissão na posse se dará após a expedição do HABITE-SE e desde que o 
arrematante esteja totalmente em dia com suas obrigações financeiras perante o 
condomínio. 05 – Havendo arrematação, o arrematante passa automaticamente à 
condição de condômino do “Condomínio Panamby – em Construção”, com todos os 
deveres, obrigações e direitos daí decorrentes. 06 - Condições de Pagamento: 20% 
(vinte por cento) do valor do lance vencedor no ato da arrematação e os 80% (oitenta 
por cento) restantes dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas da realização da 
Hasta, pagando, ainda, no ato da praça, o percentual de 5% (cinco por cento) a título 
de comissão do Leiloeiro diretamente a este. Os pagamentos do lance serão 
realizados mediante boletos bancários a serem emitidos no mesmo dia pela 
administradora do Condomínio; 07 – O arrematante fica ciente de que assumirá e 
serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade, todas as despesas relativas à 
regularização perante o Registro de Imóveis, tais como o ITBI, despesas de escritura 
e cartório e outras taxas e/ou despesas decorrentes da arrematação; 08 – As 
escrituras da fração ideal dos imóveis arrematados serão realizadas em até 60 
(sessenta) dias úteis a contar do pagamento integral do lance e da comissão do 
Leiloeiro; 09 – O arrematante e demais interessados ficam expressamente 
cientificados desde logo que a participação no leilão implica automaticamente 
na aceitação plena das normas, disposições e procedimentos contidos no 
presente Edital, para todos os fins de Direito. Maiores informações poderão ser 
prestadas pela assessoria jurídica do Condomínio, pelo tel. (11) 5572-7784. Edital 
completo disponível também no site do leiloeiro – www.raicherleiloes.com.br. Ficam 
também desde já notificados os condôminos inadimplentes pessoas jurídicas e 
também pessoas físicas e seus respectivos cônjuges, da realização dos leilões nas 
datas, horários, valores e critérios designados neste edital, para todos os efeitos 
legais. Os interessados em participar do leilão 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 no mínimo 01 (uma) hora 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, com especificação clara e individualizada da 
unidade a qual se destina o lance (Exemplo: “Lance relativo à unidade XX do Edifício 
XXXXX; valor ofertado: R$ XXXXXXX”). No caso de não pagamento dos valores 
devidos, no prazo estabelecido,  estará o proponente sujeito a sanções e a 
responsabilização por perdas e danos. 10 – Em caso do devedor fazer a remissão ou 
acordo, deverá a mesma ser efetuada no escritório do Leiloeiro oficial e pagar o valor 
correspondente aos 5% (cinco por cento) do valor do acordo ou remissão ao Leiloeiro 
e mediante a aprovação prévia dos representantes e/ou advogados do Condomínio, 
no prazo máximo de 24 horas antes das praças desginadas. 11 - A total 
responsabilidade deste leilão bem como das regras do edital de leilão, bem como 
ainda valores, datas e produto é da Comissão de Representantes, 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.

Comissão de Representantes do “Condomínio Panamby – em Construção”
RAICHER LEILÔES – Sami Raicher - Jucesp-930

contato@raicherleiloes.com.br

CONDOMÍNIO PANAMBY – EM CONSTRUÇÃO
EDITAL DE 1 º E 2º LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DE FRAÇÕES IDEAIS E DIREITOS SOBRE UNIDADES CONDOMINIAIS 

PERTINENTES QUE COMPÕEM O “CONDOMÍNIO PANAMBY – EM CONSTRUÇÃO”

DATA DO LEILÃO 1.ª Hasta: 09 de dezembro de 2021, Horário: 11h00m, podendo 
os lances serem ofertados no site a partir do dia 06 de dezembro de 2021. DATA DO 
LEILÃO 2.ª Hasta: 13 de dezembro de 2021, Horário: 11h00m, podendo os lances 
serem ofertados no site a partir do dia 09 de dezembro de 2021. O leilão se dará 
exclusivamente na modalidade on line, em razão da pandemia que assola o país e 
que impede eventos públicos presenciais; junto ao site: www.raicherleiloes.com.br. 
A Comissão de Representantes do “Condomínio Panamby – Em Construção”, 
regularmente eleita e empossada, nos termos das Atas das Assembleias Gerais 
pertinentes regularmente registradas em Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos, de acordo com os §§ 1º ao 5º, do artigo 63, da Lei 4.591/64, por seus 
membros integrantes, faz saber que levará a venda, em hasta pública, por meio da 
Raicher Leilões, responsável técnico, Leiloeiro Público Oficial, Sr. Sami Raicher 
regularmente matriculado junto à JUCESP, sob o nº 930, estabelecido na Rua Tupi, 
267 – Cj 101 – 10º andar – Santa Cecília – São Paulo/SP, as frações ideais e os 
direitos e ações correspondentes sobre as unidades abaixo descritas e 
especificadas, pelo valor pleno da avaliação pericial efetuada devidamente 
atualizada na primeira hasta; e pelo maior valor oferecido na segunda hasta, com 
transferência da fração ideal de terreno e dos direitos e obrigações a ela 
correspondentes, do empreendimento denominado “Condomínio Panamby”, 
situado e com entradas na Rua Clipperton, nº 14, e Rua Dr. José Gustavo Busch, 
sem número, município de São Paulo, Estado de São Paulo, bairro do Panamby. 
Valores: Sendo o valor de arrematação da 1ª Hasta correspondente ao valor de 
mercado das unidades avaliado no estado e estágio de construção em que se 
encontram, conforme valores apurados e constantes do laudo avaliatório elaborado 
por profissional habilitado; e em 2ª Hasta pela maior oferta, excetuando-se em 
qualquer caso o preço vil (aqui definido na forma do § único do artigo 891 do Código 
de Processo Civil, como sendo aquele inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor 
da avaliação abaixo descriminada) para cada uma das unidades, sendo certo que o 
lance deverá corresponder no mínimo ao valor da dívida vencida para com o 
condomínio com os acréscimos previstos e calculados nos termos do § 4º do artigo 
63 da Lei 4.591/64, o que for maior, a saber: 1º.) Fração ideal de 0,3582%, que 
corresponderá à Unidade nº 1801 do Edifício Magnólia (Matrícula 1 19.886 – 15º 
CRI – R. 118), que terá área privativa de 33,880m2, com direito de uso de uma vaga 
de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 246.089,68. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto 
preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida 
em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 
4.591/64), que somam o valor de R$ 138.529,79. Existe valor de rateio futuro da 
construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 19.251,83, a 
ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezde 2021 e a última 
em janeiro de 2022. Consta Indisponibilidade de bens do proprietário conforme AV - 
119 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 2º.) Fração ideal de 0,3652%, que 
corresponderá à Unidade nº 705 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º 
CRI – R. 116), que terá área privativa de 35,630m2, com direito de uso de uma vaga 
de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 259.662,18. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto 
preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à R$ 
129.831,09. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado pelo 
arrematante no valor de R$ 19.628,04, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-
se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022; 3º.) Fração ideal 
de 0,3511%, que corresponderá à Unidade nº 1208 do Edifício Magnólia 
(Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 84), que terá área privativa de 32,980m2, com 
direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 243.367,12. Em 2ª 
Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com 
valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais 
(Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 155.087,31. 
Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado pelo 

arrematante no valor de R$ 18.870,24, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-
se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Insdisponibilidade de bens do proprietário conforme Averbações 123; 127 e 129 na 
matrícula 119.886 – 15º CRI; 4º.) Fração ideal de 0,6250%, que corresponderá à 
Unidade nº 702 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 108), que 
terá área privativa de 68,420m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 
1ª Hasta: R$ 505.222,66. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do 
valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da 
unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que 
somam o valor de R$ 287.159,07. Existe valor de rateio futuro da construção a ser 
assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 33.591,27, a ser pago em 02 
(duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro 
de 2022. Consta Penhora da unidade conforme AV - 114 da matrícula 119.886 – 15º 
CRI; 5º.) Fração ideal de 0,3416%, que corresponderá à Unidade nº 805 do Edifício 
Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 108), que terá área privativa de 
31,780m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 
234.037,79. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira 
Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais 
acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de 
R$ 156.949,42. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado 
pelo arrematante no valor de R$ 18.359,64, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Arresto da unidade conforme AV - 125 da matrícula 119.886 – 15º CRI; 6º.) Fração 
ideal de 0,6097%, que corresponderá à Unidade nº 203 do Edifício Magnólia 
(Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 80), que terá área privativa de 65,630m2, com 
direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 484.295,31. Em 2ª Hasta 
pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor 
minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais 
(Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 274.388,53. 
Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante 
no valor de R$ 32.768,95, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira 
em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022; 7º.) Fração ideal de 0,3720%, 
que corresponderá à Unidade nº 801 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º 
CRI – R. 86), que terá área privativa de 36,330m2, com direito de uso de uma vaga de 
garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 260.583,53. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto 
preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida 
em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 
4.591/64), que somam o valor de R$ 170.916,80. Existe valor de rateio futuro da 
construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 19.993,52, a 
ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a 
última em janeiro de 2022; 8º.) Fração ideal de 0,3387%, que corresponderá à 
Unidade nº 1105 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 86), que 
terá área privativa de 31,420m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 
1ª Hasta: R$ 228.641,79. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do 
valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da 
unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que 
somam o valor de R$ 155.617,22. Existe valor de rateio futuro da construção a ser 
assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 18.203,78, a ser pago em 02 
(duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro 
de 2022. Normatização do leilão: 01 – Em 1.ª Hasta os imóveis acima citados serão 
vendidos pelo valor de avaliação especificado, acrescido da Comissão de 5% do 
Leiloeiro. Em 2.ª Hasta os imóveis serão vendidos pela maior oferta, excetuando-se 
em qualquer caso o preço vil, aqui definido na forma do § único do artigo 891 do 
Código de Processo Civil como sendo aquele inferior a 50% (cinquenta por cento) da 
avaliação específica atualizada, obtida via laudo pericial de avaliação

 elaborado por profissional habilitado e acima discriminada para cada uma das 
unidades; OU o mínimo equivalente ao valor da dívida vencida para com o 
Condomínio com os acréscimos previstos e calculados nos termos do § 4º do artigo 
63 da Lei 4.591/64, também acima especificada, o que for maior; sendo certo que em 
qualquer dos casos, ao valor da arrematação será acrescida a Comissão de 5% 
(cinco por cento) do Leiloeiro; 02 – Em 1.ª Hasta não serão considerados os lances 
inferiores às avaliações supra indicadas; 03 – Em qualquer das hastas, fica desde 
logo esclarecido e definido que o arrematante assumirá o pagamento dos valores 
vincendos aprovados em Assembleia e destinados à conclusão das obras 
conforme indicado, calculados de acordo com o percentual equivalente à fração 
ideal da unidade arrematada. 04 – As unidades estão em construção, sendo que a 
imissão na posse se dará após a expedição do HABITE-SE e desde que o 
arrematante esteja totalmente em dia com suas obrigações financeiras perante o 
condomínio. 05 – Havendo arrematação, o arrematante passa automaticamente à 
condição de condômino do “Condomínio Panamby – em Construção”, com todos os 
deveres, obrigações e direitos daí decorrentes. 06 - Condições de Pagamento: 20% 
(vinte por cento) do valor do lance vencedor no ato da arrematação e os 80% (oitenta 
por cento) restantes dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas da realização da 
Hasta, pagando, ainda, no ato da praça, o percentual de 5% (cinco por cento) a título 
de comissão do Leiloeiro diretamente a este. Os pagamentos do lance serão 
realizados mediante boletos bancários a serem emitidos no mesmo dia pela 
administradora do Condomínio; 07 – O arrematante fica ciente de que assumirá e 
serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade, todas as despesas relativas à 
regularização perante o Registro de Imóveis, tais como o ITBI, despesas de escritura 
e cartório e outras taxas e/ou despesas decorrentes da arrematação; 08 – As 
escrituras da fração ideal dos imóveis arrematados serão realizadas em até 60 
(sessenta) dias úteis a contar do pagamento integral do lance e da comissão do 
Leiloeiro; 09 – O arrematante e demais interessados ficam expressamente 
cientificados desde logo que a participação no leilão implica automaticamente 
na aceitação plena das normas, disposições e procedimentos contidos no 
presente Edital, para todos os fins de Direito. Maiores informações poderão ser 
prestadas pela assessoria jurídica do Condomínio, pelo tel. (11) 5572-7784. Edital 
completo disponível também no site do leiloeiro – www.raicherleiloes.com.br. Ficam 
também desde já notificados os condôminos inadimplentes pessoas jurídicas e 
também pessoas físicas e seus respectivos cônjuges, da realização dos leilões nas 
datas, horários, valores e critérios designados neste edital, para todos os efeitos 
legais. Os interessados em participar do leilão 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 no mínimo 01 (uma) hora 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, com especificação clara e individualizada da 
unidade a qual se destina o lance (Exemplo: “Lance relativo à unidade XX do Edifício 
XXXXX; valor ofertado: R$ XXXXXXX”). No caso de não pagamento dos valores 
devidos, no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções e a 
responsabilização por perdas e danos. 10 – Em caso do devedor fazer a remissão ou 
acordo, deverá a mesma ser efetuada no escritório do Leiloeiro oficial e pagar o valor 
correspondente aos 5% (cinco por cento) do valor do acordo ou remissão ao Leiloeiro 
e mediante a aprovação prévia dos representantes e/ou advogados do Condomínio, 
no prazo máximo de 24 horas antes das praças desginadas. 11 - A total 
responsabilidade deste leilão bem como das regras do edital de leilão, bem como 
ainda valores, datas e produto é da Comissão de Representantes, 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. 

Comissão de Representantes do “Condomínio Panamby – em Construção”
RAICHER LEILÔES – Sami Raicher - Jucesp-930

contato@raicherleiloes.com.br
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1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COTIA – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0009332-06.2012.8.26.0152 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). Seung Chul Kim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a AUTO 
MOTORS FONTES, CNPJ. 74.247.636/0001-79 e VILA NOVA D’GAIA VEÍCULOS LTDA, CNPJ. 09.358.257/0001-94, na 
pessoa de seus representantes legais, que MARCIO DONIZETTI FACHINETTI e WELINGTON JUNIO DA SILVA, ajuiza-
ram uma ação de Indenização por Dano Material, alegando em síntese: os requerentes procuraram o lojista responsável 
pelas empresas rés a fim de que este intermediasse a venda do veículo Masserati, modelo GranCabrio, Placa FMD 0111, 
decorridos 10 dias sem êxito na venda do veículo, os autores retiraram o automóvel da empresa, entretanto, o lojista não 
lhes devolveu a documentação do veículo. Diante disso, solicitaram a 2ª via dos documentos, quando se apurou que no 
documento constava o banco AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A como agente financiador, 
para tanto o lojista Sr. João, representante das citadas, informou que a transação fora simulada e o crédito foi realizado em 
uma conta que ele não operava, os autores em razão de conseguirem comprador para o veículo, quitaram o financiamento 
fraudulento no valor de R$ 165.516,03, para a liberação da documentação e prosseguimento do negócio. Diante do ex-
posto, os requerentes lavraram boletim de ocorrência, o qual deu partida a um inquérito policial, que viera posteriormente, 
investigar o Sr. João ante a falsificação da assinatura do autor. Perante a situação, requerem os autores que seja declarada 
a inexistência de negócio jurídico entre os autores e a 1ª requerida, condenando-a a restituir o valor pago, acrescidos de 
juros e correção monetária, nos termos da lei. Encontrando-se as rés em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, as rés serão consideradas 
revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. São Paulo, 23 de novembro de 2021. 

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0027907-53.2013.8.26.0564 O MM. Juiz de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Rodrigo Faccio da Silveira, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a FÊNIX COMÉRCIO DE MICROCHIPS LTDA., CNPJ 12.150.411/0001-42, na pessoa de seu represen-
tante legal, e a TONI HABIB AL ASSI, CPF 217.522.028-13, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extraju-
dicial por parte de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINACEIROS S.A., alegando em síntese, 
ser credora da quantia de R$ 96.301,96 (noventa e seis mil, trezentos e um Reais e noventa e seis centavos OUT./2013), 
que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente 
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito, referente à cédula de crédito bancário sob o nº 30981-483669438, 
de 28/06/2011. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
que no prazo de 03 (três) dias paguem o débito, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou reco-
nheçam o crédito, depositando 30% do valor em execução, podendo, ainda, opor embargos em 15 (quinze) dias, prazos 
que fluirão após o decurso do prazo do presente edital, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem 
para garantia da dívida. Não sendo apresentados embargos, os réus serão considerados revéis, caso em que será nome-
ado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 21 de setembro de 2021. 

Dev Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial
CNPJ/ME nº 06.030.747/0001-79 - NIRE 35.300.466.136

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Os Senhores Acionistas da Dev Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.030.747/0001-79, com endereço na Rua Claudio 
Soares, nº 72, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05.422-030 (“Companhia”), ficam convidados a 
participar da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 30 de novembro de 2021, 
às 10h30, em primeira convocação, na sede da Companhia, para deliberarem sobre as seguintes 
matérias da Ordem do Dia: (i) grupar as 1.993.225.855 (um bilhão, novecentos e noventa e três 
milhões, duzentas e vinte e cinco mil, oitocentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias e sem valor 
nominal, representativas do capital social subscrito da Companhia, na proporção de 10 (dez) ações 
para 1 (uma) ação da respectiva espécie, resultando em 199.322.585 (cento e noventa e nove 
milhões, trezentas e vinte e duas, quinhentas e oitenta e cinco) ações ordinárias e sem valor nominal; 
(ii) a liquidação das frações de ações resultantes do grupamento, caso aprovado; e (iii) Consolidação 
do Estatuto Social, com as alterações mencionadas acima. São Paulo, 19 de outubro de 2021. 
Dev Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial - Wanderlei Bammann de Carvalho - Diretor.

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

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Re-
gistro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhe-
cimento tiverem que realizou as NOTIFICAÇÕES de BENJAMIM CONSTANTE DE OLIVEIRA NETO, 
EVANGELINA DE OLIVEIRA, EDUARDO FERREIRA VALLE, ADELINA DE OLIVEIRA VALLE, AR-
THUR REIS, CLOTILDE DE OLIVEIRA REIS, OCTAVIANO CONSTANTE DE OLIVEIRA, EUGENIO 
AMAR, ANTONIETA DE OLIVEIRA AMAR. JOSÉ FERNANDES DE ASSUMPÇÃO, na qualidade 
de titulares de domínio do imóvel usucapiendo, transcrito sob nº 34.893 do 3ºRI e 8.396 do 9ºRI; 
AMAURI GARCIA, RAIMUNDO BEZERRA DE SOUZA, ANTONIO AGOSTINHO DOS SANTOS, 
MARCELO JOSÉ ALEGRETTI, ALEXANDRE JOSÉ ALEGRETTI, SILVANA BAPTISTA BARRE-
TO, cedentes do imóvel usucapiendo, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de 
reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em UM PREDIO e seu terreno 
situado à Rua Amanari, nº 287 e 303, Vila Santa Terezinha, DISTRITO DE ITAQUERA, o imóvel 
considerado absolutamente extremado, com muros divisórios, com alinhamento predial definido com 
os logradouros públio, Rua Amanari nº 287 e nº 303 da Rua Paulo Amaral, com fechamento através 
de muro; tendo início no ponto 1, segue pelo alinhamento predial da Rua Amanari, com azimute de 
54º11’34, uma distância de 15,06m, até o ponto 2; daí deflete a direita, com azimute de 144º31’15”, 
segue uma distância de 12,33m, confrontando com o imóvel nº 285, da Rua Amanari, de titularidade 
dominial de Wagner Barbosa da Silva e outro, até o ponto 3; daí deflete a direita, com azimute de 
235º48’14”, segue uma distância de 14,96m, confrontando com o imóvel nº 23, da Rua Paulo Amaral, 
de titularidade dominial de Maria Jose do Nascimento, até o ponto 4; daí deflete a direita, com azimute 
de 324º03’08”, segue uma distância de 11,91m pelo alinhamento predial da Rua Paulo Amaral, até o 
ponto 1, início desta descrição, encerrando a área de 181,93m², cujo pedido foi iniciado através do 
requerimento de 30 de dezembro de 2019, prenotado sob nº 631.732, em 30 de dezembro de 2019, 
instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 16 de dezembro de 2019, no Livro 1834, fls. 157/159, 
pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de Itaquera, e 
demais documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, 
através do qual PAULO CESAR TOMAS DOS SANTOS, RG nº 15.441.825-0-SSP/SP, CPF/MF nº 
084.720.628-99, casado com ELAINE DE CARVALHO TOMAZ DOS SANTOS, RG nº 22.536.848-1-
SSP/SP, CPF/MF nº 118.127.148-74, residentes e domiciliados nesta Capital, à Rua Amanari, nº 287, 
Vila Santa Terezinha, solicitam o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com fundamento no 
artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando exercerem posse mansa, pacífica, e com intenção de 
ser dono, por prazo superior a 15 (quinze) anos, sobre o referido imóvel. Considerando a certificação 
de que os notificandos se encontram em lugar incerto e não sabido, cumpre, com fundamento no 
§13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 418.16, do Capitulo XX, das Nor-
mas 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.
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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

BCE - BURITIZAL CENTRAL ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF nº 12.013.570/0001-03 - NIRE 35.300.417.283

Extrato da Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária
Aos 27/4/2021, às 10 horas, na sede social, em Buritizal/SP, com 100% do capital social e dispensada a convocação. 
Mesa: Presidente: Pedro Biagi Neto; Secretário: Luiz Roberto Kaysel Cruz. Deliberações unânimes aprovadas: A.G.O.: 
I. As demonstrações fi nanceiras do exercício fi ndo em 31/12/2020, publicadas e demonstraram Patrimônio Líquido 
de R$ 45.499.882,97. II. O resultado líquido positivo do exercício, no valor de R$ 42.215.639,29, sobre o qual: a) 
aprovaram a não destinação de valores à Reserva Legal; b) aprovaram a distribuição de R$ 10.553.909,82, a título de 
dividendos obrigatórios, da seguinte forma: b.1.) R$ 2.105.453,23, pelas ações preferenciais detidas pela acionista 
Cogitu Fundo de Investimento em Participações, a serem pagos até o fi nal do exercício social corrente (31/12/2021); 
b.2.) R$ 8.448.456,59, pelas ações ordinárias detidas pela acionista HG Empreendimentos e Participações S/A, a 
serem pagos até o fi nal do exercício social corrente (31/12/2021); c) aprovaram a constituição de Reserva de Retenção 
de Lucro, no valor de R$ 9.535.072,17; d) ratifi caram a decisão da administração em distribuir, durante o exercício fi ndo 
em 31/12/2020, o valor de R$ 22.126.657,30, à acionista ordinária, HG Empreendimentos e Participações S/A, a título 
de dividendos adicionais antecipados, calculados com base em demonstrações fi nanceiras intermediárias elaboradas 
durante a vigência de tal exercício social; Fica expressamente consignado que a acionista Cogitu Fundo de Investimen-
to em Participações, não possui qualquer direito de participação com relação aos dividendos adicionais citado no item 
“d”, acima, em razão de fazer jus ao recebimento, apenas, de dividendos prioritários fi xos por ação preferencial, nos 
termos do item (c) do § 2º do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia. III. Para o período de 1/1/2021 a 31/12/2021, 
a verba global de R$ 70.000,00, destinada à remuneração da Diretoria, a ser distribuída entre os diretores conforme 
defi nições a serem tomadas pelo Conselho de Administração, em reunião própria. IV. Relativamente ao valor a ser desti-
nado a título de honorários aos integrantes do Conselho de Administração durante o período de 1/1/2021 a 31/12/2021, 
fi cou estabelecido o valor líquido de R$ 1.697,10 por reunião, a ser destinado exclusivamente ao Conselheiro Luiz 
Eduardo Gerardi, condicionado ao seu efetivo comparecimento na reunião, bem como à expressa confi rmação de tal 
deliberação pelos Conselheiros, fi cando, ainda, ratifi cado o pagamento de eventual valor à ele, até a presente data. V. O 
não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. A.G.E.: VI. Retifi caram a verba efetivamente destinada 
ao pagamento dos honorários da diretoria, no período de 1/1/2020 a 31/12/2020, no valor total de R$ 62,670,00, 
e não os R$ 63.000,00 inicialmente previstos. VII. Ratifi caram a decisão da administração quanto a distribuição de 
dividendos adicionais, no valor de R$ 3.192.087,96, advindos do saldo existente na rubrica contábil “Reserva e Re-
tenção de Lucros”, em favor da acionista ordinária HG Empreendimentos e Participações S/A, durante o exercício 
social encerrado em 31/12/2020. Jucesp nº 527.123/21-3 em 5/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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 

Netell Telecomunicações S.A.
CNPJ nº. 06.288.154/0001-07 NIRE 35.3.00535138 
Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data/Horário/Local: 20/07/2020, às 10h00 horas, via vídeo conferência 
e na sede social. Convocação/Presença: dispensada, e pela presença da 
totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Wagner 
Kato Rapchan, Presidente; Álvaro Luiz Melges Britto, Secretário. Delibera-
ções: “Aprovadas, por unanimidade” 1. Reeleger, para um novo período 
de 1 ano os seguintes membros da Diretoria: Álvaro Luiz Melges Britto,
ocupando o cargo de Diretor Executivo; e Eduardo Henrique Aleixo, 
ocupando o cargo de Diretor Financeiro. Os membros ora reeleitos foram 
reempossados em seus cargos nesta data, mediante a assinatura dos res-
pectivos termos de posse arquivados nesta data, nos quais declararam 
não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que o im-
peça de exercer suas funções, especialmente aqueles previstos no artigo 
147, §1º, da Lei nº. 6.404/76; e 2. Autorizar e aprovar, conforme previsto 
no Artigo 16, alíneas (c) e (g), do Estatuto Social, a concessão de mútuo 
pela Companhia à Ufi net Brasil Administração Ltda., observadas as condi-
ções abaixo, fi cando desde já autorizada a Diretoria da Companhia a ce-
lebrar o respectivo Contrato de Mútuo, que deverá ser celebrado em ba-
ses regulares (arm’s length), bem como demais instrumentos porventura 
necessários à formalização da operação aqui indicada: (a) Valor do Mú-
tuo: R$ 1.800.000; (b) Taxa de Juros: 100% da taxa CDI + 8,20% ao ano; e 
(c) Prazo para Pagamento: 31/12/2020. 3. Autorizar, anuir e aceitar como 
válida qualquer forma de comprovação de autoria das assinaturas dos 
membros do Conselho de Administração apostas na presente Ata, por 
meio de certifi cados eletrônicos, ainda que sejam certifi cados eletrônicos 
não emitidos pela ICP-Brasil, conforme o disposto no artigo 10, §2º, da 
Medida Provisória nº. 2.200-2, de 24/08/2001, e artigo 36, I, da Instrução 
Normativa nº. 81, de 10/06/2020, do Departamento Nacional de Regis-
tro Empresarial e Integração, como, por exemplo, por meio da aposição 
das respectivas assinaturas eletrônicas por meio de plataformas como 
a DocuSign (www.docusign.com.br), Clicksign (www.clicksign.com) ou 
similar, sendo certo que qualquer de tais certifi cados será sufi ciente para 
a veracidade, autenticidade, integridade, validade e efi cácia da presente 
Ata. 3.1. Em atenção ao disposto no artigo 220, do Código Civil, anuir e 
autorizar que, eventualmente, as assinaturas dos membros do Conselho 
de Administração não precisem necessariamente ser apostas na mesma 
página de assinaturas desta Ata, e que a troca de páginas de assinaturas, 
assinadas e escaneadas/digitalizadas em formato eletrônico, como, por 
exemplo, “.pdf”, é tão válida e produz os mesmos efeitos que a assina-
tura original de cada membro do Conselho de Administração aposta 
nesta Ata. Encerramento: Formalidades legais foram devidamente 
arquivados e registrado na Jucesp nº 424.122/20-0 em 08/10/2020.

Ufi net Brasil S.A.
CNPJ nº. 06.288.154/0001-07 - NIRE 35.3.00535138
Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data/Horário/Local: 06/08/2021, às 10h00 horas, via vídeo confe-
rência e na sede da companhia. Convocação/Presença: dispensada 
nos termos do Estatuto Social, e pela totalidade dos membros do 
Conselho de Administração. Mesa: Wagner Kato Rapchan, Presiden-
te da Mesa; Rachel Cerqueira Salvador Marques, Secretária. Delibe-
rações: “Aprovadas, por unanimidade” 1. Reeleger, para um novo 
mandato com prazo de 1 ano, os seguintes membros da Diretoria:
Álvaro Luiz Melges Britto, ocupando o cargo de Diretor Executivo; e
Eduardo Henrique Aleixo, ocupando o cargo de Diretor Financeiro.
2. Os membros da Diretoria ora reeleitos são reempossados em seus 
cargos nesta mesma data, mediante a assinatura dos respectivos ter-
mos de posse arquivados na sede social da Companhia, nos quais de-
clararam não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei 
que os impeçam de exercer suas funções, especialmente aqueles pre-
vistos no artigo 147, §1º, da Lei nº. 6.404/76. 3. Autorizar, anuir e aceitar 
como válida qualquer forma de comprovação de autoria das assinatu-
ras dos membros do Conselho de Administração apostas na presente 
Ata, por meio de certifi cados eletrônicos, ainda que sejam certifi cados 
eletrônicos não emitidos pela ICP-Brasil, conforme o disposto no artigo 
10, §2º, da Medida Provisória nº. 2.200-2, de 24/08/2001, e artigo 36, I,
da Instrução Normativa nº. 81, de 10 de junho de 2020, do Depar-
tamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, como, por 
exemplo, por meio da aposição das respectivas assinaturas eletrônicas 
por meio de plataformas como a DocuSign (www.docusign.com.br),
Clicksign (www.clicksign.com) ou similar, sendo certo que qualquer 
de tais certifi cados será sufi ciente para a veracidade, autenticidade, 
integridade, validade e efi cácia da presente Ata. 3.1. Em atenção ao 
disposto no artigo 220 do Código Civil, anuir e autorizar que, eventu-
almente, as assinaturas dos membros do Conselho de Administração 
não precisem necessariamente ser apostas na mesma página de assi-
naturas desta Ata, e que a troca de páginas de assinaturas, assinadas 
e escaneadas/digitalizadas em formato eletrônico, como, por exem-
plo, “.pdf”, é tão válida e produz os mesmos efeitos que a assinatura 
original de cada membro do Conselho de Administração aposta 
nesta Ata. Encerramento: Formalidades legais foram devidamente 
arquivadas e registradas na Jucesp nº 405.690/21-6 em 24/08/2021.

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 CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA -  PARA VOTAÇÃO DE ACORDO COLETIVO
MIMIC FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 34.319.595/0001-64, com endereçoemAvenida Rebouças,
2807, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP: 05401-350,representada na forma de seu Contrato Social, e seus estabelecimentos filiais
com endereço em:(i) Rua Lourenço Marques, 327, Vila Olímpia, São Paulo / SP, CEP: 04547-100, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
34.319.595/0002-45; (ii) Rua Lourenço  Marques, 297, Vila Olímpia, São Paulo / SP, CEP: 04547-100, inscrito no CNPJ/MF sob o
n° 34.319.595/0003-26; (iii) Rua Paulo Figueiredo, 111, Jardim Aurélia, São Paulo / SP, CEP: 04118-010, inscrito no CNPJ/MF sob
o nº 34.319.595/0006-79; (iv) Rua Padre Raposo, 844, sala 6, Mooca, São Paulo / SP, CEP: 03118-001, inscrito no CNPJ/MF sob
o nº 34.319.595/0007-50; (v) Rua Leão XIII, 690, Jardim São Bento, São Paulo / SP, CEP: 02526-000, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 34.319.595/0010-55;  (vi) Rua Barra Funda, 248, Anexo 252 sala 1, Barra Funda, São Paulo / SP, CEP: 01152-000, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 34.319.595/0004-07; e (vii) Rua Barra Funda, 248/252, Barra Funda, São Paulo / SP, CEP: 01152-000, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 34.319.595/0005-98"; doravante denominada “EMPRESA”, e, de outro o SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES RÁPIDAS (FAST FOOD) DE SÃO PAULO - SINDIFAST, organização sindical, inscrita no
CNPJ nº 01.480.456/0001-69, com sede na Rua Grajau, nº 662, Sumaré, São Paulo, SP, CEP 01253-000, doravante denominado
“SINDICATO”,convocam os empregadosalocados na EMPRESA para Assembleia, que ocorrerá no dia 27.11.2021, com início às
15h30 e término às 17h00 na Rua Lourenço Marques, nº 297, Vila Olímpia, no Município São Paulo/SP.A minuta do Acordo Coletivo
de Trabalho em votação, será divulgado por meio de comunicado a ser fixado nas dependências da empresa. Será discutida e
deliberada a seguinte ordem do dia:ratificação do enquadramento da EMPRESA no Piso Salarial Especial no período de julho de
2021 a 30/06/2022; concessão de vale-refeição; concessão do vale-transporte em espécie e enquadramento sindical. A votação e
a homologação do instrumento coletivo obedecerão às disposições estatutárias e às normas do ordenamento brasileiro.

São Paulo, 19 de novembro de 2021.  Ataíde Francisco de Morais Júnior – Diretor Presidente (SINDIFAST)

PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A
CNPJ/MF nº 71.304.687/0001-05

NIRE 35.300.043.235
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Aos 13/7/2021 às 10 horas, na sede social em Serrana/
SP, com 100% do capital social. Mesa: Presidente: 
Pedro Biagi Neto; Secretário: Luiz Roberto Kaysel Cruz. 
Deliberação unânime aprovada: I) A prestação, pela 
empresa, de aval e de outras garantias em favor da 
Alliage S/A Indústrias Médico Odontológica (CNPJ 
55.979.736/0001-45), na captação de recursos junto 
ao Banco ABC (CNPJ 28.195.667/0001-06), mediante 
a formalização de Aditivo Contratual à Nota de Crédito à 
Exportação nº 5379118, de 12/1/2021, no valor limite de 
R$ 34.125.000,00 e Aditivo Contratual à Nota de Crédito 
à Exportação nº 5379118, de 26/2/2021, no valor 
limite de R$ 28.125.000,00, fi cando expressamente 
autorizada a formalização dos instrumentos necessários, 
em conjunto ou separadamente, por qualquer de seus 
diretores e, ainda, ratifi cados os atos eventualmente já 
praticados. Jucesp nº 525.277/21-3 em 4/11/2021. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONDOMÍNIO PANAMBY – EM CONSTRUÇÃO
EDITAL DE 1 º E 2º LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DE FRAÇÕES IDEAIS E DIREITOS SOBRE UNIDADES CONDOMINIAIS 

PERTINENTES QUE COMPÕEM O “CONDOMÍNIO PANAMBY – EM CONSTRUÇÃO”
DATA DO LEILÃO 1.a Hasta: 09 de dezembro de 2021, Horário: 11h00m, podendo os 
lances serem ofertados no site a partir do dia 06 de dezembro de 2021. DATA DO 
LEILÃO 2.a Hasta: 13 de dezembro de 2021, Horário: 11h00m, podendo os lances 
serem ofertados no site a partir do dia 09 de dezembro de 2021. O leilão se dará 
exclusivamente na modalidade on line, em razão da pandemia que assola o país e 
que impede eventos públicos presenciais; junto ao site: www.raicherleiloes.com.br. A 
Comissão de Representantes do “Condomínio Panamby – Em Construção”, 
regularmente eleita e empossada, nos termos das Atas das Assembleias Gerais 
pertinentes regularmente registradas em Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos, de acordo com os §§ 1º ao 5º, do artigo 63, da Lei 4.591/64, por seus 
membros integrantes, faz saber que levará a venda, em hasta pública, por meio da 
Raicher Leilões, responsável técnico, Leiloeiro Público Oficial, Sr. Sami Raicher 
regularmente matriculado junto à JUCESP, sob o nº 930, estabelecido na Rua Tupi, 
267 – Cj 101 – 10º andar – Santa Cecília – São Paulo/SP, as frações ideais e os 
direitos e ações correspondentes sobre as unidades abaixo descritas e especificadas, 
pelo valor pleno da avaliação pericial efetuada devidamente atualizada na primeira 
hasta; e pelo maior valor oferecido na segunda hasta, com transferência da fração 
ideal de terreno e dos direitos e obrigações a ela correspondentes, do 
empreendimento denominado “Condomínio Panamby”, situado e com entradas na 
Rua Clipperton, nº 14, e Rua Dr. José Gustavo Busch, sem número, município de São 
Paulo, Estado de São Paulo, bairro do Panamby. Valores: Sendo o valor de 
arrematação da 1ª Hasta correspondente ao valor de mercado das unidades avaliado 
no estado e estágio de construção em que se encontram, conforme valores apurados 
e constantes do laudo avaliatório elaborado por profissional habilitado; e em 2ª Hasta 
pela maior oferta, excetuando-se em qualquer caso o preço vil (aqui definido na forma 
do § único do artigo 891 do Código de Processo Civil, como sendo aquele inferior a 
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação abaixo descriminada) para cada uma 
das unidades, sendo certo que o lance deverá corresponder no mínimo ao valor da 
dívida vencida para com o condomínio com os acréscimos previstos e calculados nos 
termos do § 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64, o que for maior, a saber: 1º.) Fração ideal 
de 0,3440%, que corresponderá à Unidade nº 105 do Edifício Magnólia (Matrícula 
119.886 – 15º CRI – R. 76), que terá área privativa de 32,080m2, com direito de uso de 
uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 235.423,78. Em 2ª Hasta pela maior 
oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo 
equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do 
artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 154.813,18. Existe valor de rateio 
futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 
18.488,64, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro 
de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Indisponibilidade dos bens da 
proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, todos na matrícula 119.886 – 
15º CRI; 2º.) Fração ideal de 0,6221%, que corresponderá à Unidade nº 202 do 
Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 76), que terá área privativa de 
67,200m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 
495.870,22. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira 
Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais 
acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de 
R$ 279.968,81. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado 
pelo arrematante no valor de R$ 33.435,41, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Indisponibilidade dos bens da proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, 
todos na matrícula 119.886 – 15º CRI; 3º.) Fração ideal de 0,6319%, que 
corresponderá à Unidade nº 404 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI 
– R. 76), que terá área privativa de 35,140m2, com direito de uso de uma vaga de 
garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 258.988,26. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto 
preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em 
aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), 
que somam o valor de R$ 162.869,05. Existe valor de rateio futuro da construção a ser 
assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 19.450,70, a ser pago em 02 
(duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro 
de 2022. Consta Indisponibilidade dos bens da proprietária conforme Averbações 
139; 142; 145 e 146, todos na matrícula 119.886 – 15º CRI; 4º.) Fração ideal de 
0,5842%, que corresponderá à Unidade nº 1006 do Edifício Magnólia (Matrícula 
119.886 – 15º CRI – R. 76), que terá área privativa de 62,420m2, com direito de uso de 
uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 460.618,86. Em 2ª Hasta pela maior 
oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo 
equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do 
artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 262.912,46. Existe valor de rateio 
futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 
31.398,43, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro 
de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Indisponibilidade dos bens da 
proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, todos na matrícula 119.886 – 

15º CRI; 5º.) Fração ideal de 0,3506%, que corresponderá à Unidade nº 1108 do 
Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 76), que terá área privativa de 
32,920m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 
240.272,73. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira 
Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais 
acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de 
R$ 157.783,59. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado 
pelo arrematante no valor de R$ 18.843,35, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Indisponibilidade dos bens da proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, 
todos na matrícula 119.886 – 15º CRI; 6º.) Fração ideal de 0,5971%, que 
corresponderá à Unidade nº 1303 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º 
CRI – R. 76), que terá área privativa de 64,840m2, com direito de uso de uma vaga de 
garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 478.810,58. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto 
preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em 
aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), 
que somam o valor de R$ 268.717,92. Existe valor de rateio futuro da construção a ser 
assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 32.091,76, a ser pago em 02 
(duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro 
de 2022. Consta Indisponibilidade dos bens da proprietária conforme Averbações 
139; 142; 145 e 146, todos na matrícula 119.886 – 15º CRI; 7º.) Fração ideal de 
0,6027%, que corresponderá à Unidade nº 1402 do Edifício Magnólia (Matrícula 
119.886 – 15º CRI – R. 76), que terá área privativa de 65,575m2, com direito de uso de 
uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 484.242,57. Em 2ª Hasta pela maior 
oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo 
equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do 
artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 271.238,31. Existe valor de rateio 
futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 
32.392,74, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro 
de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Indisponibilidade dos bens da 
proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, todos na matrícula 119.886 – 
15º CRI; 8º.) Fração ideal de 0,5892%, que corresponderá à Unidade nº 1406 do 
Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 76), que terá área privativa de 
63,040m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 
465.189,80. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira 
Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais 
acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de 
R$ 265.162,72. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado 
pelo arrematante no valor de R$ 31.667,16, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Indisponibilidade dos bens da proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, 
todos na matrícula 119.886 – 15º CRI; 9º.) Fração ideal de 0,5777%, que 
corresponderá à Unidade nº 1407 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º 
CRI – R. 76), que terá área privativa de 61,600m2, com direito de uso de uma vaga de 
garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 454.565,95. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto 
preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em 
aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), 
que somam o valor de R$ 259.987,24. Existe valor de rateio futuro da construção a ser 
assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 31.049,09, a ser pago em 02 
(duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro 
de 2022. Consta Indisponibilidade dos bens da proprietária conforme Averbações 
139; 142; 145 e 146, todos na matrícula 119.886 – 15º CRI; 10º.) Fração ideal de 
0,3527%, que corresponderá à Unidade nº 1704 do Edifício Magnólia (Matrícula 
119.886 – 15º CRI – R. 76), que terá área privativa de 33,180m2, com direito de uso de 
uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 246.298,39. Em 2ª Hasta pela maior 
oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo 
equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do 
artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 158.728.66. Existe valor de rateio 
futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 
18.956,22, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro 
de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Indisponibilidade dos bens da 
proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, todos na matrícula 119.886 – 
15º CRI; 11º.) Fração ideal de 0,6231%, que corresponderá à Unidade nº 53 do 
Edifício Begônia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 76), que terá área privativa de 
66,310m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 
488.877,82. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira 
Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais 
acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de 
R$ 280.419,00. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado 
pelo arrematante no valor de R$ 33.489,16, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 

Indisponibilidade dos bens da proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, 
todos na matrícula 119.886 – 15º CRI; 12º.) Fração ideal de 0,6231%, que 
corresponderá à Unidade nº 54 do Edifício Begônia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 
76), que terá área privativa de 66,310m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – 
Valor 1ª Hasta: R$ 488.877,82. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do 
valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade 
mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor 
de R$ 280.419,00. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado 
pelo arrematante no valor de R$ 33.489,16, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Indisponibilidade dos bens da proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, 
todos na matrícula 119.886 – 15º CRI. Normatização do leilão: 01 – Em 1.ª Hasta os 
imóveis acima citados serão vendidos pelo valor de avaliação especificado, acrescido 
da Comissão de 5% do Leiloeiro. Em 2.ª Hasta os imóveis serão vendidos pela maior 
oferta, excetuando-se em qualquer caso o preço vil, aqui definido na forma do § único 
do artigo 891 do Código de Processo Civil como sendo aquele inferior a 50% (cinquenta 
por cento) da avaliação específica atualizada, obtida via laudo pericial de avaliação 
elaborado por profissional habilitado e acima discriminada para cada uma das 
unidades; OU o mínimo equivalente ao valor da dívida vencida para com o Condomínio 
com os acréscimos previstos e calculados nos termos do § 4º do artigo 63 da Lei 
4.591/64, também acima especificada, o que for maior; sendo certo que em qualquer 
dos casos, ao valor da arrematação será acrescida a Comissão de 5% (cinco por cento) 
do Leiloeiro; 02 – Em 1.ª Hasta não serão considerados os lances inferiores às 
avaliações supra indicadas; 03 – Em qualquer das hastas, fica desde logo esclarecido e 
definido que o arrematante assumirá o pagamento dos valores vincendos 
aprovados em Assembleia e destinados à conclusão das obras conforme 
indicado, calculados de acordo com o percentual equivalente à fração ideal da unidade 
arrematada. 04 – As unidades estão em construção, sendo que a imissão na posse se 
dará após a expedição do HABITE-SE e desde que o arrematante esteja totalmente em 
dia com suas obrigações financeiras perante o condomínio. 05 – Havendo 
arrematação, o arrematante passa automaticamente à condição de condômino do 
“Condomínio Panamby – em Construção”, com todos os deveres, obrigações e direitos 
daí decorrentes. 06 - Condições de Pagamento: 20% (vinte por cento) do valor do lance 
vencedor no ato da arrematação e os 80% (oitenta por cento) restantes dentro do prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Hasta, pagando, ainda, no ato da praça, 
o percentual de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro diretamente a 
este. Os pagamentos do lance serão realizados mediante boletos bancários a serem 
emitidos no mesmo dia pela administradora do Condomínio; 07 – O arrematante fica 
ciente de que assumirá e serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade, todas as 
despesas relativas à regularização perante o Registro de Imóveis, tais como o ITBI, 
despesas de escritura e cartório e outras taxas e/ou despesas decorrentes da 
arrematação; 08 – As escrituras da fração ideal dos imóveis arrematados serão 
realizadas em até 60 (sessenta) dias úteis a contar do pagamento integral do lance e da 
comissão do Leiloeiro;  09 – O arrematante  e demais interessados ficam 
expressamente cientificados desde logo que a participação no leilão implica 
automaticamente na aceitação plena das normas, disposições e procedimentos 
contidos no presente Edital, para todos os fins de Direito. Maiores informações 
poderão ser prestadas pela assessoria jurídica do Condomínio, pelo tel. (11) 5572-
7784 .  Ed i ta l  comp le to  d ispon íve l  também  no  s i te  do  le i l oe i ro  – 
www.raicherleiloes.com.br. Ficam também desde já notificados os condôminos 
inadimplentes pessoas jurídicas e também pessoas físicas e seus respectivos 
cônjuges, da realização dos leilões nas datas, horários, valores e critérios designados 
neste edital, para todos os efeitos legais. Os interessados em participar do leilão 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 no mínimo 
01 (uma) hora 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, com especificação clara e 
individualizada da unidade a qual se destina o lance (Exemplo: “Lance relativo à 
unidade XX do Edifício XXXXX; valor ofertado: R$ XXXXXXX”). No caso de não 
pagamento dos valores devidos, no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a 
sanções e a responsabilização por perdas e danos. 10 – Em caso do devedor fazer a 
remissão ou acordo, deverá a mesma ser efetuada no escritório do Leiloeiro oficial e 
pagar o valor correspondente aos 5% (cinco por cento) do valor do acordo ou remissão 
ao Leiloeiro e mediante a aprovação prévia dos representantes e/ou advogados do 
Condomínio, no prazo máximo de 24 horas antes das praças desginadas. 11 - A 
total responsabilidade deste leilão bem como das regras do edital de leilão, bem como 
ainda valores, datas e produto é da Comissão de Representantes, 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.

Comissão de Representantes do “Condomínio Panamby – em Construção”
RAICHER LEILÔES – Sami Raicher - Jucesp-930

contato@raicherleiloes.com.br





  
 






 





EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007258-93.2018.8.26.0008 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Antônio Jorge Xavier 
(CPF:509.092.829-00), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou Ação de Execução, da quantia de R$ 
75.837,65 (01/2019), representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Consignado em 
Folha de Pagamento (Setor Público). Estando o executado 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, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido, 
independentemente de termo, sobre seus ativos financeiros no valor de R$ 29.934,09(06/2019). 
Convertido, terá o executado 15 dias, independente de nova intimação, para oferecer embargos. O 
prazo para embargos são de 15 dias, após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo 
oferecido embargos, será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV, CPC. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. S. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 22 de outubro de 2021. 
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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, 14hs, 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 RB Commercial Properties 39 Empreendi-
mentos Imobiliários Ltda. (“RBCP 39”) pela Companhia, nos termos e condições do “Instrumento de Protocolo e Justi-
fi cação de Incorporação da RB Commercial Properties 39 Empreendimentos Imobiliários Ltda. por RB Capital Commer-
cial Properties S.A.” (“Protocolo”), fi rmado em 01.08.2021, elaborado em conjunto pelos administradores e os adminis-
tradores da RBCP 39; (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 responsável pela avaliação do patrimônio líquido da 
RBCP 39 através da elaboração do Laudo de Avaliação levantado em 01.08.2021; (iii) O Laudo de Avaliação, referente 
ao patrimônio líquido da RBCP 39, emitido pela empresa acima indicada, constante de anexo ao Protocolo. O Laudo de 
Avaliação teve como base o balanço patrimonial especial da RBCP 39, levantado em 01.08.2021, tendo apurado um pa-
trimônio líquido da RBCP 39 no valor de R$ 118.116,76; (iv) A incorporação da RBCP 39, pela Companhia, que passa-
rá 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 RBCP 39, incluindo todos os seus 
bens, direitos e obrigações. A presente operação não acarretará em alterações do capital social; (v) Declarar extinta a 
RBCP 39, que será sucedida pela Companhia, para todos e quaisquer fi ns e efeitos de direito; e (vi) Autorizaram os Ad-
ministradores da Companhia a praticarem todos e quaisquer atos, incluindo a outorga de procurações, bem como assi-
nar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar e efetivar as deliberações acima toma-
das. Os lançamentos contábeis decorrentes da operação ora efetivada, serão realizados pela Companhia. Foi decidida a 
incorporação da RBCP 39 pela Companhia. Fica, aprovado que os Administradores refl itam todos os direitos e obriga-
ções da RBCP 39 à Companhia, como sucessora, resultantes da operação de incorporação da RBCP 39. Nada mais. São 
Paulo, 01.08.21. Acionista: RB Capital Realty Investimentos Imobiliários Ltda. (por seu Diretor Renato Bugana Peres e 
procurador Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer); e RB Capital S.A. (por seu Diretor Marcelo Michaluá e procurador Ola-
vo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer). JUCESP 511.767/21-3 em 25.10.21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

(Republicação: devido à ata deserta)
PROCESSO Nº 070/2021/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021. Objeto: Con-
tratação de empresa especializada na prestação dos serviços de apoio aos trabalhos 
de fiscalização técnica, econômica e financeira, executados pelo PODER CONCE-
DENTE, junto a CONCESSIONÁRIA, no contrato de concessão nº 35/19, firmado en-
tre esta Municipalidade e a Ilumina Socorro S/A, conforme especificações constantes 
no Termo de Referência do Edital. Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. Encerramento 
20/12/2021, e reunião de Licitação às 10h. Período de Disponibilização do Edital: 
26/11/2021 à 14/12/2021. Período de Cadastramento: 26/11/2021 à 15/12/2021. So-
corro, 19 de novembro de 2021. O Edital completo será disponibilizado no site www.
socorro.sp.gov.br e maiores informações poderão ser obtidas junto à Supervisão de 
Licitação do Município de Socorro, pessoalmente, das 8:30 as 17:00 horas, na Avenida 
José Maria de Faria, 71, salto, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9655, 
no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. 

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe de Supervisão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

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

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

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01169/2021, Processo 
Administrativo nº 21/01842 Oferta de Compra 092301090572021OC01310 para a constituição de Sistema de 
Registro de Preços - SRP, tipo menor preço, para aquisição de USTEQUINUMABE 45 MG/0,5 ML SOL INJ 
SC 0,5 ML, VEDOLIZUMABE 300 MG PO LIOF SOL INJ FA, DUPILUMABE 300MG SERINGA, 
cuja sessão será realizada no dia 03/12/2021 às 09:00 horas, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O 
edital na íntegra estará disponível no(s) endereço(s) eletrônico(s) www.bec.sp.gov.br - opção “edital” e
www.imprensofi cial.com.br opção “e-negociospublicos” ou, em versão impressa, no Expediente do NILO, 2º 
andar do prédio da Administração, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225, Cerqueira César, São Paulo-
SP das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), a partir do dia 23/11/2021. PREGOEIRO 
DESIGNADO: RENATA OLIVEIRA E SUPLENTES.
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1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COTIA – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0009332-06.2012.8.26.0152 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). Seung Chul Kim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a AUTO 
MOTORS FONTES, CNPJ. 74.247.636/0001-79 e VILA NOVA D’GAIA VEÍCULOS LTDA, CNPJ. 09.358.257/0001-94, na 
pessoa de seus representantes legais, que MARCIO DONIZETTI FACHINETTI e WELINGTON JUNIO DA SILVA, ajuiza-
ram uma ação de Indenização por Dano Material, alegando em síntese: os requerentes procuraram o lojista responsável 
pelas empresas rés a fim de que este intermediasse a venda do veículo Masserati, modelo GranCabrio, Placa FMD 0111, 
decorridos 10 dias sem êxito na venda do veículo, os autores retiraram o automóvel da empresa, entretanto, o lojista não 
lhes devolveu a documentação do veículo. Diante disso, solicitaram a 2ª via dos documentos, quando se apurou que no 
documento constava o banco AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A como agente financiador, 
para tanto o lojista Sr. João, representante das citadas, informou que a transação fora simulada e o crédito foi realizado em 
uma conta que ele não operava, os autores em razão de conseguirem comprador para o veículo, quitaram o financiamento 
fraudulento no valor de R$ 165.516,03, para a liberação da documentação e prosseguimento do negócio. Diante do ex-
posto, os requerentes lavraram boletim de ocorrência, o qual deu partida a um inquérito policial, que viera posteriormente, 
investigar o Sr. João ante a falsificação da assinatura do autor. Perante a situação, requerem os autores que seja declarada 
a inexistência de negócio jurídico entre os autores e a 1ª requerida, condenando-a a restituir o valor pago, acrescidos de 
juros e correção monetária, nos termos da lei. Encontrando-se as rés em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, as rés serão consideradas 
revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. São Paulo, 23 de novembro de 2021. 

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0027907-53.2013.8.26.0564 O MM. Juiz de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Rodrigo Faccio da Silveira, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a FÊNIX COMÉRCIO DE MICROCHIPS LTDA., CNPJ 12.150.411/0001-42, na pessoa de seu represen-
tante legal, e a TONI HABIB AL ASSI, CPF 217.522.028-13, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extraju-
dicial por parte de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINACEIROS S.A., alegando em síntese, 
ser credora da quantia de R$ 96.301,96 (noventa e seis mil, trezentos e um Reais e noventa e seis centavos OUT./2013), 
que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente 
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito, referente à cédula de crédito bancário sob o nº 30981-483669438, 
de 28/06/2011. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
que no prazo de 03 (três) dias paguem o débito, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou reco-
nheçam o crédito, depositando 30% do valor em execução, podendo, ainda, opor embargos em 15 (quinze) dias, prazos 
que fluirão após o decurso do prazo do presente edital, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem 
para garantia da dívida. Não sendo apresentados embargos, os réus serão considerados revéis, caso em que será nome-
ado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 21 de setembro de 2021. 

Dev Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial
CNPJ/ME nº 06.030.747/0001-79 - NIRE 35.300.466.136

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Os Senhores Acionistas da Dev Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.030.747/0001-79, com endereço na Rua Claudio 
Soares, nº 72, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05.422-030 (“Companhia”), ficam convidados a 
participar da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 30 de novembro de 2021, 
às 10h30, em primeira convocação, na sede da Companhia, para deliberarem sobre as seguintes 
matérias da Ordem do Dia: (i) grupar as 1.993.225.855 (um bilhão, novecentos e noventa e três 
milhões, duzentas e vinte e cinco mil, oitocentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias e sem valor 
nominal, representativas do capital social subscrito da Companhia, na proporção de 10 (dez) ações 
para 1 (uma) ação da respectiva espécie, resultando em 199.322.585 (cento e noventa e nove 
milhões, trezentas e vinte e duas, quinhentas e oitenta e cinco) ações ordinárias e sem valor nominal; 
(ii) a liquidação das frações de ações resultantes do grupamento, caso aprovado; e (iii) Consolidação 
do Estatuto Social, com as alterações mencionadas acima. São Paulo, 19 de outubro de 2021. 
Dev Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial - Wanderlei Bammann de Carvalho - Diretor.

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

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Re-
gistro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhe-
cimento tiverem que realizou as NOTIFICAÇÕES de BENJAMIM CONSTANTE DE OLIVEIRA NETO, 
EVANGELINA DE OLIVEIRA, EDUARDO FERREIRA VALLE, ADELINA DE OLIVEIRA VALLE, AR-
THUR REIS, CLOTILDE DE OLIVEIRA REIS, OCTAVIANO CONSTANTE DE OLIVEIRA, EUGENIO 
AMAR, ANTONIETA DE OLIVEIRA AMAR. JOSÉ FERNANDES DE ASSUMPÇÃO, na qualidade 
de titulares de domínio do imóvel usucapiendo, transcrito sob nº 34.893 do 3ºRI e 8.396 do 9ºRI; 
AMAURI GARCIA, RAIMUNDO BEZERRA DE SOUZA, ANTONIO AGOSTINHO DOS SANTOS, 
MARCELO JOSÉ ALEGRETTI, ALEXANDRE JOSÉ ALEGRETTI, SILVANA BAPTISTA BARRE-
TO, cedentes do imóvel usucapiendo, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de 
reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em UM PREDIO e seu terreno 
situado à Rua Amanari, nº 287 e 303, Vila Santa Terezinha, DISTRITO DE ITAQUERA, o imóvel 
considerado absolutamente extremado, com muros divisórios, com alinhamento predial definido com 
os logradouros públio, Rua Amanari nº 287 e nº 303 da Rua Paulo Amaral, com fechamento através 
de muro; tendo início no ponto 1, segue pelo alinhamento predial da Rua Amanari, com azimute de 
54º11’34, uma distância de 15,06m, até o ponto 2; daí deflete a direita, com azimute de 144º31’15”, 
segue uma distância de 12,33m, confrontando com o imóvel nº 285, da Rua Amanari, de titularidade 
dominial de Wagner Barbosa da Silva e outro, até o ponto 3; daí deflete a direita, com azimute de 
235º48’14”, segue uma distância de 14,96m, confrontando com o imóvel nº 23, da Rua Paulo Amaral, 
de titularidade dominial de Maria Jose do Nascimento, até o ponto 4; daí deflete a direita, com azimute 
de 324º03’08”, segue uma distância de 11,91m pelo alinhamento predial da Rua Paulo Amaral, até o 
ponto 1, início desta descrição, encerrando a área de 181,93m², cujo pedido foi iniciado através do 
requerimento de 30 de dezembro de 2019, prenotado sob nº 631.732, em 30 de dezembro de 2019, 
instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 16 de dezembro de 2019, no Livro 1834, fls. 157/159, 
pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de Itaquera, e 
demais documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, 
através do qual PAULO CESAR TOMAS DOS SANTOS, RG nº 15.441.825-0-SSP/SP, CPF/MF nº 
084.720.628-99, casado com ELAINE DE CARVALHO TOMAZ DOS SANTOS, RG nº 22.536.848-1-
SSP/SP, CPF/MF nº 118.127.148-74, residentes e domiciliados nesta Capital, à Rua Amanari, nº 287, 
Vila Santa Terezinha, solicitam o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com fundamento no 
artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando exercerem posse mansa, pacífica, e com intenção de 
ser dono, por prazo superior a 15 (quinze) anos, sobre o referido imóvel. Considerando a certificação 
de que os notificandos se encontram em lugar incerto e não sabido, cumpre, com fundamento no 
§13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 418.16, do Capitulo XX, das Nor-
mas 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.
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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

BCE - BURITIZAL CENTRAL ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF nº 12.013.570/0001-03 - NIRE 35.300.417.283

Extrato da Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária
Aos 27/4/2021, às 10 horas, na sede social, em Buritizal/SP, com 100% do capital social e dispensada a convocação. 
Mesa: Presidente: Pedro Biagi Neto; Secretário: Luiz Roberto Kaysel Cruz. Deliberações unânimes aprovadas: A.G.O.: 
I. As demonstrações fi nanceiras do exercício fi ndo em 31/12/2020, publicadas e demonstraram Patrimônio Líquido 
de R$ 45.499.882,97. II. O resultado líquido positivo do exercício, no valor de R$ 42.215.639,29, sobre o qual: a) 
aprovaram a não destinação de valores à Reserva Legal; b) aprovaram a distribuição de R$ 10.553.909,82, a título de 
dividendos obrigatórios, da seguinte forma: b.1.) R$ 2.105.453,23, pelas ações preferenciais detidas pela acionista 
Cogitu Fundo de Investimento em Participações, a serem pagos até o fi nal do exercício social corrente (31/12/2021); 
b.2.) R$ 8.448.456,59, pelas ações ordinárias detidas pela acionista HG Empreendimentos e Participações S/A, a 
serem pagos até o fi nal do exercício social corrente (31/12/2021); c) aprovaram a constituição de Reserva de Retenção 
de Lucro, no valor de R$ 9.535.072,17; d) ratifi caram a decisão da administração em distribuir, durante o exercício fi ndo 
em 31/12/2020, o valor de R$ 22.126.657,30, à acionista ordinária, HG Empreendimentos e Participações S/A, a título 
de dividendos adicionais antecipados, calculados com base em demonstrações fi nanceiras intermediárias elaboradas 
durante a vigência de tal exercício social; Fica expressamente consignado que a acionista Cogitu Fundo de Investimen-
to em Participações, não possui qualquer direito de participação com relação aos dividendos adicionais citado no item 
“d”, acima, em razão de fazer jus ao recebimento, apenas, de dividendos prioritários fi xos por ação preferencial, nos 
termos do item (c) do § 2º do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia. III. Para o período de 1/1/2021 a 31/12/2021, 
a verba global de R$ 70.000,00, destinada à remuneração da Diretoria, a ser distribuída entre os diretores conforme 
defi nições a serem tomadas pelo Conselho de Administração, em reunião própria. IV. Relativamente ao valor a ser desti-
nado a título de honorários aos integrantes do Conselho de Administração durante o período de 1/1/2021 a 31/12/2021, 
fi cou estabelecido o valor líquido de R$ 1.697,10 por reunião, a ser destinado exclusivamente ao Conselheiro Luiz 
Eduardo Gerardi, condicionado ao seu efetivo comparecimento na reunião, bem como à expressa confi rmação de tal 
deliberação pelos Conselheiros, fi cando, ainda, ratifi cado o pagamento de eventual valor à ele, até a presente data. V. O 
não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. A.G.E.: VI. Retifi caram a verba efetivamente destinada 
ao pagamento dos honorários da diretoria, no período de 1/1/2020 a 31/12/2020, no valor total de R$ 62,670,00, 
e não os R$ 63.000,00 inicialmente previstos. VII. Ratifi caram a decisão da administração quanto a distribuição de 
dividendos adicionais, no valor de R$ 3.192.087,96, advindos do saldo existente na rubrica contábil “Reserva e Re-
tenção de Lucros”, em favor da acionista ordinária HG Empreendimentos e Participações S/A, durante o exercício 
social encerrado em 31/12/2020. Jucesp nº 527.123/21-3 em 5/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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 

Netell Telecomunicações S.A.
CNPJ nº. 06.288.154/0001-07 NIRE 35.3.00535138 
Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data/Horário/Local: 20/07/2020, às 10h00 horas, via vídeo conferência 
e na sede social. Convocação/Presença: dispensada, e pela presença da 
totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Wagner 
Kato Rapchan, Presidente; Álvaro Luiz Melges Britto, Secretário. Delibera-
ções: “Aprovadas, por unanimidade” 1. Reeleger, para um novo período 
de 1 ano os seguintes membros da Diretoria: Álvaro Luiz Melges Britto,
ocupando o cargo de Diretor Executivo; e Eduardo Henrique Aleixo, 
ocupando o cargo de Diretor Financeiro. Os membros ora reeleitos foram 
reempossados em seus cargos nesta data, mediante a assinatura dos res-
pectivos termos de posse arquivados nesta data, nos quais declararam 
não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que o im-
peça de exercer suas funções, especialmente aqueles previstos no artigo 
147, §1º, da Lei nº. 6.404/76; e 2. Autorizar e aprovar, conforme previsto 
no Artigo 16, alíneas (c) e (g), do Estatuto Social, a concessão de mútuo 
pela Companhia à Ufi net Brasil Administração Ltda., observadas as condi-
ções abaixo, fi cando desde já autorizada a Diretoria da Companhia a ce-
lebrar o respectivo Contrato de Mútuo, que deverá ser celebrado em ba-
ses regulares (arm’s length), bem como demais instrumentos porventura 
necessários à formalização da operação aqui indicada: (a) Valor do Mú-
tuo: R$ 1.800.000; (b) Taxa de Juros: 100% da taxa CDI + 8,20% ao ano; e 
(c) Prazo para Pagamento: 31/12/2020. 3. Autorizar, anuir e aceitar como 
válida qualquer forma de comprovação de autoria das assinaturas dos 
membros do Conselho de Administração apostas na presente Ata, por 
meio de certifi cados eletrônicos, ainda que sejam certifi cados eletrônicos 
não emitidos pela ICP-Brasil, conforme o disposto no artigo 10, §2º, da 
Medida Provisória nº. 2.200-2, de 24/08/2001, e artigo 36, I, da Instrução 
Normativa nº. 81, de 10/06/2020, do Departamento Nacional de Regis-
tro Empresarial e Integração, como, por exemplo, por meio da aposição 
das respectivas assinaturas eletrônicas por meio de plataformas como 
a DocuSign (www.docusign.com.br), Clicksign (www.clicksign.com) ou 
similar, sendo certo que qualquer de tais certifi cados será sufi ciente para 
a veracidade, autenticidade, integridade, validade e efi cácia da presente 
Ata. 3.1. Em atenção ao disposto no artigo 220, do Código Civil, anuir e 
autorizar que, eventualmente, as assinaturas dos membros do Conselho 
de Administração não precisem necessariamente ser apostas na mesma 
página de assinaturas desta Ata, e que a troca de páginas de assinaturas, 
assinadas e escaneadas/digitalizadas em formato eletrônico, como, por 
exemplo, “.pdf”, é tão válida e produz os mesmos efeitos que a assina-
tura original de cada membro do Conselho de Administração aposta 
nesta Ata. Encerramento: Formalidades legais foram devidamente 
arquivados e registrado na Jucesp nº 424.122/20-0 em 08/10/2020.

Ufi net Brasil S.A.
CNPJ nº. 06.288.154/0001-07 - NIRE 35.3.00535138
Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data/Horário/Local: 06/08/2021, às 10h00 horas, via vídeo confe-
rência e na sede da companhia. Convocação/Presença: dispensada 
nos termos do Estatuto Social, e pela totalidade dos membros do 
Conselho de Administração. Mesa: Wagner Kato Rapchan, Presiden-
te da Mesa; Rachel Cerqueira Salvador Marques, Secretária. Delibe-
rações: “Aprovadas, por unanimidade” 1. Reeleger, para um novo 
mandato com prazo de 1 ano, os seguintes membros da Diretoria:
Álvaro Luiz Melges Britto, ocupando o cargo de Diretor Executivo; e
Eduardo Henrique Aleixo, ocupando o cargo de Diretor Financeiro.
2. Os membros da Diretoria ora reeleitos são reempossados em seus 
cargos nesta mesma data, mediante a assinatura dos respectivos ter-
mos de posse arquivados na sede social da Companhia, nos quais de-
clararam não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei 
que os impeçam de exercer suas funções, especialmente aqueles pre-
vistos no artigo 147, §1º, da Lei nº. 6.404/76. 3. Autorizar, anuir e aceitar 
como válida qualquer forma de comprovação de autoria das assinatu-
ras dos membros do Conselho de Administração apostas na presente 
Ata, por meio de certifi cados eletrônicos, ainda que sejam certifi cados 
eletrônicos não emitidos pela ICP-Brasil, conforme o disposto no artigo 
10, §2º, da Medida Provisória nº. 2.200-2, de 24/08/2001, e artigo 36, I,
da Instrução Normativa nº. 81, de 10 de junho de 2020, do Depar-
tamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, como, por 
exemplo, por meio da aposição das respectivas assinaturas eletrônicas 
por meio de plataformas como a DocuSign (www.docusign.com.br),
Clicksign (www.clicksign.com) ou similar, sendo certo que qualquer 
de tais certifi cados será sufi ciente para a veracidade, autenticidade, 
integridade, validade e efi cácia da presente Ata. 3.1. Em atenção ao 
disposto no artigo 220 do Código Civil, anuir e autorizar que, eventu-
almente, as assinaturas dos membros do Conselho de Administração 
não precisem necessariamente ser apostas na mesma página de assi-
naturas desta Ata, e que a troca de páginas de assinaturas, assinadas 
e escaneadas/digitalizadas em formato eletrônico, como, por exem-
plo, “.pdf”, é tão válida e produz os mesmos efeitos que a assinatura 
original de cada membro do Conselho de Administração aposta 
nesta Ata. Encerramento: Formalidades legais foram devidamente 
arquivadas e registradas na Jucesp nº 405.690/21-6 em 24/08/2021.

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 CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA -  PARA VOTAÇÃO DE ACORDO COLETIVO
MIMIC FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 34.319.595/0001-64, com endereçoemAvenida Rebouças,
2807, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP: 05401-350,representada na forma de seu Contrato Social, e seus estabelecimentos filiais
com endereço em:(i) Rua Lourenço Marques, 327, Vila Olímpia, São Paulo / SP, CEP: 04547-100, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
34.319.595/0002-45; (ii) Rua Lourenço  Marques, 297, Vila Olímpia, São Paulo / SP, CEP: 04547-100, inscrito no CNPJ/MF sob o
n° 34.319.595/0003-26; (iii) Rua Paulo Figueiredo, 111, Jardim Aurélia, São Paulo / SP, CEP: 04118-010, inscrito no CNPJ/MF sob
o nº 34.319.595/0006-79; (iv) Rua Padre Raposo, 844, sala 6, Mooca, São Paulo / SP, CEP: 03118-001, inscrito no CNPJ/MF sob
o nº 34.319.595/0007-50; (v) Rua Leão XIII, 690, Jardim São Bento, São Paulo / SP, CEP: 02526-000, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 34.319.595/0010-55;  (vi) Rua Barra Funda, 248, Anexo 252 sala 1, Barra Funda, São Paulo / SP, CEP: 01152-000, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 34.319.595/0004-07; e (vii) Rua Barra Funda, 248/252, Barra Funda, São Paulo / SP, CEP: 01152-000, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 34.319.595/0005-98"; doravante denominada “EMPRESA”, e, de outro o SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES RÁPIDAS (FAST FOOD) DE SÃO PAULO - SINDIFAST, organização sindical, inscrita no
CNPJ nº 01.480.456/0001-69, com sede na Rua Grajau, nº 662, Sumaré, São Paulo, SP, CEP 01253-000, doravante denominado
“SINDICATO”,convocam os empregadosalocados na EMPRESA para Assembleia, que ocorrerá no dia 27.11.2021, com início às
15h30 e término às 17h00 na Rua Lourenço Marques, nº 297, Vila Olímpia, no Município São Paulo/SP.A minuta do Acordo Coletivo
de Trabalho em votação, será divulgado por meio de comunicado a ser fixado nas dependências da empresa. Será discutida e
deliberada a seguinte ordem do dia:ratificação do enquadramento da EMPRESA no Piso Salarial Especial no período de julho de
2021 a 30/06/2022; concessão de vale-refeição; concessão do vale-transporte em espécie e enquadramento sindical. A votação e
a homologação do instrumento coletivo obedecerão às disposições estatutárias e às normas do ordenamento brasileiro.

São Paulo, 19 de novembro de 2021.  Ataíde Francisco de Morais Júnior – Diretor Presidente (SINDIFAST)

PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A
CNPJ/MF nº 71.304.687/0001-05

NIRE 35.300.043.235
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Aos 13/7/2021 às 10 horas, na sede social em Serrana/
SP, com 100% do capital social. Mesa: Presidente: 
Pedro Biagi Neto; Secretário: Luiz Roberto Kaysel Cruz. 
Deliberação unânime aprovada: I) A prestação, pela 
empresa, de aval e de outras garantias em favor da 
Alliage S/A Indústrias Médico Odontológica (CNPJ 
55.979.736/0001-45), na captação de recursos junto 
ao Banco ABC (CNPJ 28.195.667/0001-06), mediante 
a formalização de Aditivo Contratual à Nota de Crédito à 
Exportação nº 5379118, de 12/1/2021, no valor limite de 
R$ 34.125.000,00 e Aditivo Contratual à Nota de Crédito 
à Exportação nº 5379118, de 26/2/2021, no valor 
limite de R$ 28.125.000,00, fi cando expressamente 
autorizada a formalização dos instrumentos necessários, 
em conjunto ou separadamente, por qualquer de seus 
diretores e, ainda, ratifi cados os atos eventualmente já 
praticados. Jucesp nº 525.277/21-3 em 4/11/2021. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONDOMÍNIO PANAMBY – EM CONSTRUÇÃO
EDITAL DE 1 º E 2º LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DE FRAÇÕES IDEAIS E DIREITOS SOBRE UNIDADES CONDOMINIAIS 

PERTINENTES QUE COMPÕEM O “CONDOMÍNIO PANAMBY – EM CONSTRUÇÃO”
DATA DO LEILÃO 1.a Hasta: 09 de dezembro de 2021, Horário: 11h00m, podendo os 
lances serem ofertados no site a partir do dia 06 de dezembro de 2021. DATA DO 
LEILÃO 2.a Hasta: 13 de dezembro de 2021, Horário: 11h00m, podendo os lances 
serem ofertados no site a partir do dia 09 de dezembro de 2021. O leilão se dará 
exclusivamente na modalidade on line, em razão da pandemia que assola o país e 
que impede eventos públicos presenciais; junto ao site: www.raicherleiloes.com.br. A 
Comissão de Representantes do “Condomínio Panamby – Em Construção”, 
regularmente eleita e empossada, nos termos das Atas das Assembleias Gerais 
pertinentes regularmente registradas em Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos, de acordo com os §§ 1º ao 5º, do artigo 63, da Lei 4.591/64, por seus 
membros integrantes, faz saber que levará a venda, em hasta pública, por meio da 
Raicher Leilões, responsável técnico, Leiloeiro Público Oficial, Sr. Sami Raicher 
regularmente matriculado junto à JUCESP, sob o nº 930, estabelecido na Rua Tupi, 
267 – Cj 101 – 10º andar – Santa Cecília – São Paulo/SP, as frações ideais e os 
direitos e ações correspondentes sobre as unidades abaixo descritas e especificadas, 
pelo valor pleno da avaliação pericial efetuada devidamente atualizada na primeira 
hasta; e pelo maior valor oferecido na segunda hasta, com transferência da fração 
ideal de terreno e dos direitos e obrigações a ela correspondentes, do 
empreendimento denominado “Condomínio Panamby”, situado e com entradas na 
Rua Clipperton, nº 14, e Rua Dr. José Gustavo Busch, sem número, município de São 
Paulo, Estado de São Paulo, bairro do Panamby. Valores: Sendo o valor de 
arrematação da 1ª Hasta correspondente ao valor de mercado das unidades avaliado 
no estado e estágio de construção em que se encontram, conforme valores apurados 
e constantes do laudo avaliatório elaborado por profissional habilitado; e em 2ª Hasta 
pela maior oferta, excetuando-se em qualquer caso o preço vil (aqui definido na forma 
do § único do artigo 891 do Código de Processo Civil, como sendo aquele inferior a 
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação abaixo descriminada) para cada uma 
das unidades, sendo certo que o lance deverá corresponder no mínimo ao valor da 
dívida vencida para com o condomínio com os acréscimos previstos e calculados nos 
termos do § 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64, o que for maior, a saber: 1º.) Fração ideal 
de 0,3440%, que corresponderá à Unidade nº 105 do Edifício Magnólia (Matrícula 
119.886 – 15º CRI – R. 76), que terá área privativa de 32,080m2, com direito de uso de 
uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 235.423,78. Em 2ª Hasta pela maior 
oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo 
equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do 
artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 154.813,18. Existe valor de rateio 
futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 
18.488,64, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro 
de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Indisponibilidade dos bens da 
proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, todos na matrícula 119.886 – 
15º CRI; 2º.) Fração ideal de 0,6221%, que corresponderá à Unidade nº 202 do 
Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 76), que terá área privativa de 
67,200m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 
495.870,22. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira 
Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais 
acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de 
R$ 279.968,81. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado 
pelo arrematante no valor de R$ 33.435,41, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Indisponibilidade dos bens da proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, 
todos na matrícula 119.886 – 15º CRI; 3º.) Fração ideal de 0,6319%, que 
corresponderá à Unidade nº 404 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI 
– R. 76), que terá área privativa de 35,140m2, com direito de uso de uma vaga de 
garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 258.988,26. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto 
preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em 
aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), 
que somam o valor de R$ 162.869,05. Existe valor de rateio futuro da construção a ser 
assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 19.450,70, a ser pago em 02 
(duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro 
de 2022. Consta Indisponibilidade dos bens da proprietária conforme Averbações 
139; 142; 145 e 146, todos na matrícula 119.886 – 15º CRI; 4º.) Fração ideal de 
0,5842%, que corresponderá à Unidade nº 1006 do Edifício Magnólia (Matrícula 
119.886 – 15º CRI – R. 76), que terá área privativa de 62,420m2, com direito de uso de 
uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 460.618,86. Em 2ª Hasta pela maior 
oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo 
equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do 
artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 262.912,46. Existe valor de rateio 
futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 
31.398,43, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro 
de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Indisponibilidade dos bens da 
proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, todos na matrícula 119.886 – 

15º CRI; 5º.) Fração ideal de 0,3506%, que corresponderá à Unidade nº 1108 do 
Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 76), que terá área privativa de 
32,920m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 
240.272,73. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira 
Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais 
acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de 
R$ 157.783,59. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado 
pelo arrematante no valor de R$ 18.843,35, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Indisponibilidade dos bens da proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, 
todos na matrícula 119.886 – 15º CRI; 6º.) Fração ideal de 0,5971%, que 
corresponderá à Unidade nº 1303 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º 
CRI – R. 76), que terá área privativa de 64,840m2, com direito de uso de uma vaga de 
garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 478.810,58. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto 
preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em 
aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), 
que somam o valor de R$ 268.717,92. Existe valor de rateio futuro da construção a ser 
assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 32.091,76, a ser pago em 02 
(duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro 
de 2022. Consta Indisponibilidade dos bens da proprietária conforme Averbações 
139; 142; 145 e 146, todos na matrícula 119.886 – 15º CRI; 7º.) Fração ideal de 
0,6027%, que corresponderá à Unidade nº 1402 do Edifício Magnólia (Matrícula 
119.886 – 15º CRI – R. 76), que terá área privativa de 65,575m2, com direito de uso de 
uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 484.242,57. Em 2ª Hasta pela maior 
oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo 
equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do 
artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 271.238,31. Existe valor de rateio 
futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 
32.392,74, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro 
de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Indisponibilidade dos bens da 
proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, todos na matrícula 119.886 – 
15º CRI; 8º.) Fração ideal de 0,5892%, que corresponderá à Unidade nº 1406 do 
Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 76), que terá área privativa de 
63,040m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 
465.189,80. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira 
Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais 
acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de 
R$ 265.162,72. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado 
pelo arrematante no valor de R$ 31.667,16, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Indisponibilidade dos bens da proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, 
todos na matrícula 119.886 – 15º CRI; 9º.) Fração ideal de 0,5777%, que 
corresponderá à Unidade nº 1407 do Edifício Magnólia (Matrícula 119.886 – 15º 
CRI – R. 76), que terá área privativa de 61,600m2, com direito de uso de uma vaga de 
garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 454.565,95. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto 
preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em 
aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), 
que somam o valor de R$ 259.987,24. Existe valor de rateio futuro da construção a ser 
assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 31.049,09, a ser pago em 02 
(duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro 
de 2022. Consta Indisponibilidade dos bens da proprietária conforme Averbações 
139; 142; 145 e 146, todos na matrícula 119.886 – 15º CRI; 10º.) Fração ideal de 
0,3527%, que corresponderá à Unidade nº 1704 do Edifício Magnólia (Matrícula 
119.886 – 15º CRI – R. 76), que terá área privativa de 33,180m2, com direito de uso de 
uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 246.298,39. Em 2ª Hasta pela maior 
oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira Hasta), com valor minimo 
equivalente à dívida em aberto da unidade mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do 
artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de R$ 158.728.66. Existe valor de rateio 
futuro da construção a ser assumido e quitado pelo arrematante no valor de R$ 
18.956,22, a ser pago em 02 (duas) parcelas, vencendo-se a primeira em dezembro 
de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta Indisponibilidade dos bens da 
proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, todos na matrícula 119.886 – 
15º CRI; 11º.) Fração ideal de 0,6231%, que corresponderá à Unidade nº 53 do 
Edifício Begônia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 76), que terá área privativa de 
66,310m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – Valor 1ª Hasta: R$ 
488.877,82. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do valor da primeira 
Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade mais 
acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor de 
R$ 280.419,00. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado 
pelo arrematante no valor de R$ 33.489,16, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 

Indisponibilidade dos bens da proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, 
todos na matrícula 119.886 – 15º CRI; 12º.) Fração ideal de 0,6231%, que 
corresponderá à Unidade nº 54 do Edifício Begônia (Matrícula 119.886 – 15º CRI – R. 
76), que terá área privativa de 66,310m2, com direito de uso de uma vaga de garagem – 
Valor 1ª Hasta: R$ 488.877,82. Em 2ª Hasta pela maior oferta, exceto preço vil (50% do 
valor da primeira Hasta), com valor minimo equivalente à dívida em aberto da unidade 
mais acréscimos legais (Parágrafo 4º do artigo 63 da Lei 4.591/64), que somam o valor 
de R$ 280.419,00. Existe valor de rateio futuro da construção a ser assumido e quitado 
pelo arrematante no valor de R$ 33.489,16, a ser pago em 02 (duas) parcelas, 
vencendo-se a primeira em dezembro de 2021 e a última em janeiro de 2022. Consta 
Indisponibilidade dos bens da proprietária conforme Averbações 139; 142; 145 e 146, 
todos na matrícula 119.886 – 15º CRI. Normatização do leilão: 01 – Em 1.ª Hasta os 
imóveis acima citados serão vendidos pelo valor de avaliação especificado, acrescido 
da Comissão de 5% do Leiloeiro. Em 2.ª Hasta os imóveis serão vendidos pela maior 
oferta, excetuando-se em qualquer caso o preço vil, aqui definido na forma do § único 
do artigo 891 do Código de Processo Civil como sendo aquele inferior a 50% (cinquenta 
por cento) da avaliação específica atualizada, obtida via laudo pericial de avaliação 
elaborado por profissional habilitado e acima discriminada para cada uma das 
unidades; OU o mínimo equivalente ao valor da dívida vencida para com o Condomínio 
com os acréscimos previstos e calculados nos termos do § 4º do artigo 63 da Lei 
4.591/64, também acima especificada, o que for maior; sendo certo que em qualquer 
dos casos, ao valor da arrematação será acrescida a Comissão de 5% (cinco por cento) 
do Leiloeiro; 02 – Em 1.ª Hasta não serão considerados os lances inferiores às 
avaliações supra indicadas; 03 – Em qualquer das hastas, fica desde logo esclarecido e 
definido que o arrematante assumirá o pagamento dos valores vincendos 
aprovados em Assembleia e destinados à conclusão das obras conforme 
indicado, calculados de acordo com o percentual equivalente à fração ideal da unidade 
arrematada. 04 – As unidades estão em construção, sendo que a imissão na posse se 
dará após a expedição do HABITE-SE e desde que o arrematante esteja totalmente em 
dia com suas obrigações financeiras perante o condomínio. 05 – Havendo 
arrematação, o arrematante passa automaticamente à condição de condômino do 
“Condomínio Panamby – em Construção”, com todos os deveres, obrigações e direitos 
daí decorrentes. 06 - Condições de Pagamento: 20% (vinte por cento) do valor do lance 
vencedor no ato da arrematação e os 80% (oitenta por cento) restantes dentro do prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Hasta, pagando, ainda, no ato da praça, 
o percentual de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro diretamente a 
este. Os pagamentos do lance serão realizados mediante boletos bancários a serem 
emitidos no mesmo dia pela administradora do Condomínio; 07 – O arrematante fica 
ciente de que assumirá e serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade, todas as 
despesas relativas à regularização perante o Registro de Imóveis, tais como o ITBI, 
despesas de escritura e cartório e outras taxas e/ou despesas decorrentes da 
arrematação; 08 – As escrituras da fração ideal dos imóveis arrematados serão 
realizadas em até 60 (sessenta) dias úteis a contar do pagamento integral do lance e da 
comissão do Leiloeiro;  09 – O arrematante  e demais interessados ficam 
expressamente cientificados desde logo que a participação no leilão implica 
automaticamente na aceitação plena das normas, disposições e procedimentos 
contidos no presente Edital, para todos os fins de Direito. Maiores informações 
poderão ser prestadas pela assessoria jurídica do Condomínio, pelo tel. (11) 5572-
7784 .  Ed i ta l  comp le to  d ispon íve l  também  no  s i te  do  le i l oe i ro  – 
www.raicherleiloes.com.br. Ficam também desde já notificados os condôminos 
inadimplentes pessoas jurídicas e também pessoas físicas e seus respectivos 
cônjuges, da realização dos leilões nas datas, horários, valores e critérios designados 
neste edital, para todos os efeitos legais. Os interessados em participar do leilão 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 no mínimo 
01 (uma) hora 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, com especificação clara e 
individualizada da unidade a qual se destina o lance (Exemplo: “Lance relativo à 
unidade XX do Edifício XXXXX; valor ofertado: R$ XXXXXXX”). No caso de não 
pagamento dos valores devidos, no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a 
sanções e a responsabilização por perdas e danos. 10 – Em caso do devedor fazer a 
remissão ou acordo, deverá a mesma ser efetuada no escritório do Leiloeiro oficial e 
pagar o valor correspondente aos 5% (cinco por cento) do valor do acordo ou remissão 
ao Leiloeiro e mediante a aprovação prévia dos representantes e/ou advogados do 
Condomínio, no prazo máximo de 24 horas antes das praças desginadas. 11 - A 
total responsabilidade deste leilão bem como das regras do edital de leilão, bem como 
ainda valores, datas e produto é da Comissão de Representantes, 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.

Comissão de Representantes do “Condomínio Panamby – em Construção”
RAICHER LEILÔES – Sami Raicher - Jucesp-930

contato@raicherleiloes.com.br





  
 






 





EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007258-93.2018.8.26.0008 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Antônio Jorge Xavier 
(CPF:509.092.829-00), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou Ação de Execução, da quantia de R$ 
75.837,65 (01/2019), representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Consignado em 
Folha de Pagamento (Setor Público). Estando o executado 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, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido, 
independentemente de termo, sobre seus ativos financeiros no valor de R$ 29.934,09(06/2019). 
Convertido, terá o executado 15 dias, independente de nova intimação, para oferecer embargos. O 
prazo para embargos são de 15 dias, após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo 
oferecido embargos, será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV, CPC. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. S. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 22 de outubro de 2021. 
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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, 14hs, 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 RB Commercial Properties 39 Empreendi-
mentos Imobiliários Ltda. (“RBCP 39”) pela Companhia, nos termos e condições do “Instrumento de Protocolo e Justi-
fi cação de Incorporação da RB Commercial Properties 39 Empreendimentos Imobiliários Ltda. por RB Capital Commer-
cial Properties S.A.” (“Protocolo”), fi rmado em 01.08.2021, elaborado em conjunto pelos administradores e os adminis-
tradores da RBCP 39; (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 responsável pela avaliação do patrimônio líquido da 
RBCP 39 através da elaboração do Laudo de Avaliação levantado em 01.08.2021; (iii) O Laudo de Avaliação, referente 
ao patrimônio líquido da RBCP 39, emitido pela empresa acima indicada, constante de anexo ao Protocolo. O Laudo de 
Avaliação teve como base o balanço patrimonial especial da RBCP 39, levantado em 01.08.2021, tendo apurado um pa-
trimônio líquido da RBCP 39 no valor de R$ 118.116,76; (iv) A incorporação da RBCP 39, pela Companhia, que passa-
rá 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 RBCP 39, incluindo todos os seus 
bens, direitos e obrigações. A presente operação não acarretará em alterações do capital social; (v) Declarar extinta a 
RBCP 39, que será sucedida pela Companhia, para todos e quaisquer fi ns e efeitos de direito; e (vi) Autorizaram os Ad-
ministradores da Companhia a praticarem todos e quaisquer atos, incluindo a outorga de procurações, bem como assi-
nar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar e efetivar as deliberações acima toma-
das. Os lançamentos contábeis decorrentes da operação ora efetivada, serão realizados pela Companhia. Foi decidida a 
incorporação da RBCP 39 pela Companhia. Fica, aprovado que os Administradores refl itam todos os direitos e obriga-
ções da RBCP 39 à Companhia, como sucessora, resultantes da operação de incorporação da RBCP 39. Nada mais. São 
Paulo, 01.08.21. Acionista: RB Capital Realty Investimentos Imobiliários Ltda. (por seu Diretor Renato Bugana Peres e 
procurador Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer); e RB Capital S.A. (por seu Diretor Marcelo Michaluá e procurador Ola-
vo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer). JUCESP 511.767/21-3 em 25.10.21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

(Republicação: devido à ata deserta)
PROCESSO Nº 070/2021/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021. Objeto: Con-
tratação de empresa especializada na prestação dos serviços de apoio aos trabalhos 
de fiscalização técnica, econômica e financeira, executados pelo PODER CONCE-
DENTE, junto a CONCESSIONÁRIA, no contrato de concessão nº 35/19, firmado en-
tre esta Municipalidade e a Ilumina Socorro S/A, conforme especificações constantes 
no Termo de Referência do Edital. Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. Encerramento 
20/12/2021, e reunião de Licitação às 10h. Período de Disponibilização do Edital: 
26/11/2021 à 14/12/2021. Período de Cadastramento: 26/11/2021 à 15/12/2021. So-
corro, 19 de novembro de 2021. O Edital completo será disponibilizado no site www.
socorro.sp.gov.br e maiores informações poderão ser obtidas junto à Supervisão de 
Licitação do Município de Socorro, pessoalmente, das 8:30 as 17:00 horas, na Avenida 
José Maria de Faria, 71, salto, Socorro, São Paulo, ou pelo telefone (19) 3855-9655, 
no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. 

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe de Supervisão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

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

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

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01169/2021, Processo 
Administrativo nº 21/01842 Oferta de Compra 092301090572021OC01310 para a constituição de Sistema de 
Registro de Preços - SRP, tipo menor preço, para aquisição de USTEQUINUMABE 45 MG/0,5 ML SOL INJ 
SC 0,5 ML, VEDOLIZUMABE 300 MG PO LIOF SOL INJ FA, DUPILUMABE 300MG SERINGA, 
cuja sessão será realizada no dia 03/12/2021 às 09:00 horas, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O 
edital na íntegra estará disponível no(s) endereço(s) eletrônico(s) www.bec.sp.gov.br - opção “edital” e
www.imprensofi cial.com.br opção “e-negociospublicos” ou, em versão impressa, no Expediente do NILO, 2º 
andar do prédio da Administração, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225, Cerqueira César, São Paulo-
SP das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), a partir do dia 23/11/2021. PREGOEIRO 
DESIGNADO: RENATA OLIVEIRA E SUPLENTES.

A9gazetasp.com.br
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DATA RETROATIVA - 18/11/2021 A PARTIR DAS 10:01. 100083. Prefeitura Municipal de Pérola D Oeste/PR. Loc.: PR. VEÍCULOS, ROLO 
COMPACTADOR, MOTONIVELADORA 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.  Afonso Marangoni - JUCEPA nº 12/046-L.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

DATA RETROATIVA - 17/11/2021 A PARTIR DAS 15:00. 99922. MA IMÓVEIS - Cotas Consórcios. Loc.: SP. COTAS DE CONSÓRCIO DE IMÓVEIS E AUTOS 
- 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. DATA RETROATIVA - 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. DATA RETROATIVA - 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. DATA RETROATIVA - 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. DATA RETROATIVA - 22/11/2021 A 
PARTIR DAS 9:00. 100671. Sold Compartilhado Embu. SP. ELETROELETRÔNICOS, MOBILIÁRIOS, E ETC. DATA RETROATIVA - 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. DATA 
RETROATIVA - 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. DATA RETROATIVA - 22/11/2021 A PARTIR DAS 9:15. 100888. MA Imóveis - RC8 AF - 1ª Praça. SP. TERRENO 
324M² EM BAURU/SP. DATA RETROATIVA - 22/11/2021 A PARTIR DAS 13:00. 100546. Sold Banco CCB. SP. LEILÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO 
CADEIRAS, ARMÁRIOS GAVETEIROS, ETC. (EMBU/SP). DATA RETROATIVA - 22/11/2021 A PARTIR DAS 14:00. 100047. MA IMÓVEIS - CREDITAS. RJ. 
APTO 122M² NO RIO DE JANEIRO/RJ - PAGTO 3 X. DATA RETROATIVA - 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. DATA RETROATIVA - 22/11/2021 A PARTIR 
DAS 15:30. 100550. Sold Nippo Empilhadeiras. SP. EMPILHADEIRAS MITSUBISHI, TORRE HYSTER, TORRE TOYOTA, PALETEIRA ELÉTRICA PALETRANS, 
ETC. DATA RETROATIVA - 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. DATA RETROATIVA - 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.

DATA RETROATIVA - 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). DATA RETROATIVA - 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. DATA RETROATIVA - 22/11/2021 A PARTIR DAS 18:50. 100796. Camargo Corrêa. SP. POLTRONAS, SOFÁ, COOKTOP, MESA, NOTEBOOKS, 
ROTEADORES, ETC. DATA RETROATIVA - 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. DATA RETROATIVA - 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.

DATA RETROATIVA - 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.

Impacta S.A. Indústria e Comércio - CNPJ/MF nº 61.194.494/0001-87 - NIRE 35.300.032.233 - Extrato da Ata 
da RCA Realizada em 31/10/21. Aos 31/10/21, às 10h, na sede. Presença: Mais que 2/3 dos membros do Conselho de Administração. Mesa: 
Presidente: Paulo Eric Haegler; Secretário: Pierre Charles Froelicher. Deliberações: Foi recomendado, pela unanimidade dos Conselheiros, 
que a Assembleia Geral autorizasse o crédito, em 31/10/21, de juros sobre capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido 
da Companhia, evidenciados em 31/12/20, no montante de R$ 1.000.000,00 e relativo ao período de Junho/2021 a Agosto/2021, os quais 
deverão ser pagos em ocasião oportuna, na forma a ser recomendada por este Conselho de Administração e deliberada pela Assembleia 
Geral e devem ser imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício findo em 31/12/21, conforme Estatuto Social da Sociedade em 
sua cláusula, Capítulo VI, Art.23 §1º e §2º. Nada mais. JUCESP nº 548.174/21-0 em 17/11/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Impacta S.A. Indústria e Comércio - CNPJ/MF nº 61.194.494/0001-87 - NIRE 35.300.032.233 - Extrato 
da Ata da AGE Realizada em 31/10/21. Dia 31/10/21, às 11h, na sede. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Paulo 
Eric Haegler; Secretário: Pierre Charles Froelicher. Deliberações: Foi deliberado e autorizado, por unanimidade, o crédito em 31/10/21, 
de juros sobre capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido da Companhia evidenciados em 31/12/20, no montante 
de R$ 1.000.000,00 e relativo ao período de Junho/2021 a Agosto/2021, os quais deverão ser pagos em ocasião oportuna, na forma a ser 
recomendada pelo Conselho de Administração e deliberada por esta Assembleia Geral e devem ser imputados aos dividendos mínimos 
obrigatórios do exercício findo em 31/12/21, conforme Estatuto Social da Sociedade em sua cláusula, Capítulo VI, Art.23 §1º e §2º. Nada 
mais. JUCESP nº 547.624/21-9 em 17/11/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

POÁ 2ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 10 DIAS. PROCESSO Nº 1000014-07.2021.8.26.0462 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Poá, Estado de São Paulo, Dr(a). Valmir Maurici Júnior, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) CRISVAL S/C DE EMPREENDIMENTYOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 
47425293000112, com endereço à Marconi, 131, 8º Andar, Sala 802, Centro, CEP 01047-910, São Paulo - SP, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Aparecida Dutra Faustino e outro, alegando em 
síntese: adjudicar a favor dos autores o imóvel descrito nos autos . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 30 dias, 
que fluirá 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 Poá, aos 15 de outubro de 2021.                                [23,24] 
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE LIMEIRA EDITAL DE HASTA PÚBLICA Nº 04/2021 - CIRCUNSCRIÇÃO DE LIMEIRA/SP

A Excelentíssima Senhora Doutora Lady Ane de Paula Santos Della Rocca, Juíza do Trabalho, Coordenadora da Divisão de Execução de Limeira, na forma da lei e nos termos do Provimento GP-CR nº 04/2019, faz saber a quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento, que será realizado o LEILÃO nº 04/2021, 
na modalidade exclusivamente ELETRÔNICA, em razão das medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), nos termos da Portaria Conjunta GP-VPA-VPJ-CR nº 005/2020, sendo certo que os lances dos bens dos processos abaixo discriminados serão recepcionados através do site www.
centraljudicial.com.br, a partir da data de publicação do edital, até o dia 17 de dezembro de 2021, às 10 horas (horário que se inicia o encerramento da hasta, observado o estabelecido no item 2.3 deste edital). Os lotes serão encerrados de modo escalonado, a cada 1 minuto, sendo o encerramento do lote 01 às 
10h00min, o encerramento do lote 02 às 10h01min, e assim sucessivamente até o último lote. 1- Processo nº 0046500-87.2009.5.15.0060 - VARA DO TRABALHO DE AMPARO. 1.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 15824 - 1º Cartório – Amparo/SP. Descrição: Um prédio com seu terreno e quintal, 

medindo 12,30 metros de frente; 13,00 metros nos fundos, confrontando com Orlando Pavan por 30,00 metros da frente aos fundos, de ambos os lados, encerrando a área de 379,00 metros quadrados e área construída de 64,00 metros quadrados, confrontando de um lado com Colas e Gelatinas Rebiere S/A, de outro lado com Moacyr Mar-
chezini. Observação: A confi guração do imóvel foi alterada sem a respectiva averbação junto ao Registro de Imóveis, passando a possuir a seguinte descrição: galpão industrial e dois escritórios, com aproximadamente 379 metros quadrados. Ônus: 1) Penhora referente Execução Fiscal nº 685/98, da 1ª Vara Cível de Amparo; 2) Penhora 
referente Execução Fiscal nº 07/2005, da 1ª Vara Judicial de Amparo; 3) Penhora referente Execução Fiscal nº 459/07, do Setor de Execuções Fiscais de Amparo; 4) Penhora referente Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 022.01.2007.007678-0, da 1ª Vara Judicial de Amparo; 5) Penhora referente processo 2789/07 (antigo 84/06 - 1ª 
Vara), do Setor de Execuções Fiscais de Amparo. Proprietários: Têxtil Arcadas Ltda. – CNPJ nº 44.697.696/0001-22. Localização: Rua Alfredo Leopoldino de Campos, 54, Distrito de Arcadas, Amparo/SP. Valor da Avaliação: R$ 587.450,00 em 27/05/2021. Lance Mínimo (50%): R$ 293.725,00. 2- Processo nº 0002662-79.2011.5.15.0010 
- VARA DO TRABALHO DE RIO CLARO. 2.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 31383 - 2º Cartório – Rio Claro/SP. Descrição: Um terreno situado nesta cidade, na Rua 1, entre as avenidas 14 e 16, medindo 10m de frente, por 44m de fundo, confrontando de um lado e fundos com Cristina Lienhardt Iost, e por outro com José 
João da Silva, Pedro Eichemberg e Henrique David Krugner. Sobre o imóvel há um prédio residencial, o qual leva o número 1821 da rua 1. Ônus/Observação: Contam as seguintes penhoras na referida matricula: 64 VT de São Paulo (337/2009);63 VT de São Paulo (2270-2007-63);28 VT de São Paulo (03199004920085020028);34 VT de São 
Paulo (2631/2008.34)52 VT de São Paulo (2435/2008);28 VT de São Paulo (00349006520085020028);80 VT de São Paulo (02414000720085020080). Proprietários: Sueli Aparecida Santiago Heinze – CPF nº 164.931.368-30. Localização: Rua Um, 1821, Centro, Rio Claro/SP. Valor da Avaliação: R$ 495.000,00, em 05/11/2018. Lance Mí-
nimo (50%): R$ 247.500,00. 3- Processo: 0000057-97.2011.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA - 3.1 Tipo do Bem: Veículo. Identifi cação: Placa EDG 8885. Descrição: Um veículo marca VW/15.180 CNM, tipo caminhão com carroceria tipo baú fechado de alumínio, comprimento 7 metros, cor prata, combustível diesel, 
chassi nº 953468230BR165272 (conforme registro na CIRETRAN), ano de fabricação 2011, modelo 2011, RENAVAM nº 00349367248, placa EDG 8885, de Iracemápolis, apresentando, no dia da penhora, o seguinte estado de conservação: lataria em bom estado de conservação, sem batidas aparentes, pneus e estepe (7) em bom estado, 
bancos de cor cinza em bom estado, hodômetro registrando 330.100 quilômetros. Conforme CRLV/2016 não consta reserva de domínio. Reavaliação em 27/09/2019: apresentando, no dia da reavaliação, o seguinte estado de conservação: lataria em bom estado de conservação, sem batidas aparentes pneus e estepe (07) em razoável estado, 
bancos de cor cinza em bom estado. Proprietários: Indústria Mocotop Produtos Alimentícios Ltda. - ME – CNPJ nº 10.224.975/0001-57. Localização: Rua Romano Zovico, 85, Distrito Industrial II, Iracemápolis/SP. Valor da Avaliação: R$ 90.000,00, em 27/09/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 45.000,00. 3.2 Tipo do Bem: Máquina/Equipamen-
to. Descrição: Uma máquina de cortar doces, marca C.C. Lima, com cilindro pneumático, painel elétrico, controle digital, 220 volts, comprimento da esteira 4,5 x 0,60m, em bom estado de conservação e funcionamento. Proprietários: Indústria Mocotop Produtos Alimentícios Ltda. - ME – CNPJ nº 10.224.975/0001-57. Localização: Rua Ro-
mano Zovico, 85, Distrito Industrial II, Iracemápolis/SP. Valor da Avaliação: R$ 28.000,00 em 27/09/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 14.000,00. 3.3 Tipo do Bem: Máquina/Equipamento. Identifi cação: Nº de Série 1328. Descrição: Uma embaladeira fl ow pack marca Rodopac, 220 volts, cor cinza, nº série 1328, fabricação 01/07, modelo RD300, 
com fotocélula, painel elétrico, em bom estado de conservação e funcionamento. Proprietários: Indústria Mocotop Produtos Alimentícios Ltda. - ME – CNPJ nº 10.224.975/0001-57. Localização: Rua Romano Zovico, 85, Distrito Industrial II, Iracemápolis/SP. Valor da Avaliação: R$ 11.000,00, em 22/03/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 5.500,00. 
3.4 Tipo do Bem: Máquina/Equipamento. Identifi cação: Nº de Série 34464. Descrição: um compressor de ar industrial marca PEG, cor azul, 40 pés/min , 415 litros, 175 lb/pol2, 10 hp, série 34464, fabricação 2013, em bom estado de conservação e funcionamento Proprietários: Indústria Mocotop Produtos Alimentícios Ltda. - ME – CNPJ nº 
10.224.975/0001-57. Localização: Rua Romano Zovico, 85, Distrito Industrial II, Iracemápolis/SP. Valor da Avaliação: R$ 5.500,00, em 22/03/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 2.750,00. 3.5 Tipo do Bem: Máquina/Equipamento. Identifi cação: Nº de Série 001210041. Descrição: um secador de ar marca PEG, modelo ADH-20, modelo SE-20HA, 
capac. 2Nm3/min, 220 volts, 60 hz, fabricação outubro/2012, série 001210041, cor cinza, acoplado através de mangueiras junto ao compressor do item 6, em bom estado de conservação e funcionamento. Proprietários: Indústria Mocotop Produtos Alimentícios Ltda. - ME – CNPJ nº 10.224.975/0001-57. Localização: Rua Romano Zovico, 85, 
Distrito Industrial II, Iracemápolis/SP. Valor da Avaliação: R$ 3.500,00, em 27/09/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 1.750,00.  3.6 Tipo do Bem: Máquina/Equipamento. Descrição: batedeira horizontal de inox, sem marca aparente, capacidade 250 litros cada, motor de 15 hp trifásico, em bom estado de conservação e em funcionamento. Pro-
prietários: Indústria e Comércio de Doces Paçocaforte Ltda. EPP – CNPJ nº 02.449.657/0001-66. Localização: R. Romano Zovico, 85, Distrito Industrial II – Iracemápolis/SP. Valor da Avaliação: R$ 25.000,00, em 27/09/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 12.500,00. 3.7 Tipo do Bem: Máquina/Equipamento. Descrição: batedeira horizontal de 
inox, sem marca aparente, capacidade 250 litros cada, motor de 15 hp trifásico, em bom estado de conservação e em funcionamento. Proprietários: Indústria Mocotop Produtos Alimentícios Ltda. - ME – CNPJ nº 10.224.975/0001-57. Localização: Rua Romano Zovico, 85, Distrito Industrial II, Iracemápolis/SP. Valor da Avaliação: R$ 25.000,00, 
em 27/09/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 12.500,00. 3.8 Tipo do Bem: Máquina/Equipamento. Descrição: batedeira horizontal de inox, sem marca aparente, capacidade 250 litros cada, motor de 15 hp trifásico, em bom estado de conservação e em funcionamento. Proprietários: Indústria e Comércio de Doces Paçocaforte Ltda. EPP – CNPJ 
nº 02.449.657/0001-66. Localização: R. Romano Zovico, 85 - Bairro: Distrito Industrial II- Iracemápolis/SP. Valor da Avaliação: R$ 25.000,00, em 27/09/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 12.500,00. 3.9 Tipo do Bem: Máquina/Equipamento. Descrição: batedeira horizontal de inox, sem marca aparente, capacidade 250 litros cada, motor de 15 
hp trifásico, em bom estado de conservação e em funcionamento. Proprietários: Indústria Mocotop Produtos Alimentícios Ltda. - ME – CNPJ nº 10.224.975/0001-57. Localização: Rua Romano Zovico, 85, Distrito Industrial II, Iracemápolis/SP. Valor da Avaliação: R$ 25.000,00, em 27/09/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 12.500,00. Valor Total 
da Avaliação: R$ 238.000,00. Lance Mínimo Total (50%): R$ 119.000,00. 4- Processo: 0012303-52.2016.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 4.1 Tipo do Bem: Veículo. Identifi cação: Placa: EYI 8052 - Descrição: um veículo marca VW/Voyage 1.0 modelo, cor prata, combustível álcool/gasolina, chassi nº 9BWDA-
0SU8CT030835, ano de fabricação 2011, modelo 2012, RENAVAM nº 00340939036, placa EYI 8052 de Limeira, apresentando, no dia da penhora, o seguinte estado de conservação: lataria em bom estado de conservação, sem batidas aparentes, pneus e estepe razoáveis, bancos de cor cinza em razoável estado, hodômetro registrando 121.309 
quilômetros. Obs.: Conforme CRLV/2014, consta alienação ao Banco Volkswagen S.A. Pequeno rasgo no banco do motorista. Para-lamas traseiro e dianteiro com pequenas batidas causando arranhões e descascamentos. Reavaliação em 30/08/2021: Veículo parado há aproximadamente 02 (dois) anos no pátio da União Resgate, de forma 
que não foi possível constatar seu funcionamento e quilometragem. Batida na lateral traseira, lado direito. Veículo com diversos arranhões e descascamento da pintura. Acabamentos internos descolados. Proprietários: JW Bijuterias Ltda – ME – CNPJ nº 09.506.141/0001-55. Removido: Sim. Localização: Rua General Rondon, 2662 - Pátio 
da União Resgate, Vila Labaki – Limeira/SP. Valor da Avaliação: R$ 16.000,00, em 30/08/2021. Lance Mínimo (50%): R$ 8.000,00 - Anexo do bem: Fotos do veículo: http://www.trt15.jus.br/nucleo_execucao/f/t/visualizarfotoman?modoJanelaPlc=popup&chPlc=16385 - 5- Processo: 0011428-58.2017.5.15.0060 - VARA DO TRABALHO DE 
AMPARO. 5.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 4321 - 1º Cartório - SERRA NEGRA/SP. Descrição: Um lote de terreno, sob número 08, da quadra C, do loteamento denominado Bosque dos Jequitibás, situado no Bairro das Posses, no perímetro urbano da cidade de Serra Negra/SP, medindo21,20 metros de frente para a Rua 
D, 65,30 metros do lado esquerdo, confrontando com o lote 7; 20,00 metros de largura nos fundos, confi nando com Francisco Garcia Bastos e 58,60 metros do lado direito, confrontando com o lote nº 09, formando a área total de 1.249,00 metros quadrados. Proprietários: DURVAL FUSCHINI FILHO – CPF nº 545.517.308-15. Localização: 
Rua “D”, Loteamento denominado “Bosque dos Jequitibás”, Bairro das Posses – Amparo/SP. Valor da Avaliação: R$ 145.000,00, em 13/11/2020. Lance Mínimo (50%): R$ 72.500,00. 6- Processo: 0000134-04.2014.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 6.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 32048 - 9º Cartório - 
SAO PAULO/SP. Descrição: Um prédio e seu terreno localizado na Rua São Constâncio, 619, antigo 200, no Tatuapé, medindo 5.3 metros de frente por 48,68 metros da frente aos fundos do lado esquerdo de quem olha da rua para o imóvel, 46,64 metros do lado direito e 6,30 metros nos fundos, encerrando área com 270 metros quadrados. 
Ônus/Observação: Edifi cação do tipo galpão industrial, contendo dois pisos, com áea útil de 560 m2. Segundo avaliação, o imóvel possui 9 metros de frente, e não 5,3 metros, conforme consta da matrícula. Proprietários: BAST PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ nº 01.278.427/0001-19. Localização: Rua São Constâncio, 619 - São Paulo/SP. 
Valor da Avaliação: R$ 1.680.000,00, em 18/10/2027. Lance Mínimo (50%): R$ 840.000,00. 7- Processo: 0010993-55.2015.5.15.0060 - VARA DO TRABALHO DE AMPARO. 7.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 17569 - 1º Cartório – AMPARO/SP. Descrição: Lote de terreno nº 03 (três) da quadra B, situado com frente para 
a rua 2 (dois), no loteamento Parque Flamboyant, nesta cidade e comarca de Amparo, medindo 22,00 (vinte e dois) metros de frente, por 55,00 (cinquenta e cinco) metros da frente aos fundos, de ambos os lados), tendo nos fundos a mesma largura da frente, ou seja, 22,00 (vinte e dois) metros, encerrando a área de 1.210,00 metros quadrados, 
confrontando pelo lado direito com o lote nº 2, pelo lado esquerdo com o lote nº 4 e pelos fundos com os lotes nº 6 e 13. Ônus/Observação: Benfeitorias não averbadas: construção residencial com aproximadamente 115,00 metros quadrados. Proprietários: JOSE SEBASTIAO DA SILVA – CPF nº 867.033.828-91 e BENEDITA MUNIZ DA 
SILVA – CPF nº 068.372.108-90. Localização: Rua Monte Alegre do Sul, Parque Flamboyant, Amparo/SP. Valor da Avaliaçâo: R$ 360.000,00, em 13/11/2017. Lance Mínimo (50%): R$ 180.000,00. 7.2 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula 26556 - 1º Cartório – AMPARO/SP. Descrição: Prédio residencial, situado à Rua dos Alecrins, 
nº 206 (duzentos e seis), edifi cado no lote nº 12 (doze) da quadra C, do Loteamento denominado Jardim Primavera, anteriormente Marchi, nesta cidade, município e comarca de Amparo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente, por 19,00 m (dezenove metros) da frente aos fundos, de um lado e 25,60 m (vinte e cinco metros e sessenta centí-
metros) da frente aos fundos de outro lado, tendo nos fundos a largura de 25,00 m (vinte e cinco metros), confrontando de um lado com o lote nº 13, de outro lado com uma viela sanitária e nos fundos com os lotes nº 3 e 4, encerrando o terreno a área de 351,50 metros quadrados e a construção a área de 104,94 metros quadrados. Ônus/
Observação: Ocupação: José Sebastião da Silva e fi lha (Fabiana). Proprietários: JOSE SEBASTIAO DA SILVA – CPF nº 867.033.828-91 e BENEDITA MUNIZ DA SILVA – CPF nº 068.372.108-90. Localização: Rua dos Alecrins, 206, Jardim Primavera – Amparo/SP. Valor da Avaliação: R$ 420.000,00, em 13/11/2017. Lance Mínimo (50%): 
R$ 210.000,00. Valor Total da Avaliação: R$ 780.000,00. Lance Mínimo Total (50%): R$ 390.000,00. 8- Processo: 0001950-09.2013.5.15.0014 - 1ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 8.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula 33.311 - 1º Cartório – AMERICANA/SP. Descrição: Um apartamento sob nº 43, localizado no 4º andar 
ou 6º pavimento, do Condomínio Edifício Tiradentes, em Americana, com entrada pela rua Álvaro Ribeiro, 401, situa-se na parte posterior do edifício, dando frente para o apartamento de fi nal 1, confrontando à esquerda com o espaço lateral esquerdo do edifício, à direita com o apartamento de fi nal 4 e nos fundos, com o espaço posterior do 
edifício, contém dois dormitórios, sendo um com armário embutido, amplo living, copa cozinha, área de serviço, banheiro social e banheiro de serviço, e possui a fração ideal de 3,12715% ou 21,89 ms2, com referência a propriedade do terreno e das coisas comuns, encerrando área útil de 81,66 ms2, mais 21,89 ms2 de área comum, e mais 
16,50 ms2 de Box de garagem, vinculada ao apartamento acima, correspondente ao nº 26, totalizando a área de 120,11 ms2. O terreno onde se assenta o Condomínio Edifício Tiradentes, é composto pela unifi cação dos lotes 6-A e 6-B, da quadra F, situado na Vila Rehder, em Americana, medindo 20,00 metros de frente para a rua Álvaro Ri-
beiro, mesma medida na linha dos fundos, confrontando com o prédio nº 214 e parte do prédio nº 226, da rua Major Rehder; por 35,00 metros de ambos os lados, da frente aos fundos, confrontando de um lado com o prédio 415, da rua Álvaro Ribeiro, e de outro com os prédios s/nº da Rua Álvaro Ribeiro e nº 337 da Rua Ipiranga, perfazendo 
uma área superfi cial de 700,00 metros quadrados. Número de Cadastro 01.0021.0086.15 da Prefeitura Municipal de Americana. Ônus/Observação: Consta alienação fi duciária a favor da Caixa Econômica Federal (R. 06 e Av. 10. Consta também penhora (Av. 11), além de indisponibilidade de bens (av. 13). Obs.: há débitos com IPTU no 
montante de R$  153,88, conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Americana em 07/01/2020. Proprietários: DANIEL HORTENCE FERNANDES – CPF nº 323.747.878-42. Localização: Rua Álvaro Ribeiro, 401 - Condomínio Edifício Tiradentes, apto 43 - Vila Rehder – Americana/SP. Valor da Avaliação: R$ 350.000,00 
em 07/01/2020. Lance Mínimo (50%): R$ 175.000,00. 9- Processo: 0011429-34.2015.5.15.0118 - VARA DO TRABALHO DE ITAPIRA - 9.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 9994 - 1º Cartório – ITAPIRA/SP. Descrição: Uma chácara com área superfi cial de 17.123,47 metros quadrados, localizada na Rua Viriato Correia, nº 
298, contendo em seu terreno um lago, uma piscina, casa principal, casa de visitantes, canil e uma quadra poliesportiva. As especifi cidades do imóvel estão contidas na matrícula de nº 9.994, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Itapira. Ademais, saliente-se que não foi possível detalhar a metragem das construções contidas no 
bem, pois foi negada a segunda entrada deste ofi cial de justiça na chácara pelo executado. Ônus/Observação: O imóvel está registrado na propriedade da terceira interessada YR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. Proprietários: OSR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS E ACABAMENTOS GRÁFICOS LTDA – ME – 
CNPJ Nº 13.287.394/0001-52 e LUIZ MARCOS DE PAULA – CPF nº 013.358.018-04. Localização: Rua Viriato Correia, 298 - Bairro Jardim Isaura – Itapira/SP. Valor da Avaliação: R$ 3.000.000,00, em 09/08/2021. Lance Mínimo (50%): R$ 1.500.000,00. 10- Processo: 0011018-12.2015.5.15.0014 - 1ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 
10.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 59530 - 2º Cartório – LIMEIRA/SP. Descrição: Lote de terreno sob nº 16, da quadra A, do loteamento denominado Residencial Greville, desta cidade, medindo 15,00 metros de frente para a Rua Dois; igual medida no fundo; 33,50 metros de cada lado, da frente ao fundo; perfazendo assim 
uma área total de 502,50 metros quadrados. Observação: Terreno sem benfeitorias. Direitos de aquisição sobre o lote de terreno sob nº 16, da quadra A, do loteamento denominado “Residencial Greville”, desta cidade, medindo 15,00 metros de frente para a Rua Dois; igual medida no fundo (...); 33,50 metros de cada lado, da frente ao fundo, 
(...); perfazendo assim uma área total de 502,50 metros quadrados”. Ônus/Observação: Alienação fi duciária. Proprietários: GILSON CESAR RIBEIRO – CPF nº 052.951.368-41. Removido: Não. Localização: Rua Monte Carlo, 120, Residencial Greville, Limeira/SP. Valor da Avaliação: R$ 270.000,00, em 14/05/2018. Lance Mínimo (50%): 
R$ 135.000,00. 11- Processo: 0137600-16.2009.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 11.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 16951 - 2º Cartório – LIMEIRA/SP. Descrição: Imóvel matrícula nº 16.951 do 2º CRI Limeira: “Lote de terreno número 06, da quadra F, com frente para a Rua Dois, na vila Cristovam 
(atualmente denominada rua Ceará, 345, Vila Cristovam, Limeira), desta cidade, comarca e 2ª circunscrição, com área total de 330,00 m2, ou seja, com 11,00 metros de frente por 30,00 metros de frente ao fundo, confrontando de um lado com Jacob Cover, de outro lado com Albino da Silva Gonçalo e fundos com Olivia de Oliveira Christovam 
e Lázara de Oliveira Christovam”. Obs: Imóvel rústico, de construção antiga, aparentemente necessitando de manutenção, com características e confrontações constantes da matrícula. Ônus/Observação: NÃO PODERÁ SER ARREMATADO POR LANCE INFERIOR AO VALOR DA AVALIAÇAO Proprietários: SANTOS & AGUIAR INDUSTRIA 
DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA EPP – CNPJ nº 08.639.108/0001-30 - JOSÉ OSMAR AGUIAR – CPF nº 603.387.768-34 - CLAUDIA JOSÉLIA DOS SANTOS – CPF nº 696.286.961-49 - R. W. INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. – CNPJ nº 14.556.194/0001-10 - INTERVALO’S MODAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ 
nº 54.772.041/0001-25. Localização: Rua Ceará, 345 - Vila São Cristovam, Limeira/SP. Valor da Avaliação: R$ 400.000,00, em 24/07/2018. Lance Mínimo (100%): R$ 400.000,00. 12- Processo: 0033600-62.2009.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 12.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 20330 - 2º Cartório 
– LIMEIRA/SP. Descrição: lote de terreno sob nº 15, da quadra N, com frente para a Rua Sete, no Parque São Bento, nesta cidade, comarca e 2ª circunscrição, sem benfeitorias, medindo 15,79 metros em curva de frente; 15,00 metros em curva nos fundos fazendo divisa com os lotes 4 e 5; da frente aos fundos de cada lado mede 32,50 
metros, confrontando no lado esquerdo com o lote 14 e no lado direito com o lote 16, perfazendo a área de 500,46 metros quadrados. Observações: Sobre o terreno foi construída uma área de lazer, ao lado e independente da residência do executado, composta por piscina de alvenaria e rancho com churrasqueira, despensa, sala, banheiro e 
sauna, em regular estado de conservação. Ônus/Observação: Não poderá ser arrematado por lance inferior a 75% da avaliação. Proprietários: ANDRÉ LUIS MECATTE – CPF nº 067.273.128-26. Localização: Rua Natalino Pelegrini, 271 - Bairro: Parque São Bento – Limeira/SP. Valor da Avaliação: R$ 790.000,00, em 08/11/2018. Lance 
Mínimo (75%): R$ 592.500,00. 13- Processo: 0010692-64.2016.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA - 13.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 102.725 - 1º Cartório – AMERICANA/SP. Descrição: um lote de terreno urbano, sob nº 09, da quadra D, situado no loteamento denominado Vila Jones, em Americana. 
O imóvel encontra-se matriculado sob o número 102.725 no CRI de Americana e cadastrado na Prefeitura Municipal de Americana sob nº 200083.0334.0000. Sobre o terreno, que possui 491,00 metros quadrados (conforme certidão cadastral municipal), foi construído um imóvel residencial, com área de 176,41 metros quadrados, sendo que a 
construção é bastante antiga e encontra-se em ruim estado de conservação. Ônus/Observação: Não poderá ser arrematado por lance inferior a 60% da avaliação Proprietários: JOSE MILTON ROSOLEN – CPF nº 777.423.548-53. Localização: Rua Castro Alves, 228 - Bairro Vila Jones – Americana/SP. Valor de Avaliação: R$ 475.000,00, 
em 13/01/2020. Lance Mínimo (60%): R$ 285.000,00. 14- Processo: 0010656-72.2014.5.15.0134 - VARA DO TRABALHO DE LEME. 14.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 29726 - 1º Cartório - SERRA NEGRA/SP. Descrição: 50% do lote de terreno sob número 03 do desmembramento denominado Villagio di Trento, com 
frente para a Rua Papa João Paulo II, no perímetro urbano desta cidade, medindo 5,10 metros (cinco metros e dez centímetros) e mais 14,92 metros (quatorze metros e noventa e dois centímetros) de frente para a referida Rua Papa João Paulo II; 61,55 metros (sessenta e um metros e cinquenta e cinco centímetros) do lado direito de quem 
da rua olha, confrontando com o lote nº 04 (matrícula nº 29727); 60,47 metros (sessenta metros e quarenta e sete centímetros) do lado esquerdo de quem da rua olha, confrontando com o lote nº 02 (matrícula nº 29.725) e 12,00 metros (doze metros) nos fundos, confrontando com a área de propriedade de José Carlos Botelho Bragatto, s/nr. e 
outros (matrícula 29.732), totalizando uma área de 952,30 metros quadrados (novecentos e cinquenta e dois metros e trinta centímetros quadrados). Observação: Cadastro Municipal: 010205403020018. Proprietários: EDSON BENEDITO DE OLIVEIRA MARQUEZIN – CPF nº 126.936.468-55. Localização: Rua Papa João Paulo II, Desmem-
bramento denominado “Villagio di Trento”, Bairro Centro, Serra Negra/SP. Percentual da Penhora: 50,00% Valor de Avaliação: R$ 130.000,00, em 30/04/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 65.000,00. 15- Processo: 0010594-90.2018.5.15.0134 - VARA DO TRABALHO DE LEME - 15.1 Tipo do Bem: Imóvel Identifi cação: Matrícula nº 1658 - 1º 
Cartório – LEME/SP. Descrição: Fração ideal de 20% do imóvel objeto da matrícula n.º 1.658 do CRI da comarca de Leme/SP, constituído por um lote de terreno, sem benfeitorias, situado nesta cidade e comarca de Leme-SP, com frente para a Avenida Visconde de Nova Granada, medindo 11,00 (onze metros) de frente, por 52,00 (cinquenta 
e dois metros) da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando de um lado com os vendedores ou sucessores, de outro também com os vendedores, e pelos fundos com uma viela. Imóvel objeto da matrícula nº 1.658 do CRI da comarca de Leme-SP, constituído por um lote de terreno, sem benfeitorias, situado nesta cidade e comarca 
de Leme-SP, com frente para a Avenida Visconde de Nova Granada, medindo 11,00 (onze metros) de frente, por 52,00 (cinquenta e dois metros) da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando de um lado com os vendedores ou sucessores, de outro também com os vendedores, e pelos fundos com uma viela. Ônus/Observação: 
Consta registro de usufruto vitalício, conforme registro R.14/1.658 em favor de Pedro Ramos Marchi e Iraci Cândido Marchi. Consta, ainda, a edifi cação de um prédio residencial sobre referido terreno, conforme AV.1/1.658. Penhora da fração ideal de 20% do imóvel objeto da matrícula n.º 1.658 do CRI da comarca de Leme-SP. Proprietários: 
MARGARETE APARECIDA MARCHI – CPF nº 266.264.378-10. Localização: Avenida Visconde de Nova Granada, 573 – Leme/SP. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 20,00% Valor da Avaliação: R$ 250.000,00, em 16/04/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 125.000,00 16- Processo: 0000877-14.2014.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO 
DE LIMEIRA 16.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 58.527 - 2º Cartório – LIMEIRA/SP. Descrição: Terreno com a área total de 3.912,344 metros quadrados, situado nas proximidades do Jardim Senador Vergueiro, desta cidade, medindo 25,10 metros de frente para a Rua Professor Estevan Lange Adrien, no lado esquerdo 
medo 73,70 metros divisando com a Gleba B (lote 01) e lote 23, o lado direito, partindo do alinhamento da Rua Professor Estevan Lange Adrien mede 33,55 metros divisando com a área desmembrada (cadastro 1246.036), defl ete à esquerda 50,00 metros divisando com as outras áreas desmembradas (cadastros 1246.036, 1246.035 e 1246.024), 
defl ete à direita 40,62 metros divisando com a Gleba B, até atingir a linha dos fundos, nos fundos divisando com a Município de Limeira, mede 73,50 metros. Cadastro Municipal n. 1246.06. Proprietários: SEBASTIÃO MERINO ROQUE – CPF nº 015.834.258-53. Localização: Rua Prof. Estevan Lange Adrien, 500 - Bairro Jardim Senador 
Vergueiro, Limeira/SP. Valor da Avaliação: R$ 1.680.000,00, em 25/04/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 840.000,00. 17- Processo: 0010736-20.2015.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA - 17.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 39.088 - 2º Cartório – LIMEIRA/SP. Descrição: Apartamento sob nº 91, situado no 
9º. e 10º. andares (cobertura) do Condomínio Edifício Portinari, localizado à Rua Boa Morte nº 320, Centro, desta cidade, contendo uma área útil de 215,48 metros quadrados, mais a área de 117,14 metros quadrados, correspondente as áreas de uso comum, inclusive duas vagas na garagem coletiva, totalizando 332,62 metros quadrados, que 
corresponde no terreno a uma fração ideal de 49,6630 metros quadrados, ou seja, 7,39032%, com uma cota de despesas de 7,39032%. Observações: Apartamento composto por duas salas, lavabo, três dormitórios, sendo uma suíte, um banheiro, cozinha, lavanderia, dormitório e banheiro de serviço. Escada de acesso ao pavimento superior 
com sala, banheiro, piscina e churrasqueira. Imóvel em bom estado de conservação. Proprietários: EDSON DA SILVA PEREIRA EXTINTORES – EPP – CNPJ nº 46.692.919/0001-94. Localização: Rua Boa Morte, 320, Bairro Centro, Limeira/SP. Valor da Avaliação: R$ 900.000,00, em 25/04/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 450.000,00. 17.2 
Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 18785 - 1º Cartório – LIMEIRA/SP. Descrição: Casa sob o nº 88 (oitenta e oito), da Rua Barão de Cascalho, esquina da Rua Tiradentes, desta cidade e comarca de Limeira, construída de tijolos, barrote e telhas comuns, no alinhamento das referidas ruas, com um só pavimento na frente e dois 
nos fundos, tendo na Rua Barão de Cascalho uma janela e três portas, e para a Rua Tiradentes sete janelas em cima e seis em baixo, com inúmeros cômodos no pavimento que se inicia com o primeiro e inúmeros cômodos no pavimento inferior, todos assoalhados e forrados e demais dependências de quintal, tudo construído em terreno de 
forma regular e que mede quatro (4) metros e oitenta (80) centímetros em linha reta de frente para a Rua Barão de Cascalho; sete (7) metros e cinquenta (50) centímetros em curva, na confl uência das duas vias públicas; no lado direito mede vinte e nove (29) metros e setenta (70) centímetros; no lado esquerdo mede vinte e quatro (24) metros 
e noventa (90) centímetros , confi nando com a Rua Tiradentes, com a qual faz esquina; e nos fundos mede nove (9) metros e sessenta (60) centímetros (...). Terreno com aproximadamente 287,00 metros quadrados de área e imóvel com aproximadamente 283,14 metros quadrados de área construída, segundo fi cha imobiliária da Prefeitura 
Municipal de Limeira. Observações: Edifi cação em estado crítico de conservação, praticamente em ruína e sem valor residual a ser considerado na avaliação, remanescendo apenas o valor do terreno. Proprietários: EDSON DA SILVA PEREIRA – CPF nº 401.401.058-91. Localização: Rua Barão de Cascalho, 88 - Centro -  Limeira/SP. Valor 
da Avaliação: R$ 430.000,00, em 25/04/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 215.000,00. 17.3 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 6394 - 1º Cartório – LIMEIRA/SP. Descrição: Casa sob nº 96 da Rua Barão de Cascalho, desta cidade e comarca de Limeira, muito velha, e um barracão sob nº 22 da Rua Tiradentes, tudo construído em 
terreno que tem as seguintes divisas e confrontações: partindo do alinhamento da Rua Barão de Cascalho (...), segue em reta na distância de 40,70 metros (...); aí vira à direita e segue (...) na distância de 14,30 metros, até atingir o alinhamento da Rua Tiradentes; aí vira outra vez à direita (...) na distância de 11,00 metros; aí vira novamente à 
direita e segue na distância de 9,60 metros; aí vira à esquerda e segue na distância de 29,68 metros, até atingir o alinhamento da Rua Barão de Cascalho (...); aí vira fi nalmente à direita, e segue na distância de 4,70 metros, acompanhando o alinhamento da Rua Barão de Cascalho, até atingir o ponto de partida. Terreno com aproximadamen-
te 286,00 metros quadrados de área e imóvel com aproximadamente 360,83 metros quadrados de área construída, segundo fi cha imobiliária da Prefeitura Municipal de Limeira. Observações: Imóvel atualmente composto por dois barracões interligados (Rua Barão de Cascalho, 96 e Rua Tiradentes, 22), de construção bastante antiga. Piso em 
cimento rústico e telhado, parte em telhas de fi brocimento e parte em telhas francesas. Proprietários: EDSON DA SILVA PEREIRA – CPF nº 401.401.058-91. Localização: Rua Barão de Cascalho, 96, Centro – Limeira/SP. Valor da Avaliação: R$ 560.000,00 em 25/04/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 280.000,00. Valor Total da Avaliação: 
R$ 1.890.000,00. Lance Mínimo Total (50%): R$ 945.000,00. 18- Processo: 0010510-88.2016.5.15.0060 - VARA DO TRABALHO DE AMPARO. 18.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 787 - 4º Cartório – CAMPINAS/SP. Descrição: Lote 36, da Quadra 14, do loteamento residencial Paulínia Park, localizado no Município de 
Paulínia, Comarca de Campinas, 4ª Circunscrição Imobiliária, com as seguintes medidas, confrontações e área: 10,00 m de frente para a Rua 14; igual medida nos fundos, confrontando com o lote nº 05; 30,00 m da frente aos fundos, de ambos os lados, confrontando de um lado com o lote nº 35 e de outro lado com o lote nº 37; encerrando a 
área de 300,00 m². Denominação do Loteamento (22/7/2008) – Residencial Campos do Conde Paulínia. Endereço atual: Av. José Puccinelli, 130, Cascata, Paulínia/SP, 13146-000, Residencial Campos do Conde. Ônus/Observação: R-7/787 - Alienação Fiduciária - os proprietários ADRIANO MONTONI ROMERO e sua esposa LARISSA MARIA 
VIEIRA ROMERO, confessam-se devedores da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ nº 00.350.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul, quadra 4, lotes 3 e 4, Brasília-DF, da importância de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), que deverá ser restituído à credora através de 360 parcelas mensais e consecutivas, com 
juros a taxa anual nominal de 10,0262% e efetiva de 10,5000%, vencendo-se a primeira delas em 23 de setembro de 2011, transmitindo assim à credora, a propriedade resolúvel do imóvel, sendo o valor do imóvel para fi ns de Leilão de R$  350.000,00. Proprietários: ADRIANO MONTONI ROMERO – CPF nº 160.925.588-74. Localização: 
AV. JOSÉ PUCCINELLI, 130, RESIDENCIAL CAMPOS DO CONDE, Bairro CASCATA – PAULINIA/SP. Valor da Avaliação: R$ 506.564,77, em 26/07/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 253.282,39. 19- Processo: 0010495-17.2019.5.15.0060 - VARA DO TRABALHO DE AMPARO. 19.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 33411 
- 1º Cartório – AMPARO/SP. Descrição: GLEBA DE TERRAS, situada no Bairro do Pantaleão, município e comarca de Amparo, com a área de 30.102,00 metros quadrados ou 3,0102 has. ou 1,2439 alqueires, desmembrada do Sítio Paraíso, contendo casas de camaradas e de colonos, tulhas, casas de aluguel e outras benfeitorias, com as 
medidas e confrontações melhor descritas na certidão de matrícula do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Amparo - SP. Cadastro INCRA em maior área sob nº 625.027.001.430-3. Ônus/Observação: AV-02/33.411 (Penhora) - Execução Civil, processo nº 1058889-67.2013.8.26.0100, 25° Ofício Cível de São Paulo, movida por Almir 
Viviani Jardinagem - ME, no valor de R$ 7.334,09 Benfeitorias não averbadas: 5 (cinco) imóveis residenciais, em construção rústica, reformados, sendo três geminados. Proprietários: CAIO SIMÕES VICENTE DE AZEVEDO – CPF nº 896.061.678-87. Localização: Bairro do Pantaleão, s/nº, Amparo/SP. Valor da Avaliação: R$ 800.000,00, 
em 21/05/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 400.000,00. 20- Processo: 0144200-69.2005.5.15.0071 - VARA DO TRABALHO DE MOGI GUAÇU. 20.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 19.498 - 1º Cartório - MOGI GUACU/SP. Descrição: UM LOTE DE TERRENO, sob nº QUATRO (04), da quadra F, do loteamento denominado 
‘’JARDIM ESPLANADA’’, situado nesta cidade e comarca, com área de 300,00 metros quadrados, medindo 12,00 metros de frente para a rua Domingos Toso, iguel medida nos fundos, onde confronta com o lote nº 22; 25,00 metros do lado direito confrontando com o lote nº 05 e do lado esquerdo confronta com o lote nº 03. Pref. Mun. IS.
NE.12.04.03-004.000. obs.: CONTÉM UMA EDIFICAÇÃO, TPO GALPÃO INDUSTRIAL. em alvenaria e cobertura de telhas de fi brocimento e estruturas metálicas, em regular estado, com aprox. 300,00 metros quadrados de área construída. Ônus/Observação: - REGISTRO Nº 4, de 26/8/1991 - Título: USUFRUTO VITALÍCIO, tendo como 
usufrutuários: JAIME MATIAS e sua mulher MARIA CRISTINA DOS SANTOS MATIAS; em caso de falecimento de um dos usufrutuários, o usufruto passará em sua totalidade ao cônjuge sobrevivente. - AVERBAÇÃO nº 8/19.498, de 2/4/2007 - INDISPONIBILIDADE, Processo nº 0427/02 do Serviço Anexo das Fazendas da Comarca de Mogi 
Guaçu, movido pela Fazenda do Estado de São Paulo em face de Esplanatubos Ind. Com. Tubos Papelão Lt. ME, CNPJ 00.002.041/000117, Jaime Matias, RG/RNE 9117658 e CPF 791.543.798-49, e Maria Cristina dos Santos Matias, RG/RNE 11428714 e CPF 040.552.588-42, foi decretada a indisponibilidade de bens e direitos de JAIME 
MATIAS e de MARIA CRISTINA DOS SANTOS MATIAS. - AVERBAÇÃO nº 9/19.498, de 26/8/2008 - INDISPONIBILIDADE, Processo nº 362.01.2002.007386-7. Ordem nº 0336/02, do Serviço Anexo das Fazendas da Comarca de Mogi Guaçu, movido pela Fazenda do Estado de São Paulo em face de Esplanatubos Ind. Com. Tubos Papelão Lt. 
ME, CNPJ 00.002.041/000117, Jaime Matias e sua mulher Maria Cristina dos Santos Matias, ambos já qualifi cados, foi decretada a indisponibilidade dos direitos de usufruto sobre o imóvel, que tem como usufrutuários JAIME MATIAS e de MARIA CRISTINA DOS SANTOS MATIAS. - AVERBAÇÃO nº 10/19.498, de 28/5/2019 - PENHORA - 
Execução Trabalhista nº 0144200- 69.2005.5.15.0071, da Vara do Trabalho de Mogi Guaçu, movida por Joselito de Jesus Paiva em face de Esplanatubos Ind. Com. Tubos Papelão Lt. ME, CNPJ 00.002.041/000117, Jaime Matias e sua mulher Maria Cristina dos Santos Matias, ambos já qualifi cados, conforme Auto/Termo de Penhora de 27/5/2019, 
foi penhorado o imóvel para garantia da execução no valor de R$ 201.687,67, fi gurando como fi el depositário, Jaime Matias. Proprietários: JAIME MATIAS – CPF nº 791.543.798-49. Localização: Rua Domingos Toso, 295, Lote 04, Quadra F, Jd. Esplanada, Mogi Guaçu/SP. Valor de Avaliação: R$ 180.000,00, em 10/06/2019. Lance Mínimo 
(50%): R$ 90.000,00. 21- Processo: 0010349-21.2014.5.15.0134 - VARA DO TRABALHO DE LEME. 21.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 21.796 - 1º Cartório – LEME/SP. Descrição: 1/5 (um quinto) da NUA PROPRIEDADE de um prédio residencial nº 90, da Rua Nicola Frugis, contendo cerca de 100 m² de área construída 
atualmente e terreno de 250 m², do desmembramento Pedro Santucci, cujas descrições e confrontações se acham explicitadas na matrícula nº 21.796, do Livro 2, Registro Geral do Cartório do Registro de Imóveis de Leme-SP. Ônus/Observação: Penhora sobre 1/5 da Nua propriedade. Proprietários: LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA – CPF 
nº 123.527.968-57 Localização: Rua Nicola Frugis, 90, Bairro Jardim Palmeiras, Leme/SP. Percentual da Penhora: 20,00%. Valor de Avaliação: R$ 28.000,00, em 27/06/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 14.000,00. 22- Processo: 0088100-44.2009.5.15.0010 - VARA DO TRABALHO DE RIO CLARO. 22.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: 
Matrícula: 20545 - 2º Cartório - RIO CLARO/SP. Matrícula: 20546 - 2º Cartório - RIO CLARO/SP. Matrícula: 20547 - 2º Cartório - RIO CLARO/SP. Matrícula: 20548 - 2º Cartório - RIO CLARO/SP. Matrícula: 20549 - 2º Cartório - RIO CLARO/SP. Matrícula: 20550 - 2º Cartório - RIO CLARO/SP. Matrícula: 20551 - 2º Cartório - RIO CLARO/SP. 
Matrícula: 20552 - 2º Cartório - RIO CLARO/SP. Matrícula: 20553 - 2º Cartório - RIO CLARO/SP. Matrícula: 20554 - 2º Cartório - RIO CLARO/SP. Matrícula: 29714 - 2º Cartório - RIO CLARO/SP. Descrição: Complexo das seguintes matrículas: 20.545, 20.546, 20.547, 20.548, 20,549, 20.550, 20.551, 20.552, 20.553, 20.554 e 29.714 Matrículas: 
20.545: Lote 1, quadra 33 do Jardim São Paulo (372 m²);20.546: Lote 2quadra 33, área 260 m²; 20.547: Lote 3, quadra 33, área 300 m²; 20.548: Lote 4 da quadra 33, área 300 m²; 20.549: Lote 5, da quadra 33, área 300 m²; 20.550: Lote 6 da quadra 33, área 300 m²; 20.551: Lote 7, da quadra 33, área 300 m2; 20.552: Lote 8, da quadra 33, área 
de 300 m2; 20.553: Lote 9, da quadra 33, área 300 m²: 20.554: Lote 10 da quadra 33, área 300 m²: 29.714: Lote 11, da quadra 33, área 300 m². Os lotes acima descritos compõem o imóvel no qual os 4primeiros lotes estão localizados no estacionamento murado da Harpex, o 5º lote está parte no estacionamento, parte já no galpão da fábrica 
e do 6º ao 11º lote estão localizados no galpão onde funciona a fábrica da empresa executada O galpão da fábrica está localizado em parte nos terrenos penhorados pertencentes à empresa executada e em parte em imóvel de matrícula distinta e não pertencente à empresa. O c u p a ç ã o: Harpex Artfatos de Madeira Ltda. Área Total do 
Terreno: 3.332 m2 Área Construída: Cerca de 2000m2 ( Galpão da Fábrica). Ônus/Observação: Com relação às matrículas nº 20.553, 20.554, 29.714, há registro de hipoteca, tendo como credor o banco Bradesco, e não há informação de quitação apesar de já estar vencido a tempo o prazo para pagamento da hipoteca Proprietários: HARPEX 
ARTFATOS DE MADEIRA LTDA - CNPJ: 54.434.535/0001-08. Localização: Av. Doze, 2510 - Bairro: Jardim São Paulo - RIO CLARO/SP. Valor da Avaliação: R$ 2.980.000,00, em 23/07/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 1.490.000,00. Anexo(s) do bem: Foto 1: http://www.trt15.jus.br/nucleo_execucao/f/t/visualizarfotoman?modoJane-
laPlc=popup&chPlc=16570 Foto 2: http://www.trt15.jus.br/nucleo_execucao/f/t/visualizarfotoman?modoJanelaPlc=popup&chPlc=16571- Foto 3: http://www.trt15.jus.br/nucleo_execucao/f/t/visualizarfotoman?modoJanelaPlc=popup&chPlc=16572 - 23- Processo: 0012508-81.2016.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA.  23.1 Tipo 
do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 53061 - 1º Cartório – JUNDIAI/SP. Descrição: Dois prédios residenciais sob o nº 332 e 336, da Rua Bernardino de Campos, com seu respectivo terreno, medindo sete metros de frente para a referida via pública; por um lado, onde mede 16,00 metros, confronta com Mários Maciejezak; por outro lado 
onde mede 17,00 metros confronta com Dino Nani e, pelos fundos, onde tem a mesma largura da frente, confronta com Joao Maciejezak. Embora seja um imóvel só, com mais ou menos 116,00m², sobre referido imóvel foi construído um prédio residencial tipo sobrado que recebeu dois números (332 e 336) que acabou se constituindo em duas 
unidades geminadas. Ônus/Observação: Não poderá ser arrematado por lance inferior a 85% da avaliação. Proprietários: JURACY LEOPARDI - CPF: 071.692.568-00. Localização: Rua Bernardino de Campos, 332 e 336 – JUNDIAI/SP. Valor da Avaliação: R$ 370.000,00, em 25/11/2019. Lance Mínimo (85%): R$ 314.500,00. 24- Proces-
so: 0000394-81.2014.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 24.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 20003 - 1º Cartório – LIMEIRA/SP. Descrição: Observações: Segundo fi cha imobiliária da Prefeitura Municipal de Limeira, totaliza-se aproximadamente 19.661,86 metros quadrados de área construída, de barracões 
industriais e área administrativa. Prédio industrial com frente para a Avenida Souza Queiroz no. 267, Vila Queiroz, desta cidade e comarca de Limeira, construído em terreno que totaliza 51.491,58 metros quadrados, conforme medidas, divisas e confrontações constantes da matrícula. Proprietários: PAC - EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS 
LTDA - CNPJ: 06.942.174/0001-50 Localização: Avenida Souza Queiroz, 267 - Bairro: Vila Queiroz – LIMEIRA/SP Quantidade: 1. Valor da Avaliação: R$ 25.000.000,00, em 05/12/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 12.500.000,00. 25- Processo: 0010363-72.2018.5.15.0034 - VARA DO TRABALHO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA. 25.1 Tipo 
do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 27976 - 1º Cartório - SAO JOAO DA BOA VISTA/SP. Descrição: Um terreno, em aberto e sem benfeitorias, constituído pelo lote nº 15 (quinze), da quadra G, da planta do loteamento denominado JARDIM PRISCILA, zona urbana desta cidade de São João da Boa Vista, com a área de 300,00 m², 
medindo 12,00ms. (doze metros) de frente para a Rua Três, 12,00 ms. (doze metros) nos fundos, confrontando com o lote 16, nos lados mede 25,00 ms. (vinte e cinco metros) confrontando com o lote 13, e 25,00 ms. (vinte e cinco metros) com o lote 17. Ônus/Observação: Consta da certidão do imóvel condições que foram estipuladas no 
contrato padrão para venda de lotes do loteamento Jardim Priscila (Av. 1), bem como consta HIPOTECA em favor da Caixa Econômica Federal (R. 3), HIPOTECA JUDICIÁRIA (R. 8), e penhora em dois processos (R. 4 e Av. 6). Cadastrado na Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista sob o nº 03.075.0032.001. Proprietários: Luciana 
Budri Martins de Paula Santos - CPF: 281.337.098-30. Localização: Rua José Marcondes, 98 - Bairro: Jardim Priscila - SAO JOAO DA BOA VISTA/SP. Valor de Avaliação: R$ 179.050,00, em 27/02/2020. Lance Mínimo (50%): R$ 89.525,00. 26- Processo: 0011541-36.2016.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 26.1 Tipo do 
Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 59530 - 2º Cartório – LIMEIRA/SP. Descrição: Lote de terreno sob nº 16, da quadra A, do loteamento denominado Residencial Greville, desta cidade, medindo 15,00 metros de frente para a Rua Dois; igual medida no fundo; 33,50 metros de cada lado, da frente ao fundo; perfazendo assim uma área total 
de 502,50 metros quadrados. Observação: Terreno sem benfeitorias. Lote de terreno sob nº. 16, da quadra A, do loteamento denominado Residencial Greville, desta cidade, medindo 15,00 metros de frente para a Rua Dois; igual medida no fundo; 33,50 metros de cada lado, da frente ao fundo; perfazendo assim uma área total de 502,50 metros 
quadrados. Observação: Terreno sem benfeitorias. Direitos de aquisição sobre o lote de terreno sob nº. 16, da quadra A, do loteamento denominado Residencial Greville, desta cidade, medindo 15,00 metros de frente para a Rua Dois; igual medida no fundo; 33,50 metros de cada lado, da frente ao fundo; perfazendo assim uma área total de 
502,50 metros quadrados. Ônus/Observação: Alienação fi duciária. Proprietários: GILSON CESAR RIBEIRO - CPF: 052.951.368-41. Localização: Rua Monte Carlo, 120 - Bairro: Residencial Greville – LIMEIRA/SP. Valor de Avaliação: R$ 250.000,00, em 09/12/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 125.000,00. 27- Processo: 0011308-
50.2018.5.15.0134 - VARA DO TRABALHO DE LEME. 27.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 17130 - 1º Cartório – LEME/SP. Descrição: FRAÇÃO IDEAL DE 40% da NUA PROPRIEDADE de uma casa de morada sob nº 383 da Rua Joaquim de Góes, na cidade de Leme/SP, com a seguinte descrição: «Uma casa de morada, 
construída com tijolos, coberta de telhas, situada nesta cidade e comarca de Leme, à rua Joaquim de Góes, n°383, com seu terreno e respectivo quintal, medindo 18,50 metros de frente, por 35,50 metros da frente aos fundos, confrontando, de um lado, com Arnold Zencker - de outro lado com Luiz Antonio Milanello, e pelos fundos com Michael 
Calil Chain” Imóvel cadastrado na Municipalidade local sob n° 1.1270.000115. Ônus/Observação: Segundo informações do Ofi cial de Justiça, no momento da avaliação,  trata-se de residência que, apesar de ter sido edifi cada de longo tempo, está em estado razoável de estrutura. Entretanto, por ser edifi cação antiga, os cômodos, por suas 
disposições e dimensões (9 da casa, mais banheiro e cozinha) não apresentam disponibilidade de boa utilização atualmente. Proprietários: ESPÓLIO DE LAEDY GONÇALVES - CPF: 328.968.838-00. Localização: Rua Joaquim de Góes, 383,Bairro Centro – LEME/SP. Percentual da Penhora: 40,00% Valor da Avaliação: R$ 280.000,00, 
em 26/10/2020. Lance Mínimo (50%): R$ 140.000,00. 28 – EXCLUÍDO - 29 - Processo: 0010633-47.2020.5.15.0060 - VARA DO TRABALHO DE AMPARO. 29.1 Tipo do Bem: Imóvel. - Identifi cação: Matrícula: 15317 - 1º Cartório – AMPARO/SP. Descrição: Fazenda à margem da Rodovia das Estâncias, com acesso completamente asfal-
tado. A sede está instalada em casa centenária, com 4 quartos, 2 salas, sala de jantar, copa, cozinha, lavanderia e varanda; No complexo da sede, em grande área verde de exuberante jardinagem, encontram-se a piscina, quadra de tênis, sauna e quiosque, este com área da ordem de 250 m2, completamente fechada; Campo gramado de 
futebol; Capela; Garagem para 8 carro. Registro no INCRA: 625.027.003.549 Área: 120 alqueires -289.19,85 hectares. Confrontações: Estrada asfaltada para Amparo; Estrada Municipal da Areia Branca; Sebastião Conti, Fazenda São Roque; Dr Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto; Antonio Lang e Ângelo Fs. Benfeitorias...3 casas mobiliadas 
para visitantes; 6 casas de colonos; Casa do Administrador e escritório; 2 reservatórios de água, com capacidade para 20 mil litros; 5 lagos refl orestados com árvores ornamentais e frutíferas; 3 lagos localizados nas áreas de pastagem; Barracão de móveis; Barracão com 15 baias para cavalos; 2 silos; Barracão Paiol ¿atrás das baias; Garagem 
de máquinas e tratores. Demais Benfeitorias 15 mil metros de cerca 5 _os arame liso; 5 cochos de sal cobertos; 15 nascentes; 2,5 km de calçamento. O imóvel precisa de manutenção quanto a vegetação. Ônus/Observação: De acordo com matrícula fornecida há hipoteca de primeiro grau R-09, POLDI EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS E 
IMOBILIARIAS LTDA deu em primeira, única e especial hipoteca à ATELIE DE EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME para garantia de empréstimo da quantia de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) a ser pago em onze parcelas de 30/09/2013 a 30/07/2014. Proprietários: POLDI EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS E IMOBI-
LIARIOS LTDA - CNPJ: 07.220.096/0001-42. Localização: RODOVIA DAS ESTÂNCIAS, KM 116,5 (ESTRADA MORUNGABA-AMPARO), s/nº, AMPARO/SP. Valor de Avaliação: R$ 12.145.980,00, em 10/12/2020. Lance Mínimo (50%): R$ 6.072.990,00. 30- Processo: 0011028-39.2020.5.15.0060 - VARA DO TRABALHO DE AMPARO. 30.1 
Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 9522 - 1º Cartório - SERRA NEGRA/SP. Descrição: Um lote de terreno sob nº19, da quadra X, do loteamento denominado “Estâncias Serra Negra”, situado no bairro das tres barras (...) 10,00 (dez metros) de frente para a praça 1-A (...) a área total de 1.930,00ms2 (hum mil novecentos e trinta 
metros quadrados). Não há acesso a logradouro, área pouco valorizada na região, não há construções. Proprietários: ALBERT SHAYO - CPF: 450.167.718-04. Localização: Bairro das Três Barras (não há logradouro), s/n - SERRA NEGRA/SP. Valor da Avaliação: R$ 20.000,00, em 14/12/2020. Lance Mínimo (50%): R$ 10.000,00. 31- Pro-
cesso: 0010906-31.2017.5.15.0060 - VARA DO TRABALHO DE AMPARO. 31.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 33294 - 1º Cartório – PEDREIRA/SP. Descrição: A casa, construída de tijolos e coberta de telhas, com uma porta e janela de frente e seu respectivo terreno e quintal mede 5,27m (cinco metros e vinte e sete cen-
tímetros) de frente; e 44,00m (quarenta e quatro metros) da frente aos fundos (...). Área do terreno (234mts2), área construída (302mts2). Trata-se de um sobrado em alvenaria de médio-baixo padrão, a parte inferior um salão utilizado para comercio, enquanto a superior utilizada como residência (dois quartos, um banheiro e uma sala). Ônus/
Observação: Moradores locais cientes: Douglas Tonelotti, CPF 398 856 198 -36, fi lho do executado Marcos. F&E Decorações - CNPJ 187.620.066/0001-84 - locatário. Proprietários: MARCOS RONALDO TONELOTTI - CPF: 102.318.868-61. Localização: Praça Coronel Joao Pedro ou Rua Vascon, 185 – PEDREIRA/SP. Valor da Avaliação: 
R$ 450.000,00, em 21/01/2021. Lance Mínimo (50%): R$ 225.000,00. 32- Processo: 0012353-66.2015.5.15.0014 - 1ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 32.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 25511 - 2º Cartório – LIMEIRA/SP. Descrição: Unidade autônoma consistente do apartamento nº 32, localizado no 3º andar do 
Edifício Leonardo da Vinci, situado à Rua Antônio Custódio de Oliveira, nº 53, esquina com a Rua Profª. Irene Alves de Toledo Lima, nesta cidade (...), que o apartamento descrito contém: sala de estar, sala de jantar, lavabo, circulação, dois dormitórios, dois banhos, duas suítes, cozinha, despejo, área de serviço e três terraços; corresponden-
do a uma área útil de 167,8945 m2, área de coisas de uso comum de 65,464460 m2, área total de 233,358960 m2, que corresponde a uma fração ideal de 47,450793 m2, ou 3,423578% do terreno e uma cota nas despesas de 3,423578%; que referido apartamento tem direito ao uso de duas vagas de garagens, nº 01 2 02, em lugares indeter-
minados, e suas áreas já computadas nas áreas do apartamento. Observações: Edifício em bom estado de conservação; Possui parquinho infantil, piscina e salão de festas; Ótima localização central, em uma rua de mão única e pouco trânsito. Proprietários: ITALO PASCHOAL ARCARO - CPF: 269.854.628-04. Localização: Rua Antônio 
Custódio de Oliveira, 53, esquina com a Rua Professora Irene Alves de Toledo - Bairro: Vila Paraíso – LIMEIRA/SP. Valor da Avaliação: R$ 850.000,00, em 17/02/2021. Lance Mínimo (50%): R$ 425.000,00. 33- Processo: 0010099-89.2021.5.15.0118 - VARA DO TRABALHO DE ITAPIRA. 33.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícu-
la: 2052 - 1º Cartório – SOCORRO/SP. Descrição: 29,16% de um terreno para edifi cação, situado na Rua Joaquim Tavares de Toledo, 140, correspondente ao lote n°19, medindo 10,00 (dez metros) de frente a igual largura nos fundos, por 35,80 m (trinta e cinco metros e oitenta centímetros) da frente - aos fundos do lado direito de quem olha 
para o terreno e 35.00 m (trinta a cinco metros) da frente aos fundos do lado esquerdo, numa área total de 336,30 m2 (trezentos e trinta e seis metros e trinta centímetros). O imóvel é uma casa urbana antiga, com acabamento antigo, sem laje, apenas forro de madeira. Possui 3 quartos, sala, cozinha e 2 banheiros. No fundo tem uma edícula 
com um quarto e um banheiro e área de serviço. IMÓVEL URBANO RUA JOAQUIM TAVARES DE TOLEDO, LOTE n°19. Cadastro Municipal:- n°01.02.038.0264.001. Um terreno para edifi cação, situado nesta cidade na continuação da Rua Campos Salles, atualmente Rua Joaquim Tavares de Toledo, 140, medindo 10,006 (dez metros) de 
frente e igual largura nos fundos, por 35,80m (trinta e cinco metros e oitenta centímetros) de frente aos fundos do lado direito de quem olha para o terreno e 35.00m(trinta cinco metros) da frente aos fundos do lado esquerdo, numa área total de 336,30 m2(trezentos e trinta e seis metros e trinta centímetros quadrados. O imóvel é uma casa 
urbana antiga, com acabamento antigo, sem laje, apenas forro de madeira. Possui 3 quartos, sala, cozinha e 2 banheiros. No fundo tem uma edícula com um quarto e um banheiro e área de serviço. Ônus/Observação: Conforme consta dos autos, a penhora e avaliação refere-se a parte ideal 29,1666% do imóvel de matrícula nº 2052 do CRI 
de Socorro-SP, de propriedade do executado CLAUDIO ROBERTO REGINATO. Libere-se a cota ideal de imóvel penhorada para hasta pública unifi cada. Proprietários: Claudio Roberto Reginato - CPF: 650.433.838-87. Localização: Rua Joaquim Tavares de Toledo, 140 - Bairro: Centro -  SOCORRO/SP. Percentual da Penhora: 29,16%. 
Valor da Avaliação: R$ 70.000,00, em 18/02/2021. Lance Mínimo (50%): R$ 35.000,00. 34- Processo: 0010418-71.2014.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 34.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 30025 - 1º Cartório – LIMEIRA/SP. Descrição: Gleba de terras denominado “Lote B1”, situado no Bairro dos Pe-
reiras, que assim se descreve: inicia-se no ponto 1, (...) fechando assim o polígono descrito com uma área de 11.635,85 m2 ou 0,48 alq.; Existe uma faixa de área não edifi cante, que inicia no ponto 1, (...), fechando assim o polígono descrito com uma área de 833,00 m2 ou 0,034 alq.; Cadastro da Prefeitura: Quadra 4599, unidade 00. Obser-
vações: gleba de terras sem nenhuma edifi cação ou benfeitoria; lote em terra nua, coberto por mato; topografi a em aclive da frente aos fundos do imóvel; ao lado da Tanques Scherrer, na Estrada do Zé do Pote (LIM-346); Proprietários: SINAL VERDE LIXEIRAS EIRELI – EPP - CNPJ: 03.024.038/0001-92. Localização: Gleba de terras deno-
minado “Lote B1”, situado no Bairro dos Pereiras – ao lado da Tanques Scherrer, na Estrada do Zé do Pote (LIM-346) - Bairro Dos Pereiras – LIMEIRA/SP. Valor de Avaliação: R$ 2.327.000,00, em 19/02/2021. Lance Mínimo (50%): R$ 1.163.500,00. 35- Processo: 0011271-75.2017.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 35.1 
Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 39788 - 1º Cartório – GUARUJA/SP. Descrição: Apartamento TIPO Duplex nº 144, localizado nos 17º e 18º andares ou 18º e 19º pavimento do Edifício Daniela, situado à Rua Vereador Roberto Gelsomini, 172, nesta cidade, município e comarca de Guarujá, tendo compreendido os dois pavimen-
tos a área útil de 180,7700 ms2, a área comum de 22,8267 m2, a área total de 210,5967ms2, pertencendo-lhe tanto no terreno como nas partes comuns, uma fração ideal equivalente a 1,444879 % do todo. Proprietários: FÁBIO LUCCAS ROSA JÚNIOR - CPF: 447.488.288-11. Localização: Roberto Gelsomini, 172, Apto 44, Bairro Pitanguei-
ras, GUARUJÁ/SP. Valor da Avaliação: R$ 800.000,00, em 19/08/2021. Lance Mínimo (50%): R$ 400.000,00. 36- Processo: 0010191-38.2019.5.15.0118 - VARA DO TRABALHO DE ITAPIRA. 36.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 54881 - 1º Cartório – JAU/SP. Descrição: Um lote de terreno urbano, sem benfeitorias, corres-
pondente ao lote número 62 da quadra 07 do loteamento denominado Jardim Cila de Lúcio Bauab, encerrando área de 162,62 metros quadrados. Ônus/Observação: De acordo com o setor de cadastro da Prefeitura Municipal de Jaú, sobre referido terreno foi edifi cada uma casa de 90,78 metros quadrados, que recebeu o número 312, da Rua 
Albertino Arrielo - Jaú/SP. O lance mínimo para arrematar o bem em hasta pública é de 80% (oitenta por cento), conforme despacho Id 0c990ca proferido no processo 0010191-38.2019.5.15.0118. Proprietários: Sidney Calegari - CPF: 171.789.178-06. Localização: Rua Albertino Arrielo, 312 -  JAU/SP. Valor da Avaliação: R$ 110.000,00, em 
16/04/2021. Lance Mínimo (80%): R$ 88.000,00. 37- Processo: 0010748-25.2019.5.15.0118 - VARA DO TRABALHO DE ITAPIRA. 37.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula 32428 - 1º Cartório – ITAPIRA/SP. Descrição: Parte ideal correspondente a 2,94100%, de um imóvel urbano, com terreno de 1.584,33m2, situado na Rua 
Cubatão, s/n, com fundos para Rua Senhor Chagas, nº 169, Bairro Cubatão, no Município de Itapira-SP. Benfeitorias: Uma área edifi cada de 60,90m2, acrescida de área de dependência de 87,62, e de área de piscina de 133,75m2, conforme cadastro fornecido à Prefeitura de Itapira-SP. Ônus/Observação: Parte ideal correspondente a 8,823% 
do imóvel, situado na Rua Cubatão, s/n, com fundos para Rua Senhor Chagas, nº 169, Bairro Cubatão, no Município de Itapira-SP, referente à propriedade dos executados Onofre Marques Filho e Marcia Aparecida de Oliveira Marques sobre o imóvel matrícula nº 32.428 do CRI de Itapira. Proprietários: MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA 
MARQUES - CPF 120.597.788-08 - ONOFRE MARQUES FILHO - CPF 969.007.688-49. Localização: Rua Cubatão, s/n, acesso também pela Rua Senhor Chagas, 169 - Bairro Cubatão – ITAPIRA/SP. Percentual da Penhora: 8,82%. Valor da Avaliação: R$ 48.526,50, em 27/04/2021 Lance Mínimo (50%): R$ 24.263,25. 38- Processo: 
0011019-72.2017.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 38.1 Tipo do Bem: Veículo. Identifi cação: Placa: ERK5808 RENAVAM nº 252005481 Chassi nº 9BWAA05U7BP066865. Descrição: VW/GOL 1.0, placa ERK5808, Ano de Fabricação 2010, Ano do modelo 2011, Placa ERK 5808, Cor Prata. Conservação: Veículo em esta-
do compatível com o seu ano de fabricação; com 02 pneus furados e 02 em ruim estado; parte elétrica e mecânica não verifi cadas, vez que o veículo se encontra parado e sem bateria há algum tempo. Proprietários: JAMIR JORGE - CPF: 327.677.659-68. Removido: Sim. Localização: R. Dr. Sahid Maluf, 750, Pátio de Apreensão do DER de 
Americana, - Bairro Chácara Letônia – AMERICANA/SP. Valor da Avaliação: R$ 18.000,00, em 12/07/2021. Lance Mínimo (50%): R$ 9.000,00. Anexo(s) do bem: Fotos do veículo: http://www.trt15.jus.br/nucleo_execucao/f/t/visualizarfotoman?modoJanelaPlc=popup&chPlc=17025 39- Processo: 0010689-66.2021.5.15.0118 - VARA DO 
TRABALHO DE ITAPIRA. 39.1 Tipo do Bem: Veículo. Identifi cação: Placa: DIC4495 RENAVAM nº 801231248, Chassi nº 9BG116AX03C416457. Descrição: Um veículo marca CHEVROLET/BLAZER, ano de fabricação 2003 e modelo 2003, cor preta, gasolina, placa DIC-4495, veículo este com estado ruim de uso e conservação, porém 
adequado para o ano, encontrando-se no momento com pintura com alguns arranhões, lataria bem conservada, bancos conservados e pneus carecas. Veículo não ligou no momento da diligência, segundo proprietário foi por desgaste da bateria. Assim não foi possível verifi car os quilômetros marcados no hodômetro. Proprietários: ORTÊNCIO 
ANTÔNIO FREGONESI - CPF: 297.377.108-00. Localização: RUA BASÍLIO DA GAMA, 56 - Bairro: dos Pimenteis - AGUAS DE LINDOIA/SP. Valor de Avaliação:  R$ 21.000,00, em 27/07/2021. Lance Mínimo (50%): R$ 10.500,00. 40- Processo: 0010592-12.2016.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 40.1 Tipo do Bem: 
Veículo. Identifi cação: Placa: FPK7034 RENAVAM nº 1070557860, Chassi nº 9C2SC6920FR200526. Descrição: Motocicleta Honda CB 1000R, cor vermelha, ano de fabricação e modelo 2015. Motocicleta foi recolhida ao pátio do Guincho São Lucas em 05/06/2021, onde está até a data da diligência, estacionada em área coberta, protegida 
das intempéries; não obstante, está coberta de poeira e em decorrência da falta de uso, a bateria apresenta leve sinal, mas insufi ciente para aferir a quilometragem, e tampouco para funcionar o veículo. Não obstante, chegou ao pátio em bom estado, o que, ao lado das informações colhidas no local, leva a crer que após troca de bateria, troca 
de óleo e manutenção simples, estará apta a rodar normalmente. No mais, exceto pela poeira e o não funcionamento, a motocicleta se encontra em bom estado de conservação. Ônus/Observação: Alienação fi duciária em Favor do Banco Honda. Proprietários: ALEX FABIANO TEIXEIRA - CPF: 310.798.438-84. Removido: Sim. Localização: 
Rua Um - JN, 980 - Pátio do Guincho São Lucas - Bairro Jardim Novo I, RIO CLARO/SP. Valor da Avaliação: R$ 38.000,00 em 31/08/2021. Lance Mínimo (50%): R$ 19.000,00. REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA HASTA PÚBLICA UNIFICADA REALIZADA PELA DIVISÃO DE EXECUÇÃO DA CIRCUNSCRIÇÃO DE LIMEIRA/SP 
DO TRT DA 15ª REGIÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS. 1. CADASTRAMENTO PARA PARTICIPAR DO LEILÃO: 1.1 – O interessado em lançar deverá efetuar cadastro antecipadamente à realização da hasta pública, através do sítio do leiloeiro na internet www.centraljudicial.com.br. O referido cadastramento implicará na aceitação da integra-
lidade das disposições do Provimento GP-CR nº 04/2019, do TRT da 15ª Região, assim como das demais condições dispostas neste edital; 1.2 – Após o cadastramento, deverá ser encaminhado ao leiloeiro, no e-mail  atendimento@centraljudicial.com.br, arquivo onde estejam digitalizados os seguintes documentos, com imagens legíveis, além 
do TERMO DE ADESÃO, com cláusula específi ca de que o licitante presta as informações com veracidade, na forma da lei, sob pena de caracterização de crime, valendo o simples recebimento do e-mail como prova para este fi m: a) carteira de identidade (RG) ou documento equivalente (carteira nacional de habilitação, documento de identi-
dade expedido por entidades de classe ou órgãos públicos); b) cadastro de pessoa física (CPF); c) comprovante de estado civil; d) comprovante de residência em nome do interessado e; e) contrato social e alterações, na hipótese de se tratar de pessoa jurídica. Alternativamente, os citados documentos, em cópias autenticadas, poderão ser 
encaminhados para o endereço físico, no escritório de representação do leiloeiro sito na Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 190, Várzea da Barra Funda, São Paulo/SP - 01140-070. Fica autorizado o envio do termo e adesão e dos documentos supracitados por meio eletrônico, via e-mail, desde que com assinatura digital do remetente/
licitante ou de seu procurador, de forma que possa ser submetido à verifi cação quanto à veracidade das informações 1.3 – Os documentos referidos no item 1.2 deverão ser recepcionados pelo leiloeiro até vinte e quatro horas antes do leilão eletrônico, sob pena de não ser efetivada a validação do cadastro efetuado; 1.4 – O cadastro 
é pessoal e intransferível, sendo o interessado responsável pelo cumprimento dos prazos fi xados neste edital, assim como pelos lances realizados com seu login e senha, no caso do leilão eletrônico; 1.5 – O cadastramento e a participação no leilão eletrônico constituem faculdade dos licitantes, eximindo-se o TRT da 15ª Região de eventuais 
problemas técnicos ou operacionais que obstem, no todo ou em parte, a efetiva participação do interessado no ato (art. 13 do Provimento GP-CR nº 04/2019). 2. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HASTA PÚBLICA: 2.1 - A hasta estará a cargo do Leiloeiro Ofi cial ora nomeado, André Sobreira da Silva, JUCESP nº 898, o qual fi ca responsável por: 
a) Divulgar o leilão designado, com especial enfoque para a da modalidade de sua realização, que será exclusivamente eletrônica (art. 3º, § 3º, da Portaria Conjunta GP-VPA-VPJ-CR nº 005/2020), em mídias eletrônicas, tais como redes sociais e portais de notícias, além da publicação do competente edital com, no mínimo 20 (vinte) dias úteis 
de antecedência, no site nacional www.publicjud.com.br; b) Expedir os Autos de Arrematação, uma vez aceitos os lances, encaminhando-os, após a sua assinatura digital, ao Juiz Coordenador da Divisão de Execução para a mesma fi nalidade. 2.2 – Os interessados em arrematar os bens incluídos nesta hasta poderão vistoriá-los nos locais 
onde se encontrarem (informação que poderá ser obtida ao endereço eletrônico do leiloeiro (www.centraljudicial.com.br), por meio de agendamento de visitas, até o dia útil imediatamente antecedente à sua realização, sendo vedado aos senhores depositários criar embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, 
inciso IV, do CPC, fi cando desde logo autorizado o uso de força policial, se necessário. Diante disso, não serão aceitos lances condicionados à vistoria futura de bens, posto que é obrigação do interessado em participar da hasta, efetuar a vistoria antes de sua realização. 2.3 – Os bens serão anunciados por lotes no sítio do leiloei-
ro, vendidos um a um, em caráter ad corpus e nas condições e no estado de conservação em que se encontram. No último dia do leilão (17/12/2021), os lotes serão encerrados de modo escalonado, a cada 1 minuto, sendo o encerramento do lote 01 às 10h00min, o encerramento do lote 02 às 10h01min, e assim sucessivamente até o último 
lote. Os lotes que não receberem lances até um dia antes da data de encerramento do pregão poderão ser desmembrados, desde que mantidos os mesmos percentuais de lance mínimo fi xado (art. 4º, parágrafo único, do Provimento GP-CR nº 04/2019). Caso, mesmo deste modo, não sejam apresentados lances, poderá o magistrado aceitar, 
a partir de contato prévio realizado por iniciativa do leiloeiro, excepcionalmente, observadas as características e peculiaridades que envolvam os bens, propostas com valores inferiores ao lance mínimo previsto no item seguinte. Ainda assim, os bens que não forem objeto de arrematação serão disponibilizados novamente (repasse), no último 
dia da hasta, 15 (quinze) minutos antes do encerramento do leilão de todos os bens. 2.4 - Será observado como lance mínimo a porcentagem sobre o valor da avaliação defi nida pelo Juízo da Execução. Não existindo defi nição pelo Juízo da Execução do lance mínimo, esse será de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 2.5 - Desde 
a publicação do edital, o leilão eletrônico estará disponível para recepção de lances por meio do sítio do leiloeiro na internet www.centraljudicial.com.br, sendo certo que: a) Durante todo o período de duração da hasta pública, até o seu encerramento, o usuário cadastrado terá conhecimento dos lances ofertados virtualmente (online), por meio 
de informação disponibilizada pelo leiloeiro na página eletrônica sob sua responsabilidade, observado, no particular, o contido no art. 21, do Provimento GP-CR nº 04/2019, do TRT da 15ª Região; b) O usuário cadastrado poderá ofertar novo lance, que será devidamente anunciado no ambiente virtual do leiloeiro, propiciando a concorrência, 
em igualdade de condições, aos interessados. O aludido ambiente virtual do leiloeiro deve possibilitar a comunicação com os licitantes, inclusive com registro de data e hora, para verifi cação e certifi cação da ordem dos lances e do arrematante vencedor. 2.6 - Compete ao Juiz responsável pela hasta pública, na forma do art. 14, parágrafo 3º, 
do Provimento GP-CR nº 04/2019, proceder o cancelamento de qualquer oferta quando não for possível autenticar a identidade do usuário, houver descumprimento das condições estabelecidas no edital ou no referido Provimento ou a proposta apresentar irregularidade; 2.7 - Arrematado o bem, o leiloeiro enviará ao arrematante, por mensagem 
eletrônica, as guias de depósito e os dados bancários para pagamento imediato do valor da arrematação e da comissão, respectivamente, observados os percentuais devidos e a forma de pagamento prevista neste edital; 2.8 - No ato do acerto de contas da hasta pública, o arrematante deverá pagar parcela correspondente a, no mínimo, 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor do lance, além da comissão do leiloeiro, de 5% (cinco por cento) sobre o mesmo valor, admitindo-se pagamento em moeda corrente, comprovação de transferência on-line ou guia de depósito; 2.9 - Quanto ao saldo remanescente deverá ser pago no primeiro dia útil subsequente à data da realização da hasta 
(art. 6º, § 1º, do Provimento GP-CR nº 04/2019), diretamente na agência bancária autorizada; 2.10 - A realização tempestiva dos pagamentos deve ser comprovada na mesma data de sua efetivação, mediante envio de mensagem eletrônica acompanhada dos documentos, para o endereço eletrônico do leiloeiro, que os encaminhará ao Juízo 
da Execução (Vara do Trabalho); 2.11 – O leiloeiro deverá comunicar imediatamente à Divisão de Execução a não realização dos depósitos dos valores devidos nos prazos acima fi xados, bem como a existência de lances subsequentes, para que seus ofertantes possam exercer o direito de opção, sem prejuízo da possibilidade de reparação 
de prejuízos prevista no disposto no caput do artigo 903, do Código de Processo Civil. 2.12 - O credor que não adjudicar os bens constritos perante o Juízo da execução, antes de designada data para o leilão pela Corregedoria Regional, com sorteio de leiloeiro e geração de relatório por sistema eletrônico, só poderá adquiri-los em hasta públi-
ca na condição de arrematante, com preferência na hipótese de igualar ao maior lance, respondendo, porém, pelo pagamento da comissão do leiloeiro, em conformidade com as regras gerais deste regulamento; 2.13 - Ressalvada a hipótese do art. 903, § 5º, do Código de Processo Civil, a desistência da arrematação ou a ausência do depó-
sito do saldo remanescente no prazo fi xado acarretará a perda, em favor da execução, do valor já pago, além da comissão destinada ao leiloeiro, voltando o(s) bem(ns) para novo leilão, do qual não poderá participar o arrematante; 2.14 - Não será devida a comissão ao leiloeiro na hipótese de desistência de que trata o § 5º do art. 903, do 
Código de Processo Civil, de anulação ou inefi cácia da arrematação ou se negativo o resultado da hasta. Nessas hipóteses, o leiloeiro devolverá ao arrematante o valor recebido a título de comissão, corrigido pelo IPCA-E, imediatamente após o recebimento do comunicado pela Divisão de Execução ou pelo Juízo da Execução; 2.15 - Na hipó-
tese de acordo ou pagamento do débito após a publicação do edital, mas antes da realização da hasta pública, o leiloeiro fará jus à comissão de 5% (cinco por cento) do valor de avaliação do bem; 2.16 - Além da comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, o leiloeiro fará jus ao ressarcimento das despesas incorridas com 
a remoção, guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, na forma do artigo 789-A, VIII, da CLT, que serão acrescidas à execução. 2.17 - Será admitido o parcelamento do pagamento da arrematação, observadas as seguintes regras: a) Quando se tratar de bens imóveis, a proposta conterá oferta de pagamen-
to de pelo menos 30% (trinta por cento) do valor do lance à vista e o restante em até 18 (dezoito) parcelas mensais e sucessivas, corrigidas pelo IPCA-E; b) Quando se tratar de bens móveis, a proposta conterá oferta de pagamento de pelo menos 30% (trinta por cento) do valor do lance à vista e o restante em até 6 (seis) parcelas mensais 
e sucessivas, corrigidas pelo IPCA-E; c) Havendo mais de uma proposta de parcelamento de igual valor, a proposta com menor número de parcelas terá preferência. Demais propostas, fora do padrão citado, deverão ser submetidas à MM. Juíza Coordenadora da Divisão; d) Não será admitido parcelamento de bens com valor inferior a R$ 
15.000,00; e) Não será admitida parcela com valor inferior a R$ 2.500,00. 2.18 - A critério da Juíza responsável pela hasta, a qualquer tempo, o parcelamento poderá ser corrigido monetariamente por outro índice que venha substituir o IPCA-E; 2.19 - O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em 
face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação, perante o Juízo da execução; 2.20  - A apresentação da proposta de parcelamento não suspende o leilão; 2.21 - A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as pro-
postas de pagamento parcelado de mesmo valor; 2.22 - Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: a) em diferentes condições, a Juíza Coordenadora da Divisão de Execução decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, a de maior valor ou menor número de parcelas; e b) em iguais condições (valor e número de parcelas), 
ganhará a formulada em primeiro lugar. 2.23 - No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao(s) exequente(s) até o limite de seu(s) crédito(s), e os subsequentes, ao executado, ressalvada a possibilidade de destinação desse excedente para o pagamento de contribuições previdenciárias e fi scais, 
custas e outras despesas processuais do próprio feito ou de outros feitos movidos perante a Justiça, especialmente a trabalhista; 2.24 - Os requerimentos relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), tal como imissão antecipada na posse deverão ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação, perante o Juízo da execução; 
2.25 – Relativamente aos tributos e outros débitos que recaiam sobre o bem alienado em hasta pública seguir-se-ão as seguintes regras: a) Nos termos do parágrafo único, do art. 130, do CTN, sendo hipótese de sub-rogação dos débitos no preço, fi ca o bem arrematado nesta hasta pública desembaraçado das dívidas tributárias e fi scais 
geradas até a data da arrematação, de forma que esses encargos não serão transferidos ao arrematante. Do mesmo modo, por força da aquisição originária da coisa, inteligência do art. 1.430, do Código Civil, eventuais débitos condominiais se sub-rogam no preço, observadas as preferências legais, de maneira que também não serão 
transferidas ao arrematante as taxas condominiais devidas até a data da arrematação; b) Conforme já decidiu o TST (TST-RO-6626-42.2013.5.15.0000; TST REENEC E RO - 75700- 07.2009.5.05.0000; TST-ReeNec e RO-12600-56.2009.5.09.0909; TST-RXOF e ROAG - 58400- 44.2005.5.06.0000; TST-RXOF e ROMS-25600-
26.2006.5.06.0000), por analogia, a previsão da alínea antecedente também se aplica a bens móveis, inclusive veículos, fi cando os mesmos livres de débitos de IPVA, multas e outros, inscritos ou não na dívida pública, geradas até a data da arrematação, de forma que esses encargos não serão transferidos aos arrematantes; c) As 
despesas de transferência do bem penhorado que não se enquadrem na previsão das alíneas antecedentes, tais como, custo de registro no Cartório de Registro de Imóveis, transferência junto a órgão de trânsito, entre outras, correrão por conta do arrematante. 2.26 - Se o crédito do (s) exequente(s) for(em) sufi ciente(s) para a aquisição 
do bem na hasta e o(s) exequente(s) desejar(em) oferecer lance utilizando tal crédito, serão observadas as seguintes regras: a) Na hipótese de o exequente ser o único credor trabalhista com crédito habilitado nos autos da execução em que foi determinada a alienação do bem penhorado, a arrematação com a utilização dos créditos, sem 
exibir o preço, somente será deferida se, por ocasião da realização da hasta pública, apresentar certidão atualizada do seu crédito, até o dia útil imediatamente anterior à data da hasta pública, bem como certidão que comprove ser ele/a o único credor trabalhista com crédito habilitado nos autos em que foi determinada a alienação do bem 
penhorado, tendo em vista o disposto no §1º, do art. 892, do Código de Processo Civil (“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 sem efeito a arrematação e, nesse caso, 
realizar-se-á novo leilão, às custas do exequente”); b) Na hipótese de existir mais de um credor trabalhista com crédito habilitado nos autos (inclusive por penhora no rosto dos autos ou em virtude de reserva de crédito), em que foi determinada a alienação do bem penhorado, a arrematação com a utilização dos créditos somente será deferida 
se todos os credores trabalhistas acima referidos se fi zerem presentes, pessoalmente ou devidamente representados por procurador com poderes específi cos para tal ato, e manifestarem o desejo de arrematar conjuntamente o bem, hipótese na qual cada um deles adquirirá uma parte ideal proporcional ao seu crédito, cabendo-lhes pagar 
proporcionalmente a comissão fi xada ao leiloeiro; e c) Na hipótese da alínea anterior, caso não haja a concordância de arrematação conjunta de todos os credores, o exequente que pretender arrematar os bens estará obrigado a exibir a integralidade do preço ou solicitar o parcelamento da proposta nos termos do edital, sob pena de inde-
ferimento do pedido de arrematação. 2.27 - Caso o (s) arrematante (s) seja (m) o (s) próprio (s) credor (es) e não se amoldando a hipótese à previsão do item 2.26, ou seja, não sendo o crédito do (s) exequente (s) sufi ciente (s) para a aquisição do bem (ns), caberá ao (s) arrematante (s) efetuar, até o primeiro dia útil subsequente à data da 
realização da hasta, o depósito do valor do lance que superar o seu crédito, sob pena de tornar sem efeito a arrematação, realizando-se novo leilão às custas do exequente ou, se for o caso, de atribuí-la ao licitante concorrente, ressalvada a possibilidade de o(s) credor(es) postular(em) o parcelamento do valor do lance que superar o seu 
crédito, nos termos do edital. Ocorrendo qualquer uma destas hipóteses, a comissão do leiloeiro, calculada sobre o valor total do lance, deverá ser paga no ato da hasta pública ou no dia útil imediatamente subsequente, se autorizado pelo magistrado condutor da hasta. 3. DISPOSIÇÕES FINAIS - 3.1 - Os participantes dos leilões promovidos 
pelo TRT, incluídos os eventuais arrematantes dos lotes oferecidos, não poderão alegar desconhecimento das condições do certame, dos encargos do bem, das condições e prazos de pagamento ou das despesas e custas relativas às hastas públicas; 3.2 – Fica autorizado o leiloeiro ou pessoa por ele expressamente designada a fazer a vis-
toria dos bens penhorados, podendo fotografá-los, bem como solicitar, em caráter de urgência, as respectivas certidões de regularidade nos órgãos de interesse, em especial Prefeitura, DETRAN, CIRETRAN, Cartórios de Registro de Imóveis, Cartório de Títulos e Documentos, INCRA, dentre outros que se fi zerem necessários; 3.3 - Questio-
namentos à arrematação, de acordo com o art. 903, do CPC, não implicará efeito suspensivo da venda realizada, considerando-se perfeita, acabada e irretratável, ainda que venha a ser julgada procedente a ação autônoma de que trata o § 4º do mesmo artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos; 3.4 – No prazo 
de 10 (dez) dias, após a realização da hasta, o leiloeiro deverá apresentar à Vara do Trabalho de origem do processo onde foi feita a penhora e à Divisão de Execução, planilha de ocorrências, nos termos do art. 23, do Provimento GP-CR nº 04/2019; 3.5 – Os casos omissos e as dúvidas quanto à aplicabilidade do Provimento GP-CR nº 04/2019, 
serão resolvidos por ato conjunto da Presidência e da Corregedoria deste Tribunal, sendo os embaraços dirimidos pelo Juiz da Divisão de Execução; 3.6 - Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas por meio de 
e-mail e telefone do leiloeiro; 3.7 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais das partes, inclusive com relação aos cônjuges ou companheiros, sócios e patronos de todos os citados, bem como de terceiros. Limeira/SP, 21/11/2021. LADY ANE DE PAULA SANTOS DELLA ROCCA - Juíza Coordenadora da 
Divisão de Execução de Limeira

A Excelentíssima Senhora Doutora Lady Ane de Paula Santos Della Rocca, Juíza do Trabalho, Coordenadora da Divisão de Execução de Limeira, na forma da lei e nos termos do Provimento GP-CR nº 04/2019, faz saber
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE LIMEIRA EDITAL DE HASTA PÚBLICA Nº 04/2021 - CIRCUNSCRIÇÃO DE LIMEIRA/SP

A Excelentíssima Senhora Doutora Lady Ane de Paula Santos Della Rocca, Juíza do Trabalho, Coordenadora da Divisão de Execução de Limeira, na forma da lei e nos termos do Provimento GP-CR nº 04/2019, faz saber a quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento, que será realizado o LEILÃO nº 04/2021, 
na modalidade exclusivamente ELETRÔNICA, em razão das medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), nos termos da Portaria Conjunta GP-VPA-VPJ-CR nº 005/2020, sendo certo que os lances dos bens dos processos abaixo discriminados serão recepcionados através do site www.
centraljudicial.com.br, a partir da data de publicação do edital, até o dia 17 de dezembro de 2021, às 10 horas (horário que se inicia o encerramento da hasta, observado o estabelecido no item 2.3 deste edital). Os lotes serão encerrados de modo escalonado, a cada 1 minuto, sendo o encerramento do lote 01 às 
10h00min, o encerramento do lote 02 às 10h01min, e assim sucessivamente até o último lote. 1- Processo nº 0046500-87.2009.5.15.0060 - VARA DO TRABALHO DE AMPARO. 1.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 15824 - 1º Cartório – Amparo/SP. Descrição: Um prédio com seu terreno e quintal, 

medindo 12,30 metros de frente; 13,00 metros nos fundos, confrontando com Orlando Pavan por 30,00 metros da frente aos fundos, de ambos os lados, encerrando a área de 379,00 metros quadrados e área construída de 64,00 metros quadrados, confrontando de um lado com Colas e Gelatinas Rebiere S/A, de outro lado com Moacyr Mar-
chezini. Observação: A confi guração do imóvel foi alterada sem a respectiva averbação junto ao Registro de Imóveis, passando a possuir a seguinte descrição: galpão industrial e dois escritórios, com aproximadamente 379 metros quadrados. Ônus: 1) Penhora referente Execução Fiscal nº 685/98, da 1ª Vara Cível de Amparo; 2) Penhora 
referente Execução Fiscal nº 07/2005, da 1ª Vara Judicial de Amparo; 3) Penhora referente Execução Fiscal nº 459/07, do Setor de Execuções Fiscais de Amparo; 4) Penhora referente Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 022.01.2007.007678-0, da 1ª Vara Judicial de Amparo; 5) Penhora referente processo 2789/07 (antigo 84/06 - 1ª 
Vara), do Setor de Execuções Fiscais de Amparo. Proprietários: Têxtil Arcadas Ltda. – CNPJ nº 44.697.696/0001-22. Localização: Rua Alfredo Leopoldino de Campos, 54, Distrito de Arcadas, Amparo/SP. Valor da Avaliação: R$ 587.450,00 em 27/05/2021. Lance Mínimo (50%): R$ 293.725,00. 2- Processo nº 0002662-79.2011.5.15.0010 
- VARA DO TRABALHO DE RIO CLARO. 2.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 31383 - 2º Cartório – Rio Claro/SP. Descrição: Um terreno situado nesta cidade, na Rua 1, entre as avenidas 14 e 16, medindo 10m de frente, por 44m de fundo, confrontando de um lado e fundos com Cristina Lienhardt Iost, e por outro com José 
João da Silva, Pedro Eichemberg e Henrique David Krugner. Sobre o imóvel há um prédio residencial, o qual leva o número 1821 da rua 1. Ônus/Observação: Contam as seguintes penhoras na referida matricula: 64 VT de São Paulo (337/2009);63 VT de São Paulo (2270-2007-63);28 VT de São Paulo (03199004920085020028);34 VT de São 
Paulo (2631/2008.34)52 VT de São Paulo (2435/2008);28 VT de São Paulo (00349006520085020028);80 VT de São Paulo (02414000720085020080). Proprietários: Sueli Aparecida Santiago Heinze – CPF nº 164.931.368-30. Localização: Rua Um, 1821, Centro, Rio Claro/SP. Valor da Avaliação: R$ 495.000,00, em 05/11/2018. Lance Mí-
nimo (50%): R$ 247.500,00. 3- Processo: 0000057-97.2011.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA - 3.1 Tipo do Bem: Veículo. Identifi cação: Placa EDG 8885. Descrição: Um veículo marca VW/15.180 CNM, tipo caminhão com carroceria tipo baú fechado de alumínio, comprimento 7 metros, cor prata, combustível diesel, 
chassi nº 953468230BR165272 (conforme registro na CIRETRAN), ano de fabricação 2011, modelo 2011, RENAVAM nº 00349367248, placa EDG 8885, de Iracemápolis, apresentando, no dia da penhora, o seguinte estado de conservação: lataria em bom estado de conservação, sem batidas aparentes, pneus e estepe (7) em bom estado, 
bancos de cor cinza em bom estado, hodômetro registrando 330.100 quilômetros. Conforme CRLV/2016 não consta reserva de domínio. Reavaliação em 27/09/2019: apresentando, no dia da reavaliação, o seguinte estado de conservação: lataria em bom estado de conservação, sem batidas aparentes pneus e estepe (07) em razoável estado, 
bancos de cor cinza em bom estado. Proprietários: Indústria Mocotop Produtos Alimentícios Ltda. - ME – CNPJ nº 10.224.975/0001-57. Localização: Rua Romano Zovico, 85, Distrito Industrial II, Iracemápolis/SP. Valor da Avaliação: R$ 90.000,00, em 27/09/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 45.000,00. 3.2 Tipo do Bem: Máquina/Equipamen-
to. Descrição: Uma máquina de cortar doces, marca C.C. Lima, com cilindro pneumático, painel elétrico, controle digital, 220 volts, comprimento da esteira 4,5 x 0,60m, em bom estado de conservação e funcionamento. Proprietários: Indústria Mocotop Produtos Alimentícios Ltda. - ME – CNPJ nº 10.224.975/0001-57. Localização: Rua Ro-
mano Zovico, 85, Distrito Industrial II, Iracemápolis/SP. Valor da Avaliação: R$ 28.000,00 em 27/09/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 14.000,00. 3.3 Tipo do Bem: Máquina/Equipamento. Identifi cação: Nº de Série 1328. Descrição: Uma embaladeira fl ow pack marca Rodopac, 220 volts, cor cinza, nº série 1328, fabricação 01/07, modelo RD300, 
com fotocélula, painel elétrico, em bom estado de conservação e funcionamento. Proprietários: Indústria Mocotop Produtos Alimentícios Ltda. - ME – CNPJ nº 10.224.975/0001-57. Localização: Rua Romano Zovico, 85, Distrito Industrial II, Iracemápolis/SP. Valor da Avaliação: R$ 11.000,00, em 22/03/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 5.500,00. 
3.4 Tipo do Bem: Máquina/Equipamento. Identifi cação: Nº de Série 34464. Descrição: um compressor de ar industrial marca PEG, cor azul, 40 pés/min , 415 litros, 175 lb/pol2, 10 hp, série 34464, fabricação 2013, em bom estado de conservação e funcionamento Proprietários: Indústria Mocotop Produtos Alimentícios Ltda. - ME – CNPJ nº 
10.224.975/0001-57. Localização: Rua Romano Zovico, 85, Distrito Industrial II, Iracemápolis/SP. Valor da Avaliação: R$ 5.500,00, em 22/03/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 2.750,00. 3.5 Tipo do Bem: Máquina/Equipamento. Identifi cação: Nº de Série 001210041. Descrição: um secador de ar marca PEG, modelo ADH-20, modelo SE-20HA, 
capac. 2Nm3/min, 220 volts, 60 hz, fabricação outubro/2012, série 001210041, cor cinza, acoplado através de mangueiras junto ao compressor do item 6, em bom estado de conservação e funcionamento. Proprietários: Indústria Mocotop Produtos Alimentícios Ltda. - ME – CNPJ nº 10.224.975/0001-57. Localização: Rua Romano Zovico, 85, 
Distrito Industrial II, Iracemápolis/SP. Valor da Avaliação: R$ 3.500,00, em 27/09/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 1.750,00.  3.6 Tipo do Bem: Máquina/Equipamento. Descrição: batedeira horizontal de inox, sem marca aparente, capacidade 250 litros cada, motor de 15 hp trifásico, em bom estado de conservação e em funcionamento. Pro-
prietários: Indústria e Comércio de Doces Paçocaforte Ltda. EPP – CNPJ nº 02.449.657/0001-66. Localização: R. Romano Zovico, 85, Distrito Industrial II – Iracemápolis/SP. Valor da Avaliação: R$ 25.000,00, em 27/09/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 12.500,00. 3.7 Tipo do Bem: Máquina/Equipamento. Descrição: batedeira horizontal de 
inox, sem marca aparente, capacidade 250 litros cada, motor de 15 hp trifásico, em bom estado de conservação e em funcionamento. Proprietários: Indústria Mocotop Produtos Alimentícios Ltda. - ME – CNPJ nº 10.224.975/0001-57. Localização: Rua Romano Zovico, 85, Distrito Industrial II, Iracemápolis/SP. Valor da Avaliação: R$ 25.000,00, 
em 27/09/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 12.500,00. 3.8 Tipo do Bem: Máquina/Equipamento. Descrição: batedeira horizontal de inox, sem marca aparente, capacidade 250 litros cada, motor de 15 hp trifásico, em bom estado de conservação e em funcionamento. Proprietários: Indústria e Comércio de Doces Paçocaforte Ltda. EPP – CNPJ 
nº 02.449.657/0001-66. Localização: R. Romano Zovico, 85 - Bairro: Distrito Industrial II- Iracemápolis/SP. Valor da Avaliação: R$ 25.000,00, em 27/09/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 12.500,00. 3.9 Tipo do Bem: Máquina/Equipamento. Descrição: batedeira horizontal de inox, sem marca aparente, capacidade 250 litros cada, motor de 15 
hp trifásico, em bom estado de conservação e em funcionamento. Proprietários: Indústria Mocotop Produtos Alimentícios Ltda. - ME – CNPJ nº 10.224.975/0001-57. Localização: Rua Romano Zovico, 85, Distrito Industrial II, Iracemápolis/SP. Valor da Avaliação: R$ 25.000,00, em 27/09/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 12.500,00. Valor Total 
da Avaliação: R$ 238.000,00. Lance Mínimo Total (50%): R$ 119.000,00. 4- Processo: 0012303-52.2016.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 4.1 Tipo do Bem: Veículo. Identifi cação: Placa: EYI 8052 - Descrição: um veículo marca VW/Voyage 1.0 modelo, cor prata, combustível álcool/gasolina, chassi nº 9BWDA-
0SU8CT030835, ano de fabricação 2011, modelo 2012, RENAVAM nº 00340939036, placa EYI 8052 de Limeira, apresentando, no dia da penhora, o seguinte estado de conservação: lataria em bom estado de conservação, sem batidas aparentes, pneus e estepe razoáveis, bancos de cor cinza em razoável estado, hodômetro registrando 121.309 
quilômetros. Obs.: Conforme CRLV/2014, consta alienação ao Banco Volkswagen S.A. Pequeno rasgo no banco do motorista. Para-lamas traseiro e dianteiro com pequenas batidas causando arranhões e descascamentos. Reavaliação em 30/08/2021: Veículo parado há aproximadamente 02 (dois) anos no pátio da União Resgate, de forma 
que não foi possível constatar seu funcionamento e quilometragem. Batida na lateral traseira, lado direito. Veículo com diversos arranhões e descascamento da pintura. Acabamentos internos descolados. Proprietários: JW Bijuterias Ltda – ME – CNPJ nº 09.506.141/0001-55. Removido: Sim. Localização: Rua General Rondon, 2662 - Pátio 
da União Resgate, Vila Labaki – Limeira/SP. Valor da Avaliação: R$ 16.000,00, em 30/08/2021. Lance Mínimo (50%): R$ 8.000,00 - Anexo do bem: Fotos do veículo: http://www.trt15.jus.br/nucleo_execucao/f/t/visualizarfotoman?modoJanelaPlc=popup&chPlc=16385 - 5- Processo: 0011428-58.2017.5.15.0060 - VARA DO TRABALHO DE 
AMPARO. 5.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 4321 - 1º Cartório - SERRA NEGRA/SP. Descrição: Um lote de terreno, sob número 08, da quadra C, do loteamento denominado Bosque dos Jequitibás, situado no Bairro das Posses, no perímetro urbano da cidade de Serra Negra/SP, medindo21,20 metros de frente para a Rua 
D, 65,30 metros do lado esquerdo, confrontando com o lote 7; 20,00 metros de largura nos fundos, confi nando com Francisco Garcia Bastos e 58,60 metros do lado direito, confrontando com o lote nº 09, formando a área total de 1.249,00 metros quadrados. Proprietários: DURVAL FUSCHINI FILHO – CPF nº 545.517.308-15. Localização: 
Rua “D”, Loteamento denominado “Bosque dos Jequitibás”, Bairro das Posses – Amparo/SP. Valor da Avaliação: R$ 145.000,00, em 13/11/2020. Lance Mínimo (50%): R$ 72.500,00. 6- Processo: 0000134-04.2014.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 6.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 32048 - 9º Cartório - 
SAO PAULO/SP. Descrição: Um prédio e seu terreno localizado na Rua São Constâncio, 619, antigo 200, no Tatuapé, medindo 5.3 metros de frente por 48,68 metros da frente aos fundos do lado esquerdo de quem olha da rua para o imóvel, 46,64 metros do lado direito e 6,30 metros nos fundos, encerrando área com 270 metros quadrados. 
Ônus/Observação: Edifi cação do tipo galpão industrial, contendo dois pisos, com áea útil de 560 m2. Segundo avaliação, o imóvel possui 9 metros de frente, e não 5,3 metros, conforme consta da matrícula. Proprietários: BAST PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ nº 01.278.427/0001-19. Localização: Rua São Constâncio, 619 - São Paulo/SP. 
Valor da Avaliação: R$ 1.680.000,00, em 18/10/2027. Lance Mínimo (50%): R$ 840.000,00. 7- Processo: 0010993-55.2015.5.15.0060 - VARA DO TRABALHO DE AMPARO. 7.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 17569 - 1º Cartório – AMPARO/SP. Descrição: Lote de terreno nº 03 (três) da quadra B, situado com frente para 
a rua 2 (dois), no loteamento Parque Flamboyant, nesta cidade e comarca de Amparo, medindo 22,00 (vinte e dois) metros de frente, por 55,00 (cinquenta e cinco) metros da frente aos fundos, de ambos os lados), tendo nos fundos a mesma largura da frente, ou seja, 22,00 (vinte e dois) metros, encerrando a área de 1.210,00 metros quadrados, 
confrontando pelo lado direito com o lote nº 2, pelo lado esquerdo com o lote nº 4 e pelos fundos com os lotes nº 6 e 13. Ônus/Observação: Benfeitorias não averbadas: construção residencial com aproximadamente 115,00 metros quadrados. Proprietários: JOSE SEBASTIAO DA SILVA – CPF nº 867.033.828-91 e BENEDITA MUNIZ DA 
SILVA – CPF nº 068.372.108-90. Localização: Rua Monte Alegre do Sul, Parque Flamboyant, Amparo/SP. Valor da Avaliaçâo: R$ 360.000,00, em 13/11/2017. Lance Mínimo (50%): R$ 180.000,00. 7.2 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula 26556 - 1º Cartório – AMPARO/SP. Descrição: Prédio residencial, situado à Rua dos Alecrins, 
nº 206 (duzentos e seis), edifi cado no lote nº 12 (doze) da quadra C, do Loteamento denominado Jardim Primavera, anteriormente Marchi, nesta cidade, município e comarca de Amparo, medindo 10,00 m (dez metros) de frente, por 19,00 m (dezenove metros) da frente aos fundos, de um lado e 25,60 m (vinte e cinco metros e sessenta centí-
metros) da frente aos fundos de outro lado, tendo nos fundos a largura de 25,00 m (vinte e cinco metros), confrontando de um lado com o lote nº 13, de outro lado com uma viela sanitária e nos fundos com os lotes nº 3 e 4, encerrando o terreno a área de 351,50 metros quadrados e a construção a área de 104,94 metros quadrados. Ônus/
Observação: Ocupação: José Sebastião da Silva e fi lha (Fabiana). Proprietários: JOSE SEBASTIAO DA SILVA – CPF nº 867.033.828-91 e BENEDITA MUNIZ DA SILVA – CPF nº 068.372.108-90. Localização: Rua dos Alecrins, 206, Jardim Primavera – Amparo/SP. Valor da Avaliação: R$ 420.000,00, em 13/11/2017. Lance Mínimo (50%): 
R$ 210.000,00. Valor Total da Avaliação: R$ 780.000,00. Lance Mínimo Total (50%): R$ 390.000,00. 8- Processo: 0001950-09.2013.5.15.0014 - 1ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 8.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula 33.311 - 1º Cartório – AMERICANA/SP. Descrição: Um apartamento sob nº 43, localizado no 4º andar 
ou 6º pavimento, do Condomínio Edifício Tiradentes, em Americana, com entrada pela rua Álvaro Ribeiro, 401, situa-se na parte posterior do edifício, dando frente para o apartamento de fi nal 1, confrontando à esquerda com o espaço lateral esquerdo do edifício, à direita com o apartamento de fi nal 4 e nos fundos, com o espaço posterior do 
edifício, contém dois dormitórios, sendo um com armário embutido, amplo living, copa cozinha, área de serviço, banheiro social e banheiro de serviço, e possui a fração ideal de 3,12715% ou 21,89 ms2, com referência a propriedade do terreno e das coisas comuns, encerrando área útil de 81,66 ms2, mais 21,89 ms2 de área comum, e mais 
16,50 ms2 de Box de garagem, vinculada ao apartamento acima, correspondente ao nº 26, totalizando a área de 120,11 ms2. O terreno onde se assenta o Condomínio Edifício Tiradentes, é composto pela unifi cação dos lotes 6-A e 6-B, da quadra F, situado na Vila Rehder, em Americana, medindo 20,00 metros de frente para a rua Álvaro Ri-
beiro, mesma medida na linha dos fundos, confrontando com o prédio nº 214 e parte do prédio nº 226, da rua Major Rehder; por 35,00 metros de ambos os lados, da frente aos fundos, confrontando de um lado com o prédio 415, da rua Álvaro Ribeiro, e de outro com os prédios s/nº da Rua Álvaro Ribeiro e nº 337 da Rua Ipiranga, perfazendo 
uma área superfi cial de 700,00 metros quadrados. Número de Cadastro 01.0021.0086.15 da Prefeitura Municipal de Americana. Ônus/Observação: Consta alienação fi duciária a favor da Caixa Econômica Federal (R. 06 e Av. 10. Consta também penhora (Av. 11), além de indisponibilidade de bens (av. 13). Obs.: há débitos com IPTU no 
montante de R$  153,88, conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Americana em 07/01/2020. Proprietários: DANIEL HORTENCE FERNANDES – CPF nº 323.747.878-42. Localização: Rua Álvaro Ribeiro, 401 - Condomínio Edifício Tiradentes, apto 43 - Vila Rehder – Americana/SP. Valor da Avaliação: R$ 350.000,00 
em 07/01/2020. Lance Mínimo (50%): R$ 175.000,00. 9- Processo: 0011429-34.2015.5.15.0118 - VARA DO TRABALHO DE ITAPIRA - 9.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 9994 - 1º Cartório – ITAPIRA/SP. Descrição: Uma chácara com área superfi cial de 17.123,47 metros quadrados, localizada na Rua Viriato Correia, nº 
298, contendo em seu terreno um lago, uma piscina, casa principal, casa de visitantes, canil e uma quadra poliesportiva. As especifi cidades do imóvel estão contidas na matrícula de nº 9.994, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Itapira. Ademais, saliente-se que não foi possível detalhar a metragem das construções contidas no 
bem, pois foi negada a segunda entrada deste ofi cial de justiça na chácara pelo executado. Ônus/Observação: O imóvel está registrado na propriedade da terceira interessada YR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. Proprietários: OSR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS E ACABAMENTOS GRÁFICOS LTDA – ME – 
CNPJ Nº 13.287.394/0001-52 e LUIZ MARCOS DE PAULA – CPF nº 013.358.018-04. Localização: Rua Viriato Correia, 298 - Bairro Jardim Isaura – Itapira/SP. Valor da Avaliação: R$ 3.000.000,00, em 09/08/2021. Lance Mínimo (50%): R$ 1.500.000,00. 10- Processo: 0011018-12.2015.5.15.0014 - 1ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 
10.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 59530 - 2º Cartório – LIMEIRA/SP. Descrição: Lote de terreno sob nº 16, da quadra A, do loteamento denominado Residencial Greville, desta cidade, medindo 15,00 metros de frente para a Rua Dois; igual medida no fundo; 33,50 metros de cada lado, da frente ao fundo; perfazendo assim 
uma área total de 502,50 metros quadrados. Observação: Terreno sem benfeitorias. Direitos de aquisição sobre o lote de terreno sob nº 16, da quadra A, do loteamento denominado “Residencial Greville”, desta cidade, medindo 15,00 metros de frente para a Rua Dois; igual medida no fundo (...); 33,50 metros de cada lado, da frente ao fundo, 
(...); perfazendo assim uma área total de 502,50 metros quadrados”. Ônus/Observação: Alienação fi duciária. Proprietários: GILSON CESAR RIBEIRO – CPF nº 052.951.368-41. Removido: Não. Localização: Rua Monte Carlo, 120, Residencial Greville, Limeira/SP. Valor da Avaliação: R$ 270.000,00, em 14/05/2018. Lance Mínimo (50%): 
R$ 135.000,00. 11- Processo: 0137600-16.2009.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 11.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 16951 - 2º Cartório – LIMEIRA/SP. Descrição: Imóvel matrícula nº 16.951 do 2º CRI Limeira: “Lote de terreno número 06, da quadra F, com frente para a Rua Dois, na vila Cristovam 
(atualmente denominada rua Ceará, 345, Vila Cristovam, Limeira), desta cidade, comarca e 2ª circunscrição, com área total de 330,00 m2, ou seja, com 11,00 metros de frente por 30,00 metros de frente ao fundo, confrontando de um lado com Jacob Cover, de outro lado com Albino da Silva Gonçalo e fundos com Olivia de Oliveira Christovam 
e Lázara de Oliveira Christovam”. Obs: Imóvel rústico, de construção antiga, aparentemente necessitando de manutenção, com características e confrontações constantes da matrícula. Ônus/Observação: NÃO PODERÁ SER ARREMATADO POR LANCE INFERIOR AO VALOR DA AVALIAÇAO Proprietários: SANTOS & AGUIAR INDUSTRIA 
DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA EPP – CNPJ nº 08.639.108/0001-30 - JOSÉ OSMAR AGUIAR – CPF nº 603.387.768-34 - CLAUDIA JOSÉLIA DOS SANTOS – CPF nº 696.286.961-49 - R. W. INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. – CNPJ nº 14.556.194/0001-10 - INTERVALO’S MODAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ 
nº 54.772.041/0001-25. Localização: Rua Ceará, 345 - Vila São Cristovam, Limeira/SP. Valor da Avaliação: R$ 400.000,00, em 24/07/2018. Lance Mínimo (100%): R$ 400.000,00. 12- Processo: 0033600-62.2009.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 12.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 20330 - 2º Cartório 
– LIMEIRA/SP. Descrição: lote de terreno sob nº 15, da quadra N, com frente para a Rua Sete, no Parque São Bento, nesta cidade, comarca e 2ª circunscrição, sem benfeitorias, medindo 15,79 metros em curva de frente; 15,00 metros em curva nos fundos fazendo divisa com os lotes 4 e 5; da frente aos fundos de cada lado mede 32,50 
metros, confrontando no lado esquerdo com o lote 14 e no lado direito com o lote 16, perfazendo a área de 500,46 metros quadrados. Observações: Sobre o terreno foi construída uma área de lazer, ao lado e independente da residência do executado, composta por piscina de alvenaria e rancho com churrasqueira, despensa, sala, banheiro e 
sauna, em regular estado de conservação. Ônus/Observação: Não poderá ser arrematado por lance inferior a 75% da avaliação. Proprietários: ANDRÉ LUIS MECATTE – CPF nº 067.273.128-26. Localização: Rua Natalino Pelegrini, 271 - Bairro: Parque São Bento – Limeira/SP. Valor da Avaliação: R$ 790.000,00, em 08/11/2018. Lance 
Mínimo (75%): R$ 592.500,00. 13- Processo: 0010692-64.2016.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA - 13.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 102.725 - 1º Cartório – AMERICANA/SP. Descrição: um lote de terreno urbano, sob nº 09, da quadra D, situado no loteamento denominado Vila Jones, em Americana. 
O imóvel encontra-se matriculado sob o número 102.725 no CRI de Americana e cadastrado na Prefeitura Municipal de Americana sob nº 200083.0334.0000. Sobre o terreno, que possui 491,00 metros quadrados (conforme certidão cadastral municipal), foi construído um imóvel residencial, com área de 176,41 metros quadrados, sendo que a 
construção é bastante antiga e encontra-se em ruim estado de conservação. Ônus/Observação: Não poderá ser arrematado por lance inferior a 60% da avaliação Proprietários: JOSE MILTON ROSOLEN – CPF nº 777.423.548-53. Localização: Rua Castro Alves, 228 - Bairro Vila Jones – Americana/SP. Valor de Avaliação: R$ 475.000,00, 
em 13/01/2020. Lance Mínimo (60%): R$ 285.000,00. 14- Processo: 0010656-72.2014.5.15.0134 - VARA DO TRABALHO DE LEME. 14.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 29726 - 1º Cartório - SERRA NEGRA/SP. Descrição: 50% do lote de terreno sob número 03 do desmembramento denominado Villagio di Trento, com 
frente para a Rua Papa João Paulo II, no perímetro urbano desta cidade, medindo 5,10 metros (cinco metros e dez centímetros) e mais 14,92 metros (quatorze metros e noventa e dois centímetros) de frente para a referida Rua Papa João Paulo II; 61,55 metros (sessenta e um metros e cinquenta e cinco centímetros) do lado direito de quem 
da rua olha, confrontando com o lote nº 04 (matrícula nº 29727); 60,47 metros (sessenta metros e quarenta e sete centímetros) do lado esquerdo de quem da rua olha, confrontando com o lote nº 02 (matrícula nº 29.725) e 12,00 metros (doze metros) nos fundos, confrontando com a área de propriedade de José Carlos Botelho Bragatto, s/nr. e 
outros (matrícula 29.732), totalizando uma área de 952,30 metros quadrados (novecentos e cinquenta e dois metros e trinta centímetros quadrados). Observação: Cadastro Municipal: 010205403020018. Proprietários: EDSON BENEDITO DE OLIVEIRA MARQUEZIN – CPF nº 126.936.468-55. Localização: Rua Papa João Paulo II, Desmem-
bramento denominado “Villagio di Trento”, Bairro Centro, Serra Negra/SP. Percentual da Penhora: 50,00% Valor de Avaliação: R$ 130.000,00, em 30/04/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 65.000,00. 15- Processo: 0010594-90.2018.5.15.0134 - VARA DO TRABALHO DE LEME - 15.1 Tipo do Bem: Imóvel Identifi cação: Matrícula nº 1658 - 1º 
Cartório – LEME/SP. Descrição: Fração ideal de 20% do imóvel objeto da matrícula n.º 1.658 do CRI da comarca de Leme/SP, constituído por um lote de terreno, sem benfeitorias, situado nesta cidade e comarca de Leme-SP, com frente para a Avenida Visconde de Nova Granada, medindo 11,00 (onze metros) de frente, por 52,00 (cinquenta 
e dois metros) da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando de um lado com os vendedores ou sucessores, de outro também com os vendedores, e pelos fundos com uma viela. Imóvel objeto da matrícula nº 1.658 do CRI da comarca de Leme-SP, constituído por um lote de terreno, sem benfeitorias, situado nesta cidade e comarca 
de Leme-SP, com frente para a Avenida Visconde de Nova Granada, medindo 11,00 (onze metros) de frente, por 52,00 (cinquenta e dois metros) da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando de um lado com os vendedores ou sucessores, de outro também com os vendedores, e pelos fundos com uma viela. Ônus/Observação: 
Consta registro de usufruto vitalício, conforme registro R.14/1.658 em favor de Pedro Ramos Marchi e Iraci Cândido Marchi. Consta, ainda, a edifi cação de um prédio residencial sobre referido terreno, conforme AV.1/1.658. Penhora da fração ideal de 20% do imóvel objeto da matrícula n.º 1.658 do CRI da comarca de Leme-SP. Proprietários: 
MARGARETE APARECIDA MARCHI – CPF nº 266.264.378-10. Localização: Avenida Visconde de Nova Granada, 573 – Leme/SP. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 20,00% Valor da Avaliação: R$ 250.000,00, em 16/04/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 125.000,00 16- Processo: 0000877-14.2014.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO 
DE LIMEIRA 16.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 58.527 - 2º Cartório – LIMEIRA/SP. Descrição: Terreno com a área total de 3.912,344 metros quadrados, situado nas proximidades do Jardim Senador Vergueiro, desta cidade, medindo 25,10 metros de frente para a Rua Professor Estevan Lange Adrien, no lado esquerdo 
medo 73,70 metros divisando com a Gleba B (lote 01) e lote 23, o lado direito, partindo do alinhamento da Rua Professor Estevan Lange Adrien mede 33,55 metros divisando com a área desmembrada (cadastro 1246.036), defl ete à esquerda 50,00 metros divisando com as outras áreas desmembradas (cadastros 1246.036, 1246.035 e 1246.024), 
defl ete à direita 40,62 metros divisando com a Gleba B, até atingir a linha dos fundos, nos fundos divisando com a Município de Limeira, mede 73,50 metros. Cadastro Municipal n. 1246.06. Proprietários: SEBASTIÃO MERINO ROQUE – CPF nº 015.834.258-53. Localização: Rua Prof. Estevan Lange Adrien, 500 - Bairro Jardim Senador 
Vergueiro, Limeira/SP. Valor da Avaliação: R$ 1.680.000,00, em 25/04/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 840.000,00. 17- Processo: 0010736-20.2015.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA - 17.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 39.088 - 2º Cartório – LIMEIRA/SP. Descrição: Apartamento sob nº 91, situado no 
9º. e 10º. andares (cobertura) do Condomínio Edifício Portinari, localizado à Rua Boa Morte nº 320, Centro, desta cidade, contendo uma área útil de 215,48 metros quadrados, mais a área de 117,14 metros quadrados, correspondente as áreas de uso comum, inclusive duas vagas na garagem coletiva, totalizando 332,62 metros quadrados, que 
corresponde no terreno a uma fração ideal de 49,6630 metros quadrados, ou seja, 7,39032%, com uma cota de despesas de 7,39032%. Observações: Apartamento composto por duas salas, lavabo, três dormitórios, sendo uma suíte, um banheiro, cozinha, lavanderia, dormitório e banheiro de serviço. Escada de acesso ao pavimento superior 
com sala, banheiro, piscina e churrasqueira. Imóvel em bom estado de conservação. Proprietários: EDSON DA SILVA PEREIRA EXTINTORES – EPP – CNPJ nº 46.692.919/0001-94. Localização: Rua Boa Morte, 320, Bairro Centro, Limeira/SP. Valor da Avaliação: R$ 900.000,00, em 25/04/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 450.000,00. 17.2 
Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 18785 - 1º Cartório – LIMEIRA/SP. Descrição: Casa sob o nº 88 (oitenta e oito), da Rua Barão de Cascalho, esquina da Rua Tiradentes, desta cidade e comarca de Limeira, construída de tijolos, barrote e telhas comuns, no alinhamento das referidas ruas, com um só pavimento na frente e dois 
nos fundos, tendo na Rua Barão de Cascalho uma janela e três portas, e para a Rua Tiradentes sete janelas em cima e seis em baixo, com inúmeros cômodos no pavimento que se inicia com o primeiro e inúmeros cômodos no pavimento inferior, todos assoalhados e forrados e demais dependências de quintal, tudo construído em terreno de 
forma regular e que mede quatro (4) metros e oitenta (80) centímetros em linha reta de frente para a Rua Barão de Cascalho; sete (7) metros e cinquenta (50) centímetros em curva, na confl uência das duas vias públicas; no lado direito mede vinte e nove (29) metros e setenta (70) centímetros; no lado esquerdo mede vinte e quatro (24) metros 
e noventa (90) centímetros , confi nando com a Rua Tiradentes, com a qual faz esquina; e nos fundos mede nove (9) metros e sessenta (60) centímetros (...). Terreno com aproximadamente 287,00 metros quadrados de área e imóvel com aproximadamente 283,14 metros quadrados de área construída, segundo fi cha imobiliária da Prefeitura 
Municipal de Limeira. Observações: Edifi cação em estado crítico de conservação, praticamente em ruína e sem valor residual a ser considerado na avaliação, remanescendo apenas o valor do terreno. Proprietários: EDSON DA SILVA PEREIRA – CPF nº 401.401.058-91. Localização: Rua Barão de Cascalho, 88 - Centro -  Limeira/SP. Valor 
da Avaliação: R$ 430.000,00, em 25/04/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 215.000,00. 17.3 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 6394 - 1º Cartório – LIMEIRA/SP. Descrição: Casa sob nº 96 da Rua Barão de Cascalho, desta cidade e comarca de Limeira, muito velha, e um barracão sob nº 22 da Rua Tiradentes, tudo construído em 
terreno que tem as seguintes divisas e confrontações: partindo do alinhamento da Rua Barão de Cascalho (...), segue em reta na distância de 40,70 metros (...); aí vira à direita e segue (...) na distância de 14,30 metros, até atingir o alinhamento da Rua Tiradentes; aí vira outra vez à direita (...) na distância de 11,00 metros; aí vira novamente à 
direita e segue na distância de 9,60 metros; aí vira à esquerda e segue na distância de 29,68 metros, até atingir o alinhamento da Rua Barão de Cascalho (...); aí vira fi nalmente à direita, e segue na distância de 4,70 metros, acompanhando o alinhamento da Rua Barão de Cascalho, até atingir o ponto de partida. Terreno com aproximadamen-
te 286,00 metros quadrados de área e imóvel com aproximadamente 360,83 metros quadrados de área construída, segundo fi cha imobiliária da Prefeitura Municipal de Limeira. Observações: Imóvel atualmente composto por dois barracões interligados (Rua Barão de Cascalho, 96 e Rua Tiradentes, 22), de construção bastante antiga. Piso em 
cimento rústico e telhado, parte em telhas de fi brocimento e parte em telhas francesas. Proprietários: EDSON DA SILVA PEREIRA – CPF nº 401.401.058-91. Localização: Rua Barão de Cascalho, 96, Centro – Limeira/SP. Valor da Avaliação: R$ 560.000,00 em 25/04/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 280.000,00. Valor Total da Avaliação: 
R$ 1.890.000,00. Lance Mínimo Total (50%): R$ 945.000,00. 18- Processo: 0010510-88.2016.5.15.0060 - VARA DO TRABALHO DE AMPARO. 18.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 787 - 4º Cartório – CAMPINAS/SP. Descrição: Lote 36, da Quadra 14, do loteamento residencial Paulínia Park, localizado no Município de 
Paulínia, Comarca de Campinas, 4ª Circunscrição Imobiliária, com as seguintes medidas, confrontações e área: 10,00 m de frente para a Rua 14; igual medida nos fundos, confrontando com o lote nº 05; 30,00 m da frente aos fundos, de ambos os lados, confrontando de um lado com o lote nº 35 e de outro lado com o lote nº 37; encerrando a 
área de 300,00 m². Denominação do Loteamento (22/7/2008) – Residencial Campos do Conde Paulínia. Endereço atual: Av. José Puccinelli, 130, Cascata, Paulínia/SP, 13146-000, Residencial Campos do Conde. Ônus/Observação: R-7/787 - Alienação Fiduciária - os proprietários ADRIANO MONTONI ROMERO e sua esposa LARISSA MARIA 
VIEIRA ROMERO, confessam-se devedores da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ nº 00.350.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul, quadra 4, lotes 3 e 4, Brasília-DF, da importância de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), que deverá ser restituído à credora através de 360 parcelas mensais e consecutivas, com 
juros a taxa anual nominal de 10,0262% e efetiva de 10,5000%, vencendo-se a primeira delas em 23 de setembro de 2011, transmitindo assim à credora, a propriedade resolúvel do imóvel, sendo o valor do imóvel para fi ns de Leilão de R$  350.000,00. Proprietários: ADRIANO MONTONI ROMERO – CPF nº 160.925.588-74. Localização: 
AV. JOSÉ PUCCINELLI, 130, RESIDENCIAL CAMPOS DO CONDE, Bairro CASCATA – PAULINIA/SP. Valor da Avaliação: R$ 506.564,77, em 26/07/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 253.282,39. 19- Processo: 0010495-17.2019.5.15.0060 - VARA DO TRABALHO DE AMPARO. 19.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 33411 
- 1º Cartório – AMPARO/SP. Descrição: GLEBA DE TERRAS, situada no Bairro do Pantaleão, município e comarca de Amparo, com a área de 30.102,00 metros quadrados ou 3,0102 has. ou 1,2439 alqueires, desmembrada do Sítio Paraíso, contendo casas de camaradas e de colonos, tulhas, casas de aluguel e outras benfeitorias, com as 
medidas e confrontações melhor descritas na certidão de matrícula do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Amparo - SP. Cadastro INCRA em maior área sob nº 625.027.001.430-3. Ônus/Observação: AV-02/33.411 (Penhora) - Execução Civil, processo nº 1058889-67.2013.8.26.0100, 25° Ofício Cível de São Paulo, movida por Almir 
Viviani Jardinagem - ME, no valor de R$ 7.334,09 Benfeitorias não averbadas: 5 (cinco) imóveis residenciais, em construção rústica, reformados, sendo três geminados. Proprietários: CAIO SIMÕES VICENTE DE AZEVEDO – CPF nº 896.061.678-87. Localização: Bairro do Pantaleão, s/nº, Amparo/SP. Valor da Avaliação: R$ 800.000,00, 
em 21/05/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 400.000,00. 20- Processo: 0144200-69.2005.5.15.0071 - VARA DO TRABALHO DE MOGI GUAÇU. 20.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 19.498 - 1º Cartório - MOGI GUACU/SP. Descrição: UM LOTE DE TERRENO, sob nº QUATRO (04), da quadra F, do loteamento denominado 
‘’JARDIM ESPLANADA’’, situado nesta cidade e comarca, com área de 300,00 metros quadrados, medindo 12,00 metros de frente para a rua Domingos Toso, iguel medida nos fundos, onde confronta com o lote nº 22; 25,00 metros do lado direito confrontando com o lote nº 05 e do lado esquerdo confronta com o lote nº 03. Pref. Mun. IS.
NE.12.04.03-004.000. obs.: CONTÉM UMA EDIFICAÇÃO, TPO GALPÃO INDUSTRIAL. em alvenaria e cobertura de telhas de fi brocimento e estruturas metálicas, em regular estado, com aprox. 300,00 metros quadrados de área construída. Ônus/Observação: - REGISTRO Nº 4, de 26/8/1991 - Título: USUFRUTO VITALÍCIO, tendo como 
usufrutuários: JAIME MATIAS e sua mulher MARIA CRISTINA DOS SANTOS MATIAS; em caso de falecimento de um dos usufrutuários, o usufruto passará em sua totalidade ao cônjuge sobrevivente. - AVERBAÇÃO nº 8/19.498, de 2/4/2007 - INDISPONIBILIDADE, Processo nº 0427/02 do Serviço Anexo das Fazendas da Comarca de Mogi 
Guaçu, movido pela Fazenda do Estado de São Paulo em face de Esplanatubos Ind. Com. Tubos Papelão Lt. ME, CNPJ 00.002.041/000117, Jaime Matias, RG/RNE 9117658 e CPF 791.543.798-49, e Maria Cristina dos Santos Matias, RG/RNE 11428714 e CPF 040.552.588-42, foi decretada a indisponibilidade de bens e direitos de JAIME 
MATIAS e de MARIA CRISTINA DOS SANTOS MATIAS. - AVERBAÇÃO nº 9/19.498, de 26/8/2008 - INDISPONIBILIDADE, Processo nº 362.01.2002.007386-7. Ordem nº 0336/02, do Serviço Anexo das Fazendas da Comarca de Mogi Guaçu, movido pela Fazenda do Estado de São Paulo em face de Esplanatubos Ind. Com. Tubos Papelão Lt. 
ME, CNPJ 00.002.041/000117, Jaime Matias e sua mulher Maria Cristina dos Santos Matias, ambos já qualifi cados, foi decretada a indisponibilidade dos direitos de usufruto sobre o imóvel, que tem como usufrutuários JAIME MATIAS e de MARIA CRISTINA DOS SANTOS MATIAS. - AVERBAÇÃO nº 10/19.498, de 28/5/2019 - PENHORA - 
Execução Trabalhista nº 0144200- 69.2005.5.15.0071, da Vara do Trabalho de Mogi Guaçu, movida por Joselito de Jesus Paiva em face de Esplanatubos Ind. Com. Tubos Papelão Lt. ME, CNPJ 00.002.041/000117, Jaime Matias e sua mulher Maria Cristina dos Santos Matias, ambos já qualifi cados, conforme Auto/Termo de Penhora de 27/5/2019, 
foi penhorado o imóvel para garantia da execução no valor de R$ 201.687,67, fi gurando como fi el depositário, Jaime Matias. Proprietários: JAIME MATIAS – CPF nº 791.543.798-49. Localização: Rua Domingos Toso, 295, Lote 04, Quadra F, Jd. Esplanada, Mogi Guaçu/SP. Valor de Avaliação: R$ 180.000,00, em 10/06/2019. Lance Mínimo 
(50%): R$ 90.000,00. 21- Processo: 0010349-21.2014.5.15.0134 - VARA DO TRABALHO DE LEME. 21.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula nº 21.796 - 1º Cartório – LEME/SP. Descrição: 1/5 (um quinto) da NUA PROPRIEDADE de um prédio residencial nº 90, da Rua Nicola Frugis, contendo cerca de 100 m² de área construída 
atualmente e terreno de 250 m², do desmembramento Pedro Santucci, cujas descrições e confrontações se acham explicitadas na matrícula nº 21.796, do Livro 2, Registro Geral do Cartório do Registro de Imóveis de Leme-SP. Ônus/Observação: Penhora sobre 1/5 da Nua propriedade. Proprietários: LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA – CPF 
nº 123.527.968-57 Localização: Rua Nicola Frugis, 90, Bairro Jardim Palmeiras, Leme/SP. Percentual da Penhora: 20,00%. Valor de Avaliação: R$ 28.000,00, em 27/06/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 14.000,00. 22- Processo: 0088100-44.2009.5.15.0010 - VARA DO TRABALHO DE RIO CLARO. 22.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: 
Matrícula: 20545 - 2º Cartório - RIO CLARO/SP. Matrícula: 20546 - 2º Cartório - RIO CLARO/SP. Matrícula: 20547 - 2º Cartório - RIO CLARO/SP. Matrícula: 20548 - 2º Cartório - RIO CLARO/SP. Matrícula: 20549 - 2º Cartório - RIO CLARO/SP. Matrícula: 20550 - 2º Cartório - RIO CLARO/SP. Matrícula: 20551 - 2º Cartório - RIO CLARO/SP. 
Matrícula: 20552 - 2º Cartório - RIO CLARO/SP. Matrícula: 20553 - 2º Cartório - RIO CLARO/SP. Matrícula: 20554 - 2º Cartório - RIO CLARO/SP. Matrícula: 29714 - 2º Cartório - RIO CLARO/SP. Descrição: Complexo das seguintes matrículas: 20.545, 20.546, 20.547, 20.548, 20,549, 20.550, 20.551, 20.552, 20.553, 20.554 e 29.714 Matrículas: 
20.545: Lote 1, quadra 33 do Jardim São Paulo (372 m²);20.546: Lote 2quadra 33, área 260 m²; 20.547: Lote 3, quadra 33, área 300 m²; 20.548: Lote 4 da quadra 33, área 300 m²; 20.549: Lote 5, da quadra 33, área 300 m²; 20.550: Lote 6 da quadra 33, área 300 m²; 20.551: Lote 7, da quadra 33, área 300 m2; 20.552: Lote 8, da quadra 33, área 
de 300 m2; 20.553: Lote 9, da quadra 33, área 300 m²: 20.554: Lote 10 da quadra 33, área 300 m²: 29.714: Lote 11, da quadra 33, área 300 m². Os lotes acima descritos compõem o imóvel no qual os 4primeiros lotes estão localizados no estacionamento murado da Harpex, o 5º lote está parte no estacionamento, parte já no galpão da fábrica 
e do 6º ao 11º lote estão localizados no galpão onde funciona a fábrica da empresa executada O galpão da fábrica está localizado em parte nos terrenos penhorados pertencentes à empresa executada e em parte em imóvel de matrícula distinta e não pertencente à empresa. O c u p a ç ã o: Harpex Artfatos de Madeira Ltda. Área Total do 
Terreno: 3.332 m2 Área Construída: Cerca de 2000m2 ( Galpão da Fábrica). Ônus/Observação: Com relação às matrículas nº 20.553, 20.554, 29.714, há registro de hipoteca, tendo como credor o banco Bradesco, e não há informação de quitação apesar de já estar vencido a tempo o prazo para pagamento da hipoteca Proprietários: HARPEX 
ARTFATOS DE MADEIRA LTDA - CNPJ: 54.434.535/0001-08. Localização: Av. Doze, 2510 - Bairro: Jardim São Paulo - RIO CLARO/SP. Valor da Avaliação: R$ 2.980.000,00, em 23/07/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 1.490.000,00. Anexo(s) do bem: Foto 1: http://www.trt15.jus.br/nucleo_execucao/f/t/visualizarfotoman?modoJane-
laPlc=popup&chPlc=16570 Foto 2: http://www.trt15.jus.br/nucleo_execucao/f/t/visualizarfotoman?modoJanelaPlc=popup&chPlc=16571- Foto 3: http://www.trt15.jus.br/nucleo_execucao/f/t/visualizarfotoman?modoJanelaPlc=popup&chPlc=16572 - 23- Processo: 0012508-81.2016.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA.  23.1 Tipo 
do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 53061 - 1º Cartório – JUNDIAI/SP. Descrição: Dois prédios residenciais sob o nº 332 e 336, da Rua Bernardino de Campos, com seu respectivo terreno, medindo sete metros de frente para a referida via pública; por um lado, onde mede 16,00 metros, confronta com Mários Maciejezak; por outro lado 
onde mede 17,00 metros confronta com Dino Nani e, pelos fundos, onde tem a mesma largura da frente, confronta com Joao Maciejezak. Embora seja um imóvel só, com mais ou menos 116,00m², sobre referido imóvel foi construído um prédio residencial tipo sobrado que recebeu dois números (332 e 336) que acabou se constituindo em duas 
unidades geminadas. Ônus/Observação: Não poderá ser arrematado por lance inferior a 85% da avaliação. Proprietários: JURACY LEOPARDI - CPF: 071.692.568-00. Localização: Rua Bernardino de Campos, 332 e 336 – JUNDIAI/SP. Valor da Avaliação: R$ 370.000,00, em 25/11/2019. Lance Mínimo (85%): R$ 314.500,00. 24- Proces-
so: 0000394-81.2014.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 24.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 20003 - 1º Cartório – LIMEIRA/SP. Descrição: Observações: Segundo fi cha imobiliária da Prefeitura Municipal de Limeira, totaliza-se aproximadamente 19.661,86 metros quadrados de área construída, de barracões 
industriais e área administrativa. Prédio industrial com frente para a Avenida Souza Queiroz no. 267, Vila Queiroz, desta cidade e comarca de Limeira, construído em terreno que totaliza 51.491,58 metros quadrados, conforme medidas, divisas e confrontações constantes da matrícula. Proprietários: PAC - EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS 
LTDA - CNPJ: 06.942.174/0001-50 Localização: Avenida Souza Queiroz, 267 - Bairro: Vila Queiroz – LIMEIRA/SP Quantidade: 1. Valor da Avaliação: R$ 25.000.000,00, em 05/12/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 12.500.000,00. 25- Processo: 0010363-72.2018.5.15.0034 - VARA DO TRABALHO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA. 25.1 Tipo 
do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 27976 - 1º Cartório - SAO JOAO DA BOA VISTA/SP. Descrição: Um terreno, em aberto e sem benfeitorias, constituído pelo lote nº 15 (quinze), da quadra G, da planta do loteamento denominado JARDIM PRISCILA, zona urbana desta cidade de São João da Boa Vista, com a área de 300,00 m², 
medindo 12,00ms. (doze metros) de frente para a Rua Três, 12,00 ms. (doze metros) nos fundos, confrontando com o lote 16, nos lados mede 25,00 ms. (vinte e cinco metros) confrontando com o lote 13, e 25,00 ms. (vinte e cinco metros) com o lote 17. Ônus/Observação: Consta da certidão do imóvel condições que foram estipuladas no 
contrato padrão para venda de lotes do loteamento Jardim Priscila (Av. 1), bem como consta HIPOTECA em favor da Caixa Econômica Federal (R. 3), HIPOTECA JUDICIÁRIA (R. 8), e penhora em dois processos (R. 4 e Av. 6). Cadastrado na Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista sob o nº 03.075.0032.001. Proprietários: Luciana 
Budri Martins de Paula Santos - CPF: 281.337.098-30. Localização: Rua José Marcondes, 98 - Bairro: Jardim Priscila - SAO JOAO DA BOA VISTA/SP. Valor de Avaliação: R$ 179.050,00, em 27/02/2020. Lance Mínimo (50%): R$ 89.525,00. 26- Processo: 0011541-36.2016.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 26.1 Tipo do 
Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 59530 - 2º Cartório – LIMEIRA/SP. Descrição: Lote de terreno sob nº 16, da quadra A, do loteamento denominado Residencial Greville, desta cidade, medindo 15,00 metros de frente para a Rua Dois; igual medida no fundo; 33,50 metros de cada lado, da frente ao fundo; perfazendo assim uma área total 
de 502,50 metros quadrados. Observação: Terreno sem benfeitorias. Lote de terreno sob nº. 16, da quadra A, do loteamento denominado Residencial Greville, desta cidade, medindo 15,00 metros de frente para a Rua Dois; igual medida no fundo; 33,50 metros de cada lado, da frente ao fundo; perfazendo assim uma área total de 502,50 metros 
quadrados. Observação: Terreno sem benfeitorias. Direitos de aquisição sobre o lote de terreno sob nº. 16, da quadra A, do loteamento denominado Residencial Greville, desta cidade, medindo 15,00 metros de frente para a Rua Dois; igual medida no fundo; 33,50 metros de cada lado, da frente ao fundo; perfazendo assim uma área total de 
502,50 metros quadrados. Ônus/Observação: Alienação fi duciária. Proprietários: GILSON CESAR RIBEIRO - CPF: 052.951.368-41. Localização: Rua Monte Carlo, 120 - Bairro: Residencial Greville – LIMEIRA/SP. Valor de Avaliação: R$ 250.000,00, em 09/12/2019. Lance Mínimo (50%): R$ 125.000,00. 27- Processo: 0011308-
50.2018.5.15.0134 - VARA DO TRABALHO DE LEME. 27.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 17130 - 1º Cartório – LEME/SP. Descrição: FRAÇÃO IDEAL DE 40% da NUA PROPRIEDADE de uma casa de morada sob nº 383 da Rua Joaquim de Góes, na cidade de Leme/SP, com a seguinte descrição: «Uma casa de morada, 
construída com tijolos, coberta de telhas, situada nesta cidade e comarca de Leme, à rua Joaquim de Góes, n°383, com seu terreno e respectivo quintal, medindo 18,50 metros de frente, por 35,50 metros da frente aos fundos, confrontando, de um lado, com Arnold Zencker - de outro lado com Luiz Antonio Milanello, e pelos fundos com Michael 
Calil Chain” Imóvel cadastrado na Municipalidade local sob n° 1.1270.000115. Ônus/Observação: Segundo informações do Ofi cial de Justiça, no momento da avaliação,  trata-se de residência que, apesar de ter sido edifi cada de longo tempo, está em estado razoável de estrutura. Entretanto, por ser edifi cação antiga, os cômodos, por suas 
disposições e dimensões (9 da casa, mais banheiro e cozinha) não apresentam disponibilidade de boa utilização atualmente. Proprietários: ESPÓLIO DE LAEDY GONÇALVES - CPF: 328.968.838-00. Localização: Rua Joaquim de Góes, 383,Bairro Centro – LEME/SP. Percentual da Penhora: 40,00% Valor da Avaliação: R$ 280.000,00, 
em 26/10/2020. Lance Mínimo (50%): R$ 140.000,00. 28 – EXCLUÍDO - 29 - Processo: 0010633-47.2020.5.15.0060 - VARA DO TRABALHO DE AMPARO. 29.1 Tipo do Bem: Imóvel. - Identifi cação: Matrícula: 15317 - 1º Cartório – AMPARO/SP. Descrição: Fazenda à margem da Rodovia das Estâncias, com acesso completamente asfal-
tado. A sede está instalada em casa centenária, com 4 quartos, 2 salas, sala de jantar, copa, cozinha, lavanderia e varanda; No complexo da sede, em grande área verde de exuberante jardinagem, encontram-se a piscina, quadra de tênis, sauna e quiosque, este com área da ordem de 250 m2, completamente fechada; Campo gramado de 
futebol; Capela; Garagem para 8 carro. Registro no INCRA: 625.027.003.549 Área: 120 alqueires -289.19,85 hectares. Confrontações: Estrada asfaltada para Amparo; Estrada Municipal da Areia Branca; Sebastião Conti, Fazenda São Roque; Dr Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto; Antonio Lang e Ângelo Fs. Benfeitorias...3 casas mobiliadas 
para visitantes; 6 casas de colonos; Casa do Administrador e escritório; 2 reservatórios de água, com capacidade para 20 mil litros; 5 lagos refl orestados com árvores ornamentais e frutíferas; 3 lagos localizados nas áreas de pastagem; Barracão de móveis; Barracão com 15 baias para cavalos; 2 silos; Barracão Paiol ¿atrás das baias; Garagem 
de máquinas e tratores. Demais Benfeitorias 15 mil metros de cerca 5 _os arame liso; 5 cochos de sal cobertos; 15 nascentes; 2,5 km de calçamento. O imóvel precisa de manutenção quanto a vegetação. Ônus/Observação: De acordo com matrícula fornecida há hipoteca de primeiro grau R-09, POLDI EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS E 
IMOBILIARIAS LTDA deu em primeira, única e especial hipoteca à ATELIE DE EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME para garantia de empréstimo da quantia de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) a ser pago em onze parcelas de 30/09/2013 a 30/07/2014. Proprietários: POLDI EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS E IMOBI-
LIARIOS LTDA - CNPJ: 07.220.096/0001-42. Localização: RODOVIA DAS ESTÂNCIAS, KM 116,5 (ESTRADA MORUNGABA-AMPARO), s/nº, AMPARO/SP. Valor de Avaliação: R$ 12.145.980,00, em 10/12/2020. Lance Mínimo (50%): R$ 6.072.990,00. 30- Processo: 0011028-39.2020.5.15.0060 - VARA DO TRABALHO DE AMPARO. 30.1 
Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 9522 - 1º Cartório - SERRA NEGRA/SP. Descrição: Um lote de terreno sob nº19, da quadra X, do loteamento denominado “Estâncias Serra Negra”, situado no bairro das tres barras (...) 10,00 (dez metros) de frente para a praça 1-A (...) a área total de 1.930,00ms2 (hum mil novecentos e trinta 
metros quadrados). Não há acesso a logradouro, área pouco valorizada na região, não há construções. Proprietários: ALBERT SHAYO - CPF: 450.167.718-04. Localização: Bairro das Três Barras (não há logradouro), s/n - SERRA NEGRA/SP. Valor da Avaliação: R$ 20.000,00, em 14/12/2020. Lance Mínimo (50%): R$ 10.000,00. 31- Pro-
cesso: 0010906-31.2017.5.15.0060 - VARA DO TRABALHO DE AMPARO. 31.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 33294 - 1º Cartório – PEDREIRA/SP. Descrição: A casa, construída de tijolos e coberta de telhas, com uma porta e janela de frente e seu respectivo terreno e quintal mede 5,27m (cinco metros e vinte e sete cen-
tímetros) de frente; e 44,00m (quarenta e quatro metros) da frente aos fundos (...). Área do terreno (234mts2), área construída (302mts2). Trata-se de um sobrado em alvenaria de médio-baixo padrão, a parte inferior um salão utilizado para comercio, enquanto a superior utilizada como residência (dois quartos, um banheiro e uma sala). Ônus/
Observação: Moradores locais cientes: Douglas Tonelotti, CPF 398 856 198 -36, fi lho do executado Marcos. F&E Decorações - CNPJ 187.620.066/0001-84 - locatário. Proprietários: MARCOS RONALDO TONELOTTI - CPF: 102.318.868-61. Localização: Praça Coronel Joao Pedro ou Rua Vascon, 185 – PEDREIRA/SP. Valor da Avaliação: 
R$ 450.000,00, em 21/01/2021. Lance Mínimo (50%): R$ 225.000,00. 32- Processo: 0012353-66.2015.5.15.0014 - 1ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 32.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 25511 - 2º Cartório – LIMEIRA/SP. Descrição: Unidade autônoma consistente do apartamento nº 32, localizado no 3º andar do 
Edifício Leonardo da Vinci, situado à Rua Antônio Custódio de Oliveira, nº 53, esquina com a Rua Profª. Irene Alves de Toledo Lima, nesta cidade (...), que o apartamento descrito contém: sala de estar, sala de jantar, lavabo, circulação, dois dormitórios, dois banhos, duas suítes, cozinha, despejo, área de serviço e três terraços; corresponden-
do a uma área útil de 167,8945 m2, área de coisas de uso comum de 65,464460 m2, área total de 233,358960 m2, que corresponde a uma fração ideal de 47,450793 m2, ou 3,423578% do terreno e uma cota nas despesas de 3,423578%; que referido apartamento tem direito ao uso de duas vagas de garagens, nº 01 2 02, em lugares indeter-
minados, e suas áreas já computadas nas áreas do apartamento. Observações: Edifício em bom estado de conservação; Possui parquinho infantil, piscina e salão de festas; Ótima localização central, em uma rua de mão única e pouco trânsito. Proprietários: ITALO PASCHOAL ARCARO - CPF: 269.854.628-04. Localização: Rua Antônio 
Custódio de Oliveira, 53, esquina com a Rua Professora Irene Alves de Toledo - Bairro: Vila Paraíso – LIMEIRA/SP. Valor da Avaliação: R$ 850.000,00, em 17/02/2021. Lance Mínimo (50%): R$ 425.000,00. 33- Processo: 0010099-89.2021.5.15.0118 - VARA DO TRABALHO DE ITAPIRA. 33.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícu-
la: 2052 - 1º Cartório – SOCORRO/SP. Descrição: 29,16% de um terreno para edifi cação, situado na Rua Joaquim Tavares de Toledo, 140, correspondente ao lote n°19, medindo 10,00 (dez metros) de frente a igual largura nos fundos, por 35,80 m (trinta e cinco metros e oitenta centímetros) da frente - aos fundos do lado direito de quem olha 
para o terreno e 35.00 m (trinta a cinco metros) da frente aos fundos do lado esquerdo, numa área total de 336,30 m2 (trezentos e trinta e seis metros e trinta centímetros). O imóvel é uma casa urbana antiga, com acabamento antigo, sem laje, apenas forro de madeira. Possui 3 quartos, sala, cozinha e 2 banheiros. No fundo tem uma edícula 
com um quarto e um banheiro e área de serviço. IMÓVEL URBANO RUA JOAQUIM TAVARES DE TOLEDO, LOTE n°19. Cadastro Municipal:- n°01.02.038.0264.001. Um terreno para edifi cação, situado nesta cidade na continuação da Rua Campos Salles, atualmente Rua Joaquim Tavares de Toledo, 140, medindo 10,006 (dez metros) de 
frente e igual largura nos fundos, por 35,80m (trinta e cinco metros e oitenta centímetros) de frente aos fundos do lado direito de quem olha para o terreno e 35.00m(trinta cinco metros) da frente aos fundos do lado esquerdo, numa área total de 336,30 m2(trezentos e trinta e seis metros e trinta centímetros quadrados. O imóvel é uma casa 
urbana antiga, com acabamento antigo, sem laje, apenas forro de madeira. Possui 3 quartos, sala, cozinha e 2 banheiros. No fundo tem uma edícula com um quarto e um banheiro e área de serviço. Ônus/Observação: Conforme consta dos autos, a penhora e avaliação refere-se a parte ideal 29,1666% do imóvel de matrícula nº 2052 do CRI 
de Socorro-SP, de propriedade do executado CLAUDIO ROBERTO REGINATO. Libere-se a cota ideal de imóvel penhorada para hasta pública unifi cada. Proprietários: Claudio Roberto Reginato - CPF: 650.433.838-87. Localização: Rua Joaquim Tavares de Toledo, 140 - Bairro: Centro -  SOCORRO/SP. Percentual da Penhora: 29,16%. 
Valor da Avaliação: R$ 70.000,00, em 18/02/2021. Lance Mínimo (50%): R$ 35.000,00. 34- Processo: 0010418-71.2014.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 34.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 30025 - 1º Cartório – LIMEIRA/SP. Descrição: Gleba de terras denominado “Lote B1”, situado no Bairro dos Pe-
reiras, que assim se descreve: inicia-se no ponto 1, (...) fechando assim o polígono descrito com uma área de 11.635,85 m2 ou 0,48 alq.; Existe uma faixa de área não edifi cante, que inicia no ponto 1, (...), fechando assim o polígono descrito com uma área de 833,00 m2 ou 0,034 alq.; Cadastro da Prefeitura: Quadra 4599, unidade 00. Obser-
vações: gleba de terras sem nenhuma edifi cação ou benfeitoria; lote em terra nua, coberto por mato; topografi a em aclive da frente aos fundos do imóvel; ao lado da Tanques Scherrer, na Estrada do Zé do Pote (LIM-346); Proprietários: SINAL VERDE LIXEIRAS EIRELI – EPP - CNPJ: 03.024.038/0001-92. Localização: Gleba de terras deno-
minado “Lote B1”, situado no Bairro dos Pereiras – ao lado da Tanques Scherrer, na Estrada do Zé do Pote (LIM-346) - Bairro Dos Pereiras – LIMEIRA/SP. Valor de Avaliação: R$ 2.327.000,00, em 19/02/2021. Lance Mínimo (50%): R$ 1.163.500,00. 35- Processo: 0011271-75.2017.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 35.1 
Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 39788 - 1º Cartório – GUARUJA/SP. Descrição: Apartamento TIPO Duplex nº 144, localizado nos 17º e 18º andares ou 18º e 19º pavimento do Edifício Daniela, situado à Rua Vereador Roberto Gelsomini, 172, nesta cidade, município e comarca de Guarujá, tendo compreendido os dois pavimen-
tos a área útil de 180,7700 ms2, a área comum de 22,8267 m2, a área total de 210,5967ms2, pertencendo-lhe tanto no terreno como nas partes comuns, uma fração ideal equivalente a 1,444879 % do todo. Proprietários: FÁBIO LUCCAS ROSA JÚNIOR - CPF: 447.488.288-11. Localização: Roberto Gelsomini, 172, Apto 44, Bairro Pitanguei-
ras, GUARUJÁ/SP. Valor da Avaliação: R$ 800.000,00, em 19/08/2021. Lance Mínimo (50%): R$ 400.000,00. 36- Processo: 0010191-38.2019.5.15.0118 - VARA DO TRABALHO DE ITAPIRA. 36.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula: 54881 - 1º Cartório – JAU/SP. Descrição: Um lote de terreno urbano, sem benfeitorias, corres-
pondente ao lote número 62 da quadra 07 do loteamento denominado Jardim Cila de Lúcio Bauab, encerrando área de 162,62 metros quadrados. Ônus/Observação: De acordo com o setor de cadastro da Prefeitura Municipal de Jaú, sobre referido terreno foi edifi cada uma casa de 90,78 metros quadrados, que recebeu o número 312, da Rua 
Albertino Arrielo - Jaú/SP. O lance mínimo para arrematar o bem em hasta pública é de 80% (oitenta por cento), conforme despacho Id 0c990ca proferido no processo 0010191-38.2019.5.15.0118. Proprietários: Sidney Calegari - CPF: 171.789.178-06. Localização: Rua Albertino Arrielo, 312 -  JAU/SP. Valor da Avaliação: R$ 110.000,00, em 
16/04/2021. Lance Mínimo (80%): R$ 88.000,00. 37- Processo: 0010748-25.2019.5.15.0118 - VARA DO TRABALHO DE ITAPIRA. 37.1 Tipo do Bem: Imóvel. Identifi cação: Matrícula 32428 - 1º Cartório – ITAPIRA/SP. Descrição: Parte ideal correspondente a 2,94100%, de um imóvel urbano, com terreno de 1.584,33m2, situado na Rua 
Cubatão, s/n, com fundos para Rua Senhor Chagas, nº 169, Bairro Cubatão, no Município de Itapira-SP. Benfeitorias: Uma área edifi cada de 60,90m2, acrescida de área de dependência de 87,62, e de área de piscina de 133,75m2, conforme cadastro fornecido à Prefeitura de Itapira-SP. Ônus/Observação: Parte ideal correspondente a 8,823% 
do imóvel, situado na Rua Cubatão, s/n, com fundos para Rua Senhor Chagas, nº 169, Bairro Cubatão, no Município de Itapira-SP, referente à propriedade dos executados Onofre Marques Filho e Marcia Aparecida de Oliveira Marques sobre o imóvel matrícula nº 32.428 do CRI de Itapira. Proprietários: MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA 
MARQUES - CPF 120.597.788-08 - ONOFRE MARQUES FILHO - CPF 969.007.688-49. Localização: Rua Cubatão, s/n, acesso também pela Rua Senhor Chagas, 169 - Bairro Cubatão – ITAPIRA/SP. Percentual da Penhora: 8,82%. Valor da Avaliação: R$ 48.526,50, em 27/04/2021 Lance Mínimo (50%): R$ 24.263,25. 38- Processo: 
0011019-72.2017.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 38.1 Tipo do Bem: Veículo. Identifi cação: Placa: ERK5808 RENAVAM nº 252005481 Chassi nº 9BWAA05U7BP066865. Descrição: VW/GOL 1.0, placa ERK5808, Ano de Fabricação 2010, Ano do modelo 2011, Placa ERK 5808, Cor Prata. Conservação: Veículo em esta-
do compatível com o seu ano de fabricação; com 02 pneus furados e 02 em ruim estado; parte elétrica e mecânica não verifi cadas, vez que o veículo se encontra parado e sem bateria há algum tempo. Proprietários: JAMIR JORGE - CPF: 327.677.659-68. Removido: Sim. Localização: R. Dr. Sahid Maluf, 750, Pátio de Apreensão do DER de 
Americana, - Bairro Chácara Letônia – AMERICANA/SP. Valor da Avaliação: R$ 18.000,00, em 12/07/2021. Lance Mínimo (50%): R$ 9.000,00. Anexo(s) do bem: Fotos do veículo: http://www.trt15.jus.br/nucleo_execucao/f/t/visualizarfotoman?modoJanelaPlc=popup&chPlc=17025 39- Processo: 0010689-66.2021.5.15.0118 - VARA DO 
TRABALHO DE ITAPIRA. 39.1 Tipo do Bem: Veículo. Identifi cação: Placa: DIC4495 RENAVAM nº 801231248, Chassi nº 9BG116AX03C416457. Descrição: Um veículo marca CHEVROLET/BLAZER, ano de fabricação 2003 e modelo 2003, cor preta, gasolina, placa DIC-4495, veículo este com estado ruim de uso e conservação, porém 
adequado para o ano, encontrando-se no momento com pintura com alguns arranhões, lataria bem conservada, bancos conservados e pneus carecas. Veículo não ligou no momento da diligência, segundo proprietário foi por desgaste da bateria. Assim não foi possível verifi car os quilômetros marcados no hodômetro. Proprietários: ORTÊNCIO 
ANTÔNIO FREGONESI - CPF: 297.377.108-00. Localização: RUA BASÍLIO DA GAMA, 56 - Bairro: dos Pimenteis - AGUAS DE LINDOIA/SP. Valor de Avaliação:  R$ 21.000,00, em 27/07/2021. Lance Mínimo (50%): R$ 10.500,00. 40- Processo: 0010592-12.2016.5.15.0128 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA. 40.1 Tipo do Bem: 
Veículo. Identifi cação: Placa: FPK7034 RENAVAM nº 1070557860, Chassi nº 9C2SC6920FR200526. Descrição: Motocicleta Honda CB 1000R, cor vermelha, ano de fabricação e modelo 2015. Motocicleta foi recolhida ao pátio do Guincho São Lucas em 05/06/2021, onde está até a data da diligência, estacionada em área coberta, protegida 
das intempéries; não obstante, está coberta de poeira e em decorrência da falta de uso, a bateria apresenta leve sinal, mas insufi ciente para aferir a quilometragem, e tampouco para funcionar o veículo. Não obstante, chegou ao pátio em bom estado, o que, ao lado das informações colhidas no local, leva a crer que após troca de bateria, troca 
de óleo e manutenção simples, estará apta a rodar normalmente. No mais, exceto pela poeira e o não funcionamento, a motocicleta se encontra em bom estado de conservação. Ônus/Observação: Alienação fi duciária em Favor do Banco Honda. Proprietários: ALEX FABIANO TEIXEIRA - CPF: 310.798.438-84. Removido: Sim. Localização: 
Rua Um - JN, 980 - Pátio do Guincho São Lucas - Bairro Jardim Novo I, RIO CLARO/SP. Valor da Avaliação: R$ 38.000,00 em 31/08/2021. Lance Mínimo (50%): R$ 19.000,00. REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA HASTA PÚBLICA UNIFICADA REALIZADA PELA DIVISÃO DE EXECUÇÃO DA CIRCUNSCRIÇÃO DE LIMEIRA/SP 
DO TRT DA 15ª REGIÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS. 1. CADASTRAMENTO PARA PARTICIPAR DO LEILÃO: 1.1 – O interessado em lançar deverá efetuar cadastro antecipadamente à realização da hasta pública, através do sítio do leiloeiro na internet www.centraljudicial.com.br. O referido cadastramento implicará na aceitação da integra-
lidade das disposições do Provimento GP-CR nº 04/2019, do TRT da 15ª Região, assim como das demais condições dispostas neste edital; 1.2 – Após o cadastramento, deverá ser encaminhado ao leiloeiro, no e-mail  atendimento@centraljudicial.com.br, arquivo onde estejam digitalizados os seguintes documentos, com imagens legíveis, além 
do TERMO DE ADESÃO, com cláusula específi ca de que o licitante presta as informações com veracidade, na forma da lei, sob pena de caracterização de crime, valendo o simples recebimento do e-mail como prova para este fi m: a) carteira de identidade (RG) ou documento equivalente (carteira nacional de habilitação, documento de identi-
dade expedido por entidades de classe ou órgãos públicos); b) cadastro de pessoa física (CPF); c) comprovante de estado civil; d) comprovante de residência em nome do interessado e; e) contrato social e alterações, na hipótese de se tratar de pessoa jurídica. Alternativamente, os citados documentos, em cópias autenticadas, poderão ser 
encaminhados para o endereço físico, no escritório de representação do leiloeiro sito na Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 190, Várzea da Barra Funda, São Paulo/SP - 01140-070. Fica autorizado o envio do termo e adesão e dos documentos supracitados por meio eletrônico, via e-mail, desde que com assinatura digital do remetente/
licitante ou de seu procurador, de forma que possa ser submetido à verifi cação quanto à veracidade das informações 1.3 – Os documentos referidos no item 1.2 deverão ser recepcionados pelo leiloeiro até vinte e quatro horas antes do leilão eletrônico, sob pena de não ser efetivada a validação do cadastro efetuado; 1.4 – O cadastro 
é pessoal e intransferível, sendo o interessado responsável pelo cumprimento dos prazos fi xados neste edital, assim como pelos lances realizados com seu login e senha, no caso do leilão eletrônico; 1.5 – O cadastramento e a participação no leilão eletrônico constituem faculdade dos licitantes, eximindo-se o TRT da 15ª Região de eventuais 
problemas técnicos ou operacionais que obstem, no todo ou em parte, a efetiva participação do interessado no ato (art. 13 do Provimento GP-CR nº 04/2019). 2. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HASTA PÚBLICA: 2.1 - A hasta estará a cargo do Leiloeiro Ofi cial ora nomeado, André Sobreira da Silva, JUCESP nº 898, o qual fi ca responsável por: 
a) Divulgar o leilão designado, com especial enfoque para a da modalidade de sua realização, que será exclusivamente eletrônica (art. 3º, § 3º, da Portaria Conjunta GP-VPA-VPJ-CR nº 005/2020), em mídias eletrônicas, tais como redes sociais e portais de notícias, além da publicação do competente edital com, no mínimo 20 (vinte) dias úteis 
de antecedência, no site nacional www.publicjud.com.br; b) Expedir os Autos de Arrematação, uma vez aceitos os lances, encaminhando-os, após a sua assinatura digital, ao Juiz Coordenador da Divisão de Execução para a mesma fi nalidade. 2.2 – Os interessados em arrematar os bens incluídos nesta hasta poderão vistoriá-los nos locais 
onde se encontrarem (informação que poderá ser obtida ao endereço eletrônico do leiloeiro (www.centraljudicial.com.br), por meio de agendamento de visitas, até o dia útil imediatamente antecedente à sua realização, sendo vedado aos senhores depositários criar embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, 
inciso IV, do CPC, fi cando desde logo autorizado o uso de força policial, se necessário. Diante disso, não serão aceitos lances condicionados à vistoria futura de bens, posto que é obrigação do interessado em participar da hasta, efetuar a vistoria antes de sua realização. 2.3 – Os bens serão anunciados por lotes no sítio do leiloei-
ro, vendidos um a um, em caráter ad corpus e nas condições e no estado de conservação em que se encontram. No último dia do leilão (17/12/2021), os lotes serão encerrados de modo escalonado, a cada 1 minuto, sendo o encerramento do lote 01 às 10h00min, o encerramento do lote 02 às 10h01min, e assim sucessivamente até o último 
lote. Os lotes que não receberem lances até um dia antes da data de encerramento do pregão poderão ser desmembrados, desde que mantidos os mesmos percentuais de lance mínimo fi xado (art. 4º, parágrafo único, do Provimento GP-CR nº 04/2019). Caso, mesmo deste modo, não sejam apresentados lances, poderá o magistrado aceitar, 
a partir de contato prévio realizado por iniciativa do leiloeiro, excepcionalmente, observadas as características e peculiaridades que envolvam os bens, propostas com valores inferiores ao lance mínimo previsto no item seguinte. Ainda assim, os bens que não forem objeto de arrematação serão disponibilizados novamente (repasse), no último 
dia da hasta, 15 (quinze) minutos antes do encerramento do leilão de todos os bens. 2.4 - Será observado como lance mínimo a porcentagem sobre o valor da avaliação defi nida pelo Juízo da Execução. Não existindo defi nição pelo Juízo da Execução do lance mínimo, esse será de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 2.5 - Desde 
a publicação do edital, o leilão eletrônico estará disponível para recepção de lances por meio do sítio do leiloeiro na internet www.centraljudicial.com.br, sendo certo que: a) Durante todo o período de duração da hasta pública, até o seu encerramento, o usuário cadastrado terá conhecimento dos lances ofertados virtualmente (online), por meio 
de informação disponibilizada pelo leiloeiro na página eletrônica sob sua responsabilidade, observado, no particular, o contido no art. 21, do Provimento GP-CR nº 04/2019, do TRT da 15ª Região; b) O usuário cadastrado poderá ofertar novo lance, que será devidamente anunciado no ambiente virtual do leiloeiro, propiciando a concorrência, 
em igualdade de condições, aos interessados. O aludido ambiente virtual do leiloeiro deve possibilitar a comunicação com os licitantes, inclusive com registro de data e hora, para verifi cação e certifi cação da ordem dos lances e do arrematante vencedor. 2.6 - Compete ao Juiz responsável pela hasta pública, na forma do art. 14, parágrafo 3º, 
do Provimento GP-CR nº 04/2019, proceder o cancelamento de qualquer oferta quando não for possível autenticar a identidade do usuário, houver descumprimento das condições estabelecidas no edital ou no referido Provimento ou a proposta apresentar irregularidade; 2.7 - Arrematado o bem, o leiloeiro enviará ao arrematante, por mensagem 
eletrônica, as guias de depósito e os dados bancários para pagamento imediato do valor da arrematação e da comissão, respectivamente, observados os percentuais devidos e a forma de pagamento prevista neste edital; 2.8 - No ato do acerto de contas da hasta pública, o arrematante deverá pagar parcela correspondente a, no mínimo, 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor do lance, além da comissão do leiloeiro, de 5% (cinco por cento) sobre o mesmo valor, admitindo-se pagamento em moeda corrente, comprovação de transferência on-line ou guia de depósito; 2.9 - Quanto ao saldo remanescente deverá ser pago no primeiro dia útil subsequente à data da realização da hasta 
(art. 6º, § 1º, do Provimento GP-CR nº 04/2019), diretamente na agência bancária autorizada; 2.10 - A realização tempestiva dos pagamentos deve ser comprovada na mesma data de sua efetivação, mediante envio de mensagem eletrônica acompanhada dos documentos, para o endereço eletrônico do leiloeiro, que os encaminhará ao Juízo 
da Execução (Vara do Trabalho); 2.11 – O leiloeiro deverá comunicar imediatamente à Divisão de Execução a não realização dos depósitos dos valores devidos nos prazos acima fi xados, bem como a existência de lances subsequentes, para que seus ofertantes possam exercer o direito de opção, sem prejuízo da possibilidade de reparação 
de prejuízos prevista no disposto no caput do artigo 903, do Código de Processo Civil. 2.12 - O credor que não adjudicar os bens constritos perante o Juízo da execução, antes de designada data para o leilão pela Corregedoria Regional, com sorteio de leiloeiro e geração de relatório por sistema eletrônico, só poderá adquiri-los em hasta públi-
ca na condição de arrematante, com preferência na hipótese de igualar ao maior lance, respondendo, porém, pelo pagamento da comissão do leiloeiro, em conformidade com as regras gerais deste regulamento; 2.13 - Ressalvada a hipótese do art. 903, § 5º, do Código de Processo Civil, a desistência da arrematação ou a ausência do depó-
sito do saldo remanescente no prazo fi xado acarretará a perda, em favor da execução, do valor já pago, além da comissão destinada ao leiloeiro, voltando o(s) bem(ns) para novo leilão, do qual não poderá participar o arrematante; 2.14 - Não será devida a comissão ao leiloeiro na hipótese de desistência de que trata o § 5º do art. 903, do 
Código de Processo Civil, de anulação ou inefi cácia da arrematação ou se negativo o resultado da hasta. Nessas hipóteses, o leiloeiro devolverá ao arrematante o valor recebido a título de comissão, corrigido pelo IPCA-E, imediatamente após o recebimento do comunicado pela Divisão de Execução ou pelo Juízo da Execução; 2.15 - Na hipó-
tese de acordo ou pagamento do débito após a publicação do edital, mas antes da realização da hasta pública, o leiloeiro fará jus à comissão de 5% (cinco por cento) do valor de avaliação do bem; 2.16 - Além da comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, o leiloeiro fará jus ao ressarcimento das despesas incorridas com 
a remoção, guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, na forma do artigo 789-A, VIII, da CLT, que serão acrescidas à execução. 2.17 - Será admitido o parcelamento do pagamento da arrematação, observadas as seguintes regras: a) Quando se tratar de bens imóveis, a proposta conterá oferta de pagamen-
to de pelo menos 30% (trinta por cento) do valor do lance à vista e o restante em até 18 (dezoito) parcelas mensais e sucessivas, corrigidas pelo IPCA-E; b) Quando se tratar de bens móveis, a proposta conterá oferta de pagamento de pelo menos 30% (trinta por cento) do valor do lance à vista e o restante em até 6 (seis) parcelas mensais 
e sucessivas, corrigidas pelo IPCA-E; c) Havendo mais de uma proposta de parcelamento de igual valor, a proposta com menor número de parcelas terá preferência. Demais propostas, fora do padrão citado, deverão ser submetidas à MM. Juíza Coordenadora da Divisão; d) Não será admitido parcelamento de bens com valor inferior a R$ 
15.000,00; e) Não será admitida parcela com valor inferior a R$ 2.500,00. 2.18 - A critério da Juíza responsável pela hasta, a qualquer tempo, o parcelamento poderá ser corrigido monetariamente por outro índice que venha substituir o IPCA-E; 2.19 - O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em 
face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação, perante o Juízo da execução; 2.20  - A apresentação da proposta de parcelamento não suspende o leilão; 2.21 - A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as pro-
postas de pagamento parcelado de mesmo valor; 2.22 - Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: a) em diferentes condições, a Juíza Coordenadora da Divisão de Execução decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, a de maior valor ou menor número de parcelas; e b) em iguais condições (valor e número de parcelas), 
ganhará a formulada em primeiro lugar. 2.23 - No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao(s) exequente(s) até o limite de seu(s) crédito(s), e os subsequentes, ao executado, ressalvada a possibilidade de destinação desse excedente para o pagamento de contribuições previdenciárias e fi scais, 
custas e outras despesas processuais do próprio feito ou de outros feitos movidos perante a Justiça, especialmente a trabalhista; 2.24 - Os requerimentos relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), tal como imissão antecipada na posse deverão ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação, perante o Juízo da execução; 
2.25 – Relativamente aos tributos e outros débitos que recaiam sobre o bem alienado em hasta pública seguir-se-ão as seguintes regras: a) Nos termos do parágrafo único, do art. 130, do CTN, sendo hipótese de sub-rogação dos débitos no preço, fi ca o bem arrematado nesta hasta pública desembaraçado das dívidas tributárias e fi scais 
geradas até a data da arrematação, de forma que esses encargos não serão transferidos ao arrematante. Do mesmo modo, por força da aquisição originária da coisa, inteligência do art. 1.430, do Código Civil, eventuais débitos condominiais se sub-rogam no preço, observadas as preferências legais, de maneira que também não serão 
transferidas ao arrematante as taxas condominiais devidas até a data da arrematação; b) Conforme já decidiu o TST (TST-RO-6626-42.2013.5.15.0000; TST REENEC E RO - 75700- 07.2009.5.05.0000; TST-ReeNec e RO-12600-56.2009.5.09.0909; TST-RXOF e ROAG - 58400- 44.2005.5.06.0000; TST-RXOF e ROMS-25600-
26.2006.5.06.0000), por analogia, a previsão da alínea antecedente também se aplica a bens móveis, inclusive veículos, fi cando os mesmos livres de débitos de IPVA, multas e outros, inscritos ou não na dívida pública, geradas até a data da arrematação, de forma que esses encargos não serão transferidos aos arrematantes; c) As 
despesas de transferência do bem penhorado que não se enquadrem na previsão das alíneas antecedentes, tais como, custo de registro no Cartório de Registro de Imóveis, transferência junto a órgão de trânsito, entre outras, correrão por conta do arrematante. 2.26 - Se o crédito do (s) exequente(s) for(em) sufi ciente(s) para a aquisição 
do bem na hasta e o(s) exequente(s) desejar(em) oferecer lance utilizando tal crédito, serão observadas as seguintes regras: a) Na hipótese de o exequente ser o único credor trabalhista com crédito habilitado nos autos da execução em que foi determinada a alienação do bem penhorado, a arrematação com a utilização dos créditos, sem 
exibir o preço, somente será deferida se, por ocasião da realização da hasta pública, apresentar certidão atualizada do seu crédito, até o dia útil imediatamente anterior à data da hasta pública, bem como certidão que comprove ser ele/a o único credor trabalhista com crédito habilitado nos autos em que foi determinada a alienação do bem 
penhorado, tendo em vista o disposto no §1º, do art. 892, do Código de Processo Civil (“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 sem efeito a arrematação e, nesse caso, 
realizar-se-á novo leilão, às custas do exequente”); b) Na hipótese de existir mais de um credor trabalhista com crédito habilitado nos autos (inclusive por penhora no rosto dos autos ou em virtude de reserva de crédito), em que foi determinada a alienação do bem penhorado, a arrematação com a utilização dos créditos somente será deferida 
se todos os credores trabalhistas acima referidos se fi zerem presentes, pessoalmente ou devidamente representados por procurador com poderes específi cos para tal ato, e manifestarem o desejo de arrematar conjuntamente o bem, hipótese na qual cada um deles adquirirá uma parte ideal proporcional ao seu crédito, cabendo-lhes pagar 
proporcionalmente a comissão fi xada ao leiloeiro; e c) Na hipótese da alínea anterior, caso não haja a concordância de arrematação conjunta de todos os credores, o exequente que pretender arrematar os bens estará obrigado a exibir a integralidade do preço ou solicitar o parcelamento da proposta nos termos do edital, sob pena de inde-
ferimento do pedido de arrematação. 2.27 - Caso o (s) arrematante (s) seja (m) o (s) próprio (s) credor (es) e não se amoldando a hipótese à previsão do item 2.26, ou seja, não sendo o crédito do (s) exequente (s) sufi ciente (s) para a aquisição do bem (ns), caberá ao (s) arrematante (s) efetuar, até o primeiro dia útil subsequente à data da 
realização da hasta, o depósito do valor do lance que superar o seu crédito, sob pena de tornar sem efeito a arrematação, realizando-se novo leilão às custas do exequente ou, se for o caso, de atribuí-la ao licitante concorrente, ressalvada a possibilidade de o(s) credor(es) postular(em) o parcelamento do valor do lance que superar o seu 
crédito, nos termos do edital. Ocorrendo qualquer uma destas hipóteses, a comissão do leiloeiro, calculada sobre o valor total do lance, deverá ser paga no ato da hasta pública ou no dia útil imediatamente subsequente, se autorizado pelo magistrado condutor da hasta. 3. DISPOSIÇÕES FINAIS - 3.1 - Os participantes dos leilões promovidos 
pelo TRT, incluídos os eventuais arrematantes dos lotes oferecidos, não poderão alegar desconhecimento das condições do certame, dos encargos do bem, das condições e prazos de pagamento ou das despesas e custas relativas às hastas públicas; 3.2 – Fica autorizado o leiloeiro ou pessoa por ele expressamente designada a fazer a vis-
toria dos bens penhorados, podendo fotografá-los, bem como solicitar, em caráter de urgência, as respectivas certidões de regularidade nos órgãos de interesse, em especial Prefeitura, DETRAN, CIRETRAN, Cartórios de Registro de Imóveis, Cartório de Títulos e Documentos, INCRA, dentre outros que se fi zerem necessários; 3.3 - Questio-
namentos à arrematação, de acordo com o art. 903, do CPC, não implicará efeito suspensivo da venda realizada, considerando-se perfeita, acabada e irretratável, ainda que venha a ser julgada procedente a ação autônoma de que trata o § 4º do mesmo artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos; 3.4 – No prazo 
de 10 (dez) dias, após a realização da hasta, o leiloeiro deverá apresentar à Vara do Trabalho de origem do processo onde foi feita a penhora e à Divisão de Execução, planilha de ocorrências, nos termos do art. 23, do Provimento GP-CR nº 04/2019; 3.5 – Os casos omissos e as dúvidas quanto à aplicabilidade do Provimento GP-CR nº 04/2019, 
serão resolvidos por ato conjunto da Presidência e da Corregedoria deste Tribunal, sendo os embaraços dirimidos pelo Juiz da Divisão de Execução; 3.6 - Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas por meio de 
e-mail e telefone do leiloeiro; 3.7 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais das partes, inclusive com relação aos cônjuges ou companheiros, sócios e patronos de todos os citados, bem como de terceiros. Limeira/SP, 21/11/2021. LADY ANE DE PAULA SANTOS DELLA ROCCA - Juíza Coordenadora da 
Divisão de Execução de Limeira

A Excelentíssima Senhora Doutora Lady Ane de Paula Santos Della Rocca, Juíza do Trabalho, Coordenadora da Divisão de Execução de Limeira, na forma da lei e nos termos do Provimento GP-CR nº 04/2019, faz saber
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S
BT voltou atrás e 
decidiu seguir com 
novelas nacionais 
de segunda a sexta. 
A decisão foi toma-

da, baseada nos números re-
centes de “Usurpadora”. Um 
fenômeno de audiência no 
México, nos Estados Unidos 
e em vários outros países da 
América Latina, por aqui ain-
da não gerou números inte-
ressantes, mesmo quando 
confrontou com “Império” e 
“Gênesis” nas noites de quar-
ta-feira. Desta forma, “Se nos 
Deixam”, que estava sendo 
anunciada, será a substitu-
ta de “Te Dou a Vida”, faixa 
das 18h30, a partir de janei-
ro. Aliás, sobre as Novelas da 
Tarde, a partir de 13 de de-
zembro, haverá um terceiro 
horário com a volta de “Mar 
de Amor”. O SBT, porém, já a 
partir da próxima segunda-
-feira, terá uma programa-

SBT promove mudanças ção diferente na faixa da tar-
de: 14h15 – Casos de Família, 
15h15 – Roda a Roda, 15h45 – 
Fofocalizando, 17h00 – No-
velas da Tarde, 19h45 – SBT 
Brasil.

TV Tudo
Completando. “As Aventu-
ras de Poliana”, em gravações, 
já tem definida a sua estreia 
para abril. “Carinha de Anjo”, 
que está no ar, passará para o 
segundo horário.

Novos tempos. Ontem, dia 
da estreia, o diretor Allan 
Fiterman se despediu de 
“Quanto Mais Vida, Melhor!”, 
a nova novela das 19h da Glo-
bo, após dois anos de traba-
lho entre produção e grava-
ções. Está com os seus 161 
capítulos gravados.

Pendurado. Quando a con-
tratação do Caio Coppola foi 
anunciada, ele e a Jovem Pan, 
em comunicado, disseram 
que sua estreia seria logo 
após 15 de novembro. Só que 

até agora não foi. Data hoje, a 
informação é que ainda estão 
vendo formato, pacote gráfi-
co e questões técnicas. 

Estreia. Hoje, na Record, 21h, 
substituindo a “Gênesis”, es-
treia “A Bíblia”. Um compila-
do de episódios da própria 
“Gênesis”, “Os Dez Manda-
mentos” e “A Terra Prometi-
da”, cronologicamente mon-
tados, para contar como tudo 
começou. E para chegar até 
“Reis”, a próxima atração.

A propósito. Roberto Birin-
delli, um dos protagonistas 
de “Nos Tempos do Impera-
dor”, na Globo, como general 
Solano Lopez, fechou com a 
Record. E já iniciou o traba-
lho de preparação para “Reis”.

Vale dizer. Ontem, foi falado 
de um episódio envolvendo 
o comentarista Edmundo na 
transmissão de Fortaleza e 
Palmeiras pela rádio Bandei-
rantes. Jogo comendo solto e 
ele de olho no celular.

INSTAGRAM

HORÓSCOPO

PROVA DE AMOR
15h15 na RecordTV

Crianças tentam pegar o elevador, 
que não funciona. As crianças 
correm na direção da escada. Dudu 
pára e enfrenta Elza enquanto os 
outros fogem. Elza pega Dudu e o 
tranca em casa. Ela sai para buscar 
as outras crianças, que descem cor-
rendo as escadas. Crianças ouvem 
os gritos de Elza. Lopo chega em 
casa apavorado. Ele diz para Gerião 
e Murilo que precisa fugir. Pestana 
chega e avisa que conseguiu o novo 
endereço de Carvalho. Rafa liga 
para polícia para registrar queixa 
contra Lopo. Pati chora. Monstrão 
diz para Gibi que não acredita em 
Daniel. Monstrão pega a faca. 

MALHAÇÃO SONHOS
17h45, na Rede Globo

Heideguer convence Quitéria a 
viajar com ele para o Rio de Janeiro. 
Ernesto cobra uma explicação 
de Karina sobre sua ausência no 
encontro. Gael treina com Duca, que 
sente dores no pé. Cobra liga para 
Quitéria, que não atende a pedido 
de Heideguer, e o lutador descon-
fi a. Lobão prende Karina em seu 
quarto. Karina consegue gravar uma 
mensagem para Ernesto e pede que 
ele procure Gael. Lobão e Gael são 
convidados a se enfrentar em uma 
luta demonstrativa do Warriors. 
Pedro estranha quando Karina não 

RESUMO DAS NOVELAS

responde às suas chamadas. 

NOS TEMPOS DO IMPERADOR 
18h20, na Rede Globo

Tonico fi nge ajudar Pedro, que 
convoca esforços e investimentos 
no exército brasileiro. Leopoldina 
se frustra por ter de adiar sua 
viagem com Augusto. Luísa e Teresa 
decidem uma trégua entre as duas, 
para apoiar Pedro e o Brasil. Nélio 
afi rma a Dolores que conseguirá 
provas contra Tonico. Mauá anuncia 
a Samuel que as obras da barragem 
estão suspensas por conta da guer-
ra. Zayla deixa a Pequena África, e 
Cândida se desespera. Samuel diz a 
Pilar que terão de adiar o casamen-
to. Zayla procura Tonico.

TE DOU A VIDA
18h30, no SBT

Nelson tem um encontro com 
uma faxineira muito bonita, mas 
maníaca pela limpeza. Ernesto 
marca um encontro para Pedro no 
apartamento clandestino. Ernesto 
volta para casa com Nicolas e diz 
a Helena que está derrotado e que 
vai lhe dar o divórcio. Alma avisa 
Andreia sobre Rafael, mas ela se 
recusa a ouvir seu empregado. 
Ernesto chantageia Pedro com algo 
que, embora o mecânico não queira 
fazer, ele acaba aceitando, pois não 
quer ver o vilão tirando Nicolas de 
Helena. Helena e Pedro se encon-

tram no apartamento e o jovem 
tem atitudes estranhas para fazê-la 
acreditar que não a ama.

UM LUGAR AO SOL
21h30, na Rede Globo

Avany passa mal ao ver Christian/
Renato, e Luzia explica a Avany que 
o rapaz é irmão gêmeo de Christian. 
Christian/Renato pede para visitar 
Romero. A diretora da escola comu-
nica a Noca e Dalva que elas não 
poderão mais assistir as aulas, a pe-
dido dos pais dos alunos. Joy resolve 
sair para se divertir, enquanto Ravi 
cuida de Francisco. Ilana comenta 
com Rebeca que pensa em descon-
gelar seus óvulos. Nicole escuta os 
amigos de Naldo debocharem do 
seu aspecto físico.

VERDADES SECRETAS
00h05, na Rede Globo

Alex ameaça se separar de Carolina 
se Angel não fi car com ele e a me-
nina cede. Divanilda e Sam tentam 
ajudar Larissa, mas ela não aceita. 
Igor não perdoa Pia. Orientada por 
Giovanna, Pia se aproxima de Caro-
lina. Giovanna garante a Anthony 
que acabará com o casamento de 
Alex. Edgard se desculpa com Estela 
e a convida para sair. Alex e Angel 
fi cam juntos em um hotel. Larissa 
vende seus pertences. Anthony 
manipula Fanny. Carolina descobre 
que Angel mentiu.

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Há sinal de segurança e 
aconchego na compa-

nhia da família, mas talvez não seja 
possível fi car trancado/a dentro 
de casa o dia inteiro. Se sobrar um 
tempinho, aproveite para fazer con-
sertos ou comprar algo para o lar.

TOURO. 
O dia começa a 
mil por hora e você 
pode ter milhões de 

ideias interessantes logo cedo. 
Compartilhar isso com os colegas 
pode ser o início de um projeto 
interessante e totalmente novo.

GÊMEOS. 
A Lua envia energias 
maravigolds pra você 
conquistar algo que 

desejava há um tempo, mas 
nada vai cair de presente no seu 
colo — pode se preparar para 
ralar dobrado hoje.

CÂNCER. 
Se não der pra se 
encontrar pessoalmen-
te com colegas, aposte 

na tecnologia para chegar até as 
pessoas que desempenham um 
papel importante nos seus planos. 
Com criatividade e muita simpatia, 
fi ca mais fácil fazer negócios.

LEÃO. 
Embora o astral não 
seja dos mais animados 

para o seu signo hoje, aposte na 
sua força interior pra dar conta de 
qualquer coisa. Talvez as coisas não 
aconteçam da maneira ideal, mas 
cada um se vira com o que tem.

VIRGEM. 
Você vai chegar mais 
longe se apostar na 
parceria com os ami-

gos e colegas que têm interesses 
parecidos com os seus. Estender 
a mão para ajudar alguém pode 
aquecer seu coração.

LIBRA. 
Com pique de sobra 
pra mergulhar no tra-
balho, você vai encher 

o bolso graças ao seu esforço, 
além de causar uma ótima 
impressão. 

ESCORPIÃO. 
Vai sobrar energia para 
correr atrás dos seus 
interesses, mas faça 

um esforço para direcionar esse 
pique para o trabalho. Há sinal 
de momentos divertidos com 
as pessoas que ama, bem como 
uma dose extra de paixão no 
romance. 

SAGITÁRIO. 
Mudanças estão a 
caminho e prometem 

tacar fogo no parquinho nesta 
terça, mas não se preocupe.  as-
tral é favorável para fazer alguns 
ajustes em casa. O trabalho 
passa por mudanças, mas o 
resultado tende a ser favorável. 

CAPRICÓRNIO. 
A disposição para 
atuar em equipe pode 
abrir novas oportu-

nidades no trabalho. É hora de 
ouvir opiniões diferentes e buscar 
o equilíbrio na convivência. Apro-
veite para conhecer gente nova. 

AQUÁRIO. 
Nada vai desviar o seu 
foco do trabalho! Se 
estiver precisando de 

uma grana extra, saiba que terá 
que se dedicar em dobro. Se fo-
car nas tarefas, ainda vai sobrar 
tempo pra cuidar da saúde. 

PEIXES. 
 No trabalho, vai ser 
mais fácil se destacar 
se lida com pessoas 

mais jovens. Além disso, é um bom 
dia para fazer uma fezinha ou 
participar daquele sorteio. Reserve 
um tempinho para se divertir.

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

A leitura 
na medida 
certa.

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

NÓS PODEMOS TE AJUDAR!

TRATAMENTOS PARA DISFUNÇÃO
 ERÉTIL E EJACULAÇÃO PRECOCE

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

AGENDE SUA CONSULTA 

OU ACESSE
www.bostonmedicalgroup.com.br

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BOS_21_10_20_ANUNCIO BOSTON_10X10cm.pdf   1   28/10/2020   13:56:24

CRUZADAS

Apresentadora Christina Rocha comanda atualmente o ‘Casos de Família’ no SBT 
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Curtas

RODA A RODA . O SBT 
anunciou que o pro-
grama Roda a Roda 
vai voltar à programa-
ção diária da emisso-
ra a partir da próxima 
segunda (29), mas no 
horário da tarde. Patrí-
cia Abravanel, 44, será a 
apresentadora da atra-
ção, que terá meia hora 
de duração, a partir das 
15h15, antigo horário do 
Fofocalizando. O SBT 
não esclareceu se Patrí-
cia Abravanel vai seguir 
no comando do Vem 
pra Cá

PARA DESESTRESSAR. 
Para que não matasse 
o seu oponente dentro 
do ringue, o ex-lutador 
Mike Tyson precisava 
extravasar antes das lu-
tas. Dessa forma, a ma-
neira escolhida para isso 
era sexo com fãs. Isso foi 
revelado por um anti-
go motorista de Tyson, 
Rudy Gonzalez, ao The 
Sun. Tudo o que era ne-
gativo na vida do luta-
dor ele descontava no ri-
val no momento da luta.

A MARCA DO EX. A so-
cialite Kim Kardashian 
(41) foi fotografada du-
rante um passeio com 
seu novo namorado, 
o humorista Pete Da-
vidson (28), na última 
quinta-feira (18). No en-
tanto, um detalhe cha-
mou a atenção de fotó-
grafos e internautas, a 
empresária usava um 
tênis da marca do ex-
-marido. Kim usava um 
par de tênis brancos.

‘Nunca desistam 
dos seus filhos’
Simone Medina ao come-
morar a vitória da filha 
caçula, Sophia, em uma 
competição de surf. 

A 
edição de 2021 
do Festival Mix 
Brasil de Cultura 
de Diversidade, 
que ocorreu entre 

os dias 10 e 21 de novembro, 
anunciou seus vencedores 
neste domingo (21).  “Deserto 
Particular”, dirigido por Aly 
Muritiba, foi apontado como 
o melhor longa-metragem 
brasileiro pelo júri da mos-
tra, além de ter recebido o 
prêmio de interpretação pela 
atuação de Pedro Fasanaro. 
Exibido no último Festival 
de Veneza, onde foi premia-
do, ele também é o candida-
to oficial do Brasil para tentar 
uma vaga entre os indicados 
ao próximo Oscar. Confira 
a lista completa dos filmes 
vencedores em nosso site: 
Gazeta.com.br 

FESTIVAL MIX BRASIL 
Conheça os vencedores
Premiação de cinema 
divulgou no último 
domingo a lista dos 
filmes campeões; 
Deserto Particular 
está entre eles

Rock in Rio e racismo
“Nada me atinge!”, frase dita aos berros por Carlinhos Brown, 
marcou o Rock in Rio de 2001. Vestindo um cocar, o músico 
reagia a vaias e garrafadas da plateia. “E o cancelamento talvez 
seja a síntese [daquele episódio]. E dentro do cancelamento 
tem tudo: tem racismo, preconceito contra o gênero, contra 
a música”, afirmou o cantor. A terceira edição do festival, em 
2001, foi marcada pela crítica de músicos brasileiros, que bus-
cavam cachês maiores e horários mais nobres. 

Carnaval
A cantora Lexa (26) arrasou 
na transparência durante 
o ensaio que aconteceu na 
quadra da Unidos da Tiju-
ca, na noite deste último 
domingo (20). A artista é  a 
Rainha de Bateria da agre-
miação, que em 2022 che-
ga à avenida com o enredo 
“Waranã – A Reexistência 
Vermelha”, do carnavalesco 
Jack Vasconcellos.

Medo 
Edu Guedes usou as redes so-
ciais para falar sobre um mo-
mento complicado que viveu 
quando sofreu um aciden-
te de carro.  Durante o The 
Chef, da Band, ele disse que 
teve medo pelo seu futuro 
como apresentador r comen-
tou sobre uma conversa com 
Johnny Saad que ao ser con-
tratado estava com medo de 
não estar 100%.

Arrasando nas redes sociais
A atriz Carla Diaz postou um ensaio de biquíni dando um show de beleza em seu Insta-
gram.  Com um belo corpo jovial, a ex-bbb de 30 anos mostrou suas curvas de baixo do sol 
com um biquíni rosa pink. O modelo utilizado por ela contava ainda com detalhes em cor-
rentes dourados, destacando ainda mais sua beleza. Em pé, sentada e com os cabelos ao 
vento, Carla deu um baile no quesito de poses. Nos comentários, os fãs deixaram uma lista 
de elogios a atriz. 
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 A A Prefeitura de Monga-
guá abriu, na última terça-
-feira (16), o Concurso Pú-
blico 01 de 2021, voltado 
à Educação. As inscrições, 
que seguirão até 17 de de-
zembro, podem ser realiza-
das no site da RBO Concur-
sos, empresa responsável 
pelo certame.

As taxas de inscrições 
variam entre R$ 41,60 e 
R$ 53,60. Já os salários fi-
cam entre R$ 1.360,17 e R$ 
3.032,74. As vagas exigem 
Ensino Médio Completo ou 
Ensino Superior.

Ao todo, são 96 oportu-
nidades, sendo 11 destina-
das a pessoas com deficiên-
cias. Há cargos disponíveis 
para professor adjunto de 
Educação Básica, professor 
adjunto de Educação Básica 
I, professor adjunto de Edu-
cação Básica II, professor 
adjunto de Educação Bási-
ca III, profissional de apoio 
escolar, psicólogo educa-
cional e psicopedagogo. As 
áreas de atuação são Ensino 
Fundamental (anos iniciais 
e finais), Ensino de Jovens 
e Adultos (EJA), e Educação 

Mongaguá tem novo concurso
PROVA. As taxas de inscrições variam entre R$ 41,60 e R$ 53,60. Já os salários ficam entre R$ 1360,17 e R$ 3.032,74

Infantil.
Para os docentes, há op-

ções para os seguintes com-
ponentes curriculares: Arte, 
Ciências, Educação Especial, 
Educação Física, Geografia, 
História, Inglês, Libras, Lín-
gua Portuguesa, Matemáti-
ca, Música e Polivalente.

Para mais informações, 
basta conferir o Edital de 
Abertura e demais docu-
mentos disponibilizados 
no site da RBO Concursos 
e no site da Prefeitura de 
Mongaguá. (DL)

 A O Município de Praia 
Grande abriu inscrições 
para o Processo Seletivo de 
estagiários. Podem partici-
par alunos de 17 diferentes 
áreas, de mais de 20 insti-
tuições de ensino. As inscri-
ções podem ser feitas até  o 
dia 10 de dezembro. Ao todo 
estão disponibilizadas 346 
vagas, inclusive para pes-
soas com deficiência, além 
de cadastro reserva. 

As listas das instituições 
conveniadas e dos cursos 
autorizados já estão  dispo-
níveis no site oficial do Mu-
nicípio (www.praiagrande.
sp.gov.br).

Há vagas para os estu-

dantes de nível técnico e 
superior para os cursos  de 
Direito, Pedagogia, Admi-
nistração, Sistemas da In-
formação, Turismo,  entre 
outras. Também é preciso 
ter ao menos 16 anos com-
pletos na data  da convo-
cação.

A remuneração é feita 
por meio de bolsa auxílio, 
no valor de R$ 400,00  para 
a jornada de 20 horas sema-
nais e R$ 600,00 para a jor-
nada de 30  horas semanais.

Para acessar o edital com 
todas as informações basta 
entrar no site da  Prefeitu-
ra, clicar em ‘Serviços Onli-
ne’ e depois no botão “Con-

Praia Grande abre
mais de 300 vagas
para estágios

Candidatos a vagas de estágio precisam correr e devem se inscrever até o dia 10 de dezembro

AGÊNCIA BRASIL

cursos  Públicos e Processos 
Seletivos’. 

A documentação com-
pleta para  inscrição deve 

 A O Tribunal de Justiça de 
São Paulo publicou na úl-
tima terça-feira (10) os edi-
tais de concursos para os 
cargos de assistente social 
judiciário e psicólogo ju-
diciário. Para a Capital, fo-
ram abertas 9 vagas para 
psicólogo e 20 vagas para 
assistente social. 

Nas demais comarcas das 
10 Regiões Administrativas 
Judiciárias (RAJs) do Estado, 
são 56 vagas para psicólogo 
judiciário e 112 vagas para 
assistente social judiciário.

As inscrições foram 
abertas em 12 de novem-
bro e seguem até 16 de 
dezembro, às 16h, exclusi-
vamente pelo site da Fun-
dação Vunesp. 

O salário inicial de 
ambos os cargos é de R$ 
7.470,74, mais auxílio 
para alimentação, saúde e 
transporte, corresponden-
tes à jornada de trabalho 
de 30 horas semanais.

Nos dois casos, o con-
curso será dividido em 
duas etapas: a primeira é 
composta por prova obje-
tiva (eliminatória e classi-
ficatória) e prova discursi-
va (eliminatória), previstas 
para o dia 20/2/22; e a se-
gunda etapa é de prova de 
títulos de caráter classifi-
catório, aplicada somente 
aos candidatos habilita-
dos e com melhor classi-
ficação na prova objetiva. 

Serão nomeados os 
classificados dentro do 
número de vagas ofere-
cidas no edital, poden-
do o Tribunal nomear ou 
não os demais candida-
tos aprovados, na medi-
da de suas necessidades 
e da disponibilidade or-
çamentária existente, ob-
servando-se que 5% das 
vagas são reservadas para 
pessoas com deficiência e 
20% para candidatos ne-
gros. (DL)

Concurso: TJ-SP tem quase 200 vagas disponíveis

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

Vagas
96

Vagas
346

Vagas
197

Inscrições
Até 17/12
https://bit.
ly/3qUtaou

Inscrições
Até 10/12
https://www.
praiagrande.sp.gov.br/

Inscrições
Até 16/12
https://www.vunesp.
com.br/

Salário
Até R$ 3.032,74

Salário
Até R$600

Salário
R$ 7.470,74 

Taxa de inscrição
Até R$ 53,60

Taxa de inscrição
Gratuita

Taxa de inscrição
R$ 93

O Concurso 
Público 01 de 
2021, voltado 
à educação, 
tem inscrições 
abertas até 17 
de dezembro 
e podem ser 
realizadas no 
site da RBO 
Concursos

ser entregue pessoalmen-
te, na Secretaria de  Admi-
nistração (Sead), localizada 
no Paço Municipal, das 9h 

às 16h. O Paço fica localiza-
do na Avenida Presidente 
Kennedy, nº 9.000, no Bair-
ro Mirim. (DL)

Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo terá mais de 150 vagas para ensino superior

REPRODUÇÃO / SITE OFICIAL / JT-SP

Para os docentes da Baixada Santista, há opções para 12 componentes curriculares diferentes

MARCOS SANTOS/USP IMAGENS
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 D Unidades da rede de supermercados do Grupo Pão de Açúcar que serão transformadas em lojas da atacadista Assaí

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Se antecipando à Black Friday, a 
rede Extra Hiper, que está pres-
tes a deixar de existir, iniciou 
queima de estoques.

Unidades da rede de super-
mercados do Grupo Pão de Açúcar (GPA) 
que serão transformadas em lojas da ata-
cadista Assaí, de acordo com acordo esta-
belecido em outubro, estão em liquida-
ção para se desfazer dos estoques.

“Todas as unidades do Extra estão 
com queima de estoque, tanto as que 
vão para o Assaí, quanto as que ficam 
com o GPA”, informou a assessoria do 
grupo, em nota.

O fim da bandeira Extra foi acerta-
do em um acordo com o Assaí, grupo de 
atacarejo do francês Casino, que tam-
bém é controlador do GPA. O segmento 
vem enfrentando dificuldades em cres-
cer diante da concorrência com o ataca-
rejo e pelos impactos da pandemia sobre 

os consumidores.
Pelo acordo, calculado em até R$ 5,2 

bilhões, o GPA vai passar para o Assaí 71 
lojas Extra Hiper que serão convertidas 
para modelos de atacarejo.

O GPA terminou o primeiro semes-
tre com 103 lojas Extra Hiper. Os demais 
32 hipermercados serão convertidos em 
outros formatos do GPA ou fechados, em 
processo ainda em avaliação.

O Assaí vai pagar R$ 4 bilhões pelas 
lojas, em prestações que vencem entre 
dezembro deste ano e 2024. O R$ 1,2 bi-
lhão restante será pago por um fundo 
imobiliário que tem garantia do Assaí.

Em relação aos colaboradores, o GPA 
diz que o principal direcionamento é o 
reaproveitamento interno nas demais 
unidades dos negócios envolvidos na 
transação, o que inclui a priorização da 
contratação dos funcionários do Extra 
Hiper nas novas unidades do Assaí. (FP)

O fim da 
bandeira Extra 
foi acertado em 
um acordo com 
o Assaí, grupo 
de atacarejo do 
francês Casino, 
que também é 
controlador do 
Grupo Pão de 
Açúcar 

Extra faz liquidação às vésperas 
da marca ser extinta no País

Fique 
ligado 

NOTAS

 A A previsão do mercado fi-
nanceiro para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), considerada a 
inflação oficial do país, subiu 
de 9,77% para 10,12% neste 
ano. É a 33ª elevação conse-
cutiva da projeção. A estima-
tiva está no Boletim Focus, 
pesquisa divulgada semanal-
mente pelo Banco Central 
(BC), com a expectativa das 
instituições para os principais 
indicadores econômicos. Para 
2022, a estimativa de inflação 
ficou em 4,96%. 

Em outubro, puxada pelo 
aumento de preços de com-
bustíveis e alimentos, a inflação 
acelerou 1,25%, a maior para o 
mês desde 2002, de acordo com 
o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). Com isso, 
o indicador acumula altas de 
8,24% no ano e de 10,67%, nos 
últimos 12 meses.

A previsão para 2021 está 
acima da meta de inflação 
que deve ser perseguida pelo 
BC. A meta, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN), é de 3,75% para este 
ano, com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percen-
tual para cima ou para bai-
xo. Ou seja, o limite inferior 
é 2,25% e o superior de 5,25%. 
Para 2022 e 2023, as metas são 

Mercado eleva 
projeção da inflação 

3,5% e 3,25%, respectivamen-
te, com o mesmo intervalo de 
tolerância.

TAXA DE JUROS.
Para alcançar a meta de in-
flação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic, 
definida em 7,75% ao ano pelo 
Comitê de Política Monetária 
(Copom). Para a próxima re-
união do órgão, no mês que 
vem, o Copom já sinalizou 
que pode elevar a Selic em 
mais 1,5 ponto percentual.

As projeções do BC para 
a inflação também estão li-
geiramente acima da meta 
para 2022 e ao redor da meta 
para 2023. Isso reforça a deci-
são da autarquia de manter a 
política mais contracionista, 
com elevação dos juros, para 
manter o IPCA dentro do in-
tervalo de tolerância definido 
pelo CMN. 

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a Selic 
encerre 2021 em 9,25% ao ano, 
em linha com a sinalização do 
BC. Para o fim de 2022, a esti-
mativa é de que a taxa bási-
ca suba para 11,25% ao ano. E 
para 2023 e 2024, a previsão é 
de Selic em 7,75% ao ano e 7% 
ao ano. (AB)

 A A partir de hoje (23), as 
agências da Caixa Econômi-
ca Federal voltam a atender 
nos horários anteriores à pan-
demia de covid-19. De acordo 
com o banco, isso vai acon-
tecer desde que a legislação 
municipal não determine um 
padrão diferente do estabele-
cido anteriormente.

Os horários regulares de 
abertura e fechamento das 
unidades variam de acordo 
com as especificidades e fu-
sos de cada região. Em grande 
parte do país, o atendimen-
to ao público acontece entre 
10h e 16h. 

Durante a pandemia do 
novo coronavírus, as agên-
cias funcionaram a partir de 
8h, em especial para atender 
demandas relativas ao paga-
mento de benefícios como o 

auxílio emergencial.
A lista com o horário de 

funcionamento das unidades 
está disponível no site da Cai-
xa, bem como informações 
sobre toda a rede de atendi-
mento do banco.

“Priorizando a segurança e 
o bem-estar de clientes e em-
pregados, o banco vai manter 
os cuidados necessários para 
prevenção, controle e mitiga-
ção dos riscos de transmissão 
da covid-19, como a disponi-
bilização de álcool em gel em 
todas as unidades”, informou.

A Caixa também dispo-
nibiliza aos clientes atendi-
mento remoto e digital por 
meio do WhatsApp Caixa, no 
0800 104 0104, do internet 
banking e de diversos aplica-
tivos, como Habitação Caixa, 
DPVAT e Auxílio Brasil. (AB)

Caixa ao horário 
da pré-pandemia

 A Jornalistas de jornais e re-
vistas de São Paulo paralisam 
as atividades nesta terça-fei-
ra (23) pela segunda vez neste 
mês reivindicando reajuste sa-
larial - recomposição de 8,9% 
referente à inflação calculada 
pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor (INPC), entre junho 
de 2020 e maio de 2021.

No último dia 10, a catego-
ria cruzou os braços durante 
duas horas. Nesta terça, a para-
lisação vai durar quatro horas.

A bancada patronal, segun-
do o Sindicato dos Jornalistas 
de S.Paulo, manteve a mesma 
contraproposta e pediu que a 
categoria apresenta nova pro-
posta para que as empresas te-
nham “condições de dar conti-
nuidade às negociações”.

No último dia 9 de no-
vembro, os jornalistas rejei-
taram por unanimidade a 
proposta das empresas, que 
ofereceram três faixas de rea-

juste e a volta da multa da 
PLR reajustada em 8,9%.

A categoria rejeitou a pro-
posta patronal e reafirmou o 
pleito pelo reajuste de 8,9% 
para todos os salários, sendo 
5% retroativo a junho e 3,72% 
em novembro e o reajuste da 
multa PLR em 8,9% e infor-
mou às empresas a disposi-
ção para a paralisação de qua-
tro horas caso as negociações 
não avançassem.

O Sindicato dos Jornalis-
tas, em carta enviada aos pa-
trões, denunciou e repudiou 
os casos de explícita tentati-
va de intimidação a profis-
sionais do jornal “Valor Eco-
nômico”. Segundo inúmeros 
relatos, as chefias superiores 
queriam uma lista dos profis-
sionais que aderiram à para-
lisação, ameaçando inclusive 
com demissões caso a atual 
proposta patronal não seja 
aceita. (CUT)

Em SP, jornalistas vão 
parar por 4 horas hoje

 D Projeto subsidia em pelo menos 50% o valor do botijão de gás para famílias de baixa renda

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Bolsonaro sanciona 
criação de auxílio-gás 

13KG. A lei determina que podem ser beneficiadas as famílias inscritas no CadÚnico 
com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo

O presidente 
Jair Bolsona-
ro (sem parti-
do) sancionou 
nesta segun-

da-feira (22) a criação de au-
xílio para compra de gás de 
cozinha. As famílias benefi-
ciadas terão direito, a cada 
bimestre, a receber valor 
correspondente a pelo me-
nos metade do preço do bo-
tijão de 13 kg.

A lei do “auxílio Gás 
dos Brasileiros” determina 
que podem ser beneficia-
das as famílias inscritas no 
CadÚnico (Cadastro Úni-
co para Programas Sociais) 
com renda familiar mensal 
per capita menor ou igual a 
meio salário mínimo.

Também podem ganhar 
o auxílio as famílias que te-
nham entre seus membros 
quem receba o BPC.

O auxílio deve ser dado 
preferencialmente às famí-
lias com mulheres vítimas 
de violência doméstica que 
estejam sob o monitora-
mento de medidas proteti-
vas de urgência.

Segundo dados da ANP, 
o valor médio atual deste 
botijão é R$ 102,52. O vale-
-gás será calculado a partir 
da média de preços dos últi-
mos seis meses.

A lei sancionada teve 

origem em projeto do do 
deputado Carlos Zarattini 
(PT-SP). O texto busca mini-
mizar o efeito do preço do 
gás no orçamento das famí-
lias de baixa renda.

No ano, o preço médio 
do botijão de 13 quilos subiu 
30%. O cenário vem levan-
do famílias de baixa renda 
a optar por lenha ou carvão 
para cozinhar.

O governo utilizará a 
estrutura do Auxílio Bra-
sil para operacionalizar os 
pagamentos. O texto ainda 
deve ser regulamentado. 
Não há menção a data para 
início dos pagamentos.

A lei sancionada nesta 
segunda-feira (22) não indi-
ca o orçamento do progra-
ma. Para pagar o Gás dos 
Brasileiros, serão utilizados 

os dividendos pagos pela 
Petrobras à União, as parce-
las dos royalties devidos à 
União em função da produ-
ção de petróleo, de gás natu-
ral e de outros hidrocarbo-
netos fluidos sob o regime 
de partilha de produção e 
o bônus de assinatura nas 
licitações de áreas para a ex-
ploração de petróleo e de 
gás natural. (FP)
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 D Unidades da rede de supermercados do Grupo Pão de Açúcar que serão transformadas em lojas da atacadista Assaí

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Se antecipando à Black Friday, a 
rede Extra Hiper, que está pres-
tes a deixar de existir, iniciou 
queima de estoques.

Unidades da rede de super-
mercados do Grupo Pão de Açúcar (GPA) 
que serão transformadas em lojas da ata-
cadista Assaí, de acordo com acordo esta-
belecido em outubro, estão em liquida-
ção para se desfazer dos estoques.

“Todas as unidades do Extra estão 
com queima de estoque, tanto as que 
vão para o Assaí, quanto as que ficam 
com o GPA”, informou a assessoria do 
grupo, em nota.

O fim da bandeira Extra foi acerta-
do em um acordo com o Assaí, grupo de 
atacarejo do francês Casino, que tam-
bém é controlador do GPA. O segmento 
vem enfrentando dificuldades em cres-
cer diante da concorrência com o ataca-
rejo e pelos impactos da pandemia sobre 

os consumidores.
Pelo acordo, calculado em até R$ 5,2 

bilhões, o GPA vai passar para o Assaí 71 
lojas Extra Hiper que serão convertidas 
para modelos de atacarejo.

O GPA terminou o primeiro semes-
tre com 103 lojas Extra Hiper. Os demais 
32 hipermercados serão convertidos em 
outros formatos do GPA ou fechados, em 
processo ainda em avaliação.

O Assaí vai pagar R$ 4 bilhões pelas 
lojas, em prestações que vencem entre 
dezembro deste ano e 2024. O R$ 1,2 bi-
lhão restante será pago por um fundo 
imobiliário que tem garantia do Assaí.

Em relação aos colaboradores, o GPA 
diz que o principal direcionamento é o 
reaproveitamento interno nas demais 
unidades dos negócios envolvidos na 
transação, o que inclui a priorização da 
contratação dos funcionários do Extra 
Hiper nas novas unidades do Assaí. (FP)

O fim da 
bandeira Extra 
foi acertado em 
um acordo com 
o Assaí, grupo 
de atacarejo do 
francês Casino, 
que também é 
controlador do 
Grupo Pão de 
Açúcar 

Extra faz liquidação às vésperas 
da marca ser extinta no País

Fique 
ligado 

NOTAS

 A A previsão do mercado fi-
nanceiro para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), considerada a 
inflação oficial do país, subiu 
de 9,77% para 10,12% neste 
ano. É a 33ª elevação conse-
cutiva da projeção. A estima-
tiva está no Boletim Focus, 
pesquisa divulgada semanal-
mente pelo Banco Central 
(BC), com a expectativa das 
instituições para os principais 
indicadores econômicos. Para 
2022, a estimativa de inflação 
ficou em 4,96%. 

Em outubro, puxada pelo 
aumento de preços de com-
bustíveis e alimentos, a inflação 
acelerou 1,25%, a maior para o 
mês desde 2002, de acordo com 
o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). Com isso, 
o indicador acumula altas de 
8,24% no ano e de 10,67%, nos 
últimos 12 meses.

A previsão para 2021 está 
acima da meta de inflação 
que deve ser perseguida pelo 
BC. A meta, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN), é de 3,75% para este 
ano, com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percen-
tual para cima ou para bai-
xo. Ou seja, o limite inferior 
é 2,25% e o superior de 5,25%. 
Para 2022 e 2023, as metas são 

Mercado eleva 
projeção da inflação 

3,5% e 3,25%, respectivamen-
te, com o mesmo intervalo de 
tolerância.

TAXA DE JUROS.
Para alcançar a meta de in-
flação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic, 
definida em 7,75% ao ano pelo 
Comitê de Política Monetária 
(Copom). Para a próxima re-
união do órgão, no mês que 
vem, o Copom já sinalizou 
que pode elevar a Selic em 
mais 1,5 ponto percentual.

As projeções do BC para 
a inflação também estão li-
geiramente acima da meta 
para 2022 e ao redor da meta 
para 2023. Isso reforça a deci-
são da autarquia de manter a 
política mais contracionista, 
com elevação dos juros, para 
manter o IPCA dentro do in-
tervalo de tolerância definido 
pelo CMN. 

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a Selic 
encerre 2021 em 9,25% ao ano, 
em linha com a sinalização do 
BC. Para o fim de 2022, a esti-
mativa é de que a taxa bási-
ca suba para 11,25% ao ano. E 
para 2023 e 2024, a previsão é 
de Selic em 7,75% ao ano e 7% 
ao ano. (AB)

 A A partir de hoje (23), as 
agências da Caixa Econômi-
ca Federal voltam a atender 
nos horários anteriores à pan-
demia de covid-19. De acordo 
com o banco, isso vai acon-
tecer desde que a legislação 
municipal não determine um 
padrão diferente do estabele-
cido anteriormente.

Os horários regulares de 
abertura e fechamento das 
unidades variam de acordo 
com as especificidades e fu-
sos de cada região. Em grande 
parte do país, o atendimen-
to ao público acontece entre 
10h e 16h. 

Durante a pandemia do 
novo coronavírus, as agên-
cias funcionaram a partir de 
8h, em especial para atender 
demandas relativas ao paga-
mento de benefícios como o 

auxílio emergencial.
A lista com o horário de 

funcionamento das unidades 
está disponível no site da Cai-
xa, bem como informações 
sobre toda a rede de atendi-
mento do banco.

“Priorizando a segurança e 
o bem-estar de clientes e em-
pregados, o banco vai manter 
os cuidados necessários para 
prevenção, controle e mitiga-
ção dos riscos de transmissão 
da covid-19, como a disponi-
bilização de álcool em gel em 
todas as unidades”, informou.

A Caixa também dispo-
nibiliza aos clientes atendi-
mento remoto e digital por 
meio do WhatsApp Caixa, no 
0800 104 0104, do internet 
banking e de diversos aplica-
tivos, como Habitação Caixa, 
DPVAT e Auxílio Brasil. (AB)

Caixa ao horário 
da pré-pandemia

 A Jornalistas de jornais e re-
vistas de São Paulo paralisam 
as atividades nesta terça-fei-
ra (23) pela segunda vez neste 
mês reivindicando reajuste sa-
larial - recomposição de 8,9% 
referente à inflação calculada 
pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor (INPC), entre junho 
de 2020 e maio de 2021.

No último dia 10, a catego-
ria cruzou os braços durante 
duas horas. Nesta terça, a para-
lisação vai durar quatro horas.

A bancada patronal, segun-
do o Sindicato dos Jornalistas 
de S.Paulo, manteve a mesma 
contraproposta e pediu que a 
categoria apresenta nova pro-
posta para que as empresas te-
nham “condições de dar conti-
nuidade às negociações”.

No último dia 9 de no-
vembro, os jornalistas rejei-
taram por unanimidade a 
proposta das empresas, que 
ofereceram três faixas de rea-

juste e a volta da multa da 
PLR reajustada em 8,9%.

A categoria rejeitou a pro-
posta patronal e reafirmou o 
pleito pelo reajuste de 8,9% 
para todos os salários, sendo 
5% retroativo a junho e 3,72% 
em novembro e o reajuste da 
multa PLR em 8,9% e infor-
mou às empresas a disposi-
ção para a paralisação de qua-
tro horas caso as negociações 
não avançassem.

O Sindicato dos Jornalis-
tas, em carta enviada aos pa-
trões, denunciou e repudiou 
os casos de explícita tentati-
va de intimidação a profis-
sionais do jornal “Valor Eco-
nômico”. Segundo inúmeros 
relatos, as chefias superiores 
queriam uma lista dos profis-
sionais que aderiram à para-
lisação, ameaçando inclusive 
com demissões caso a atual 
proposta patronal não seja 
aceita. (CUT)

Em SP, jornalistas vão 
parar por 4 horas hoje

 D Projeto subsidia em pelo menos 50% o valor do botijão de gás para famílias de baixa renda

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Bolsonaro sanciona 
criação de auxílio-gás 

13KG. A lei determina que podem ser beneficiadas as famílias inscritas no CadÚnico 
com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo

O presidente 
Jair Bolsona-
ro (sem parti-
do) sancionou 
nesta segun-

da-feira (22) a criação de au-
xílio para compra de gás de 
cozinha. As famílias benefi-
ciadas terão direito, a cada 
bimestre, a receber valor 
correspondente a pelo me-
nos metade do preço do bo-
tijão de 13 kg.

A lei do “auxílio Gás 
dos Brasileiros” determina 
que podem ser beneficia-
das as famílias inscritas no 
CadÚnico (Cadastro Úni-
co para Programas Sociais) 
com renda familiar mensal 
per capita menor ou igual a 
meio salário mínimo.

Também podem ganhar 
o auxílio as famílias que te-
nham entre seus membros 
quem receba o BPC.

O auxílio deve ser dado 
preferencialmente às famí-
lias com mulheres vítimas 
de violência doméstica que 
estejam sob o monitora-
mento de medidas proteti-
vas de urgência.

Segundo dados da ANP, 
o valor médio atual deste 
botijão é R$ 102,52. O vale-
-gás será calculado a partir 
da média de preços dos últi-
mos seis meses.

A lei sancionada teve 

origem em projeto do do 
deputado Carlos Zarattini 
(PT-SP). O texto busca mini-
mizar o efeito do preço do 
gás no orçamento das famí-
lias de baixa renda.

No ano, o preço médio 
do botijão de 13 quilos subiu 
30%. O cenário vem levan-
do famílias de baixa renda 
a optar por lenha ou carvão 
para cozinhar.

O governo utilizará a 
estrutura do Auxílio Bra-
sil para operacionalizar os 
pagamentos. O texto ainda 
deve ser regulamentado. 
Não há menção a data para 
início dos pagamentos.

A lei sancionada nesta 
segunda-feira (22) não indi-
ca o orçamento do progra-
ma. Para pagar o Gás dos 
Brasileiros, serão utilizados 

os dividendos pagos pela 
Petrobras à União, as parce-
las dos royalties devidos à 
União em função da produ-
ção de petróleo, de gás natu-
ral e de outros hidrocarbo-
netos fluidos sob o regime 
de partilha de produção e 
o bônus de assinatura nas 
licitações de áreas para a ex-
ploração de petróleo e de 
gás natural. (FP)
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valor total:  R$ 30,00

    

         








     
         K-23e24/11

23 e 24/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1039448-48.2019.
valor total:  R$ 30,00

             



               


                   




                 


             K-23e24/11

23 e 24/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004884-22.2021.
valor total: R$ 20,00




             

                
      

  
  K-23e24/11

23 e 24/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1118326-34.2016.
valor total: R$ 20,00




               
       
    
  
 
      
   K-23e24/11

23 e 24/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1038560-38.2017.
valor total: R$ 20,00



             

              
               
 

   
         K-23e24/11

23 e 24/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0011436-41.2019.
valor total:  R$ 30,00










                  
                


     K-23e24/11

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna pú-

blico que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, Ilha-

bela-SP, a seguinte licitação: Edital nº 108/2021– Pregão Eletrônico nº 

040/2021-Processo Administrativo nº 7.509/2021. OBJETO: Aquisição de 

trator.Nova data da entrega das propostas dia 03/12/2021 às 10:00horas.. 

O Editail completo deverão ser retirados no portal oficial do município sitio 

www.ilhabela.sp.gov.br – serviços – licitações e quaisquer informações 

poderão ser obtidas no endereço acima, das 10h00min às 17h00min ou 

pelo telefone (12) 3896-9207, em até 24 (vinte e quatro) horas de antece-

dência à data da abertura. Ilhabela, 22 de novembro de 2021 – Patrícia 

Apª dos Santos de Oliveira - Departamento de Licitações.
Custo desta Publicação R$ 307,30

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1040904-33.2019.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, 
do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Gabriel Baldi de Carvalho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Usinamix Concreto E Serviços 
Ltda, CNPJ 22.078.472/0001-08 e Mega Beton Concreto e Serviços Ltda, CNPJ 03.183.544/0001-24 na pessoa de seus representantes 
legais que por parte de Josemar De Souza e sua esposa Giseli Izabel Martinez Jacinto De Souza foi ajuizada ação de Rescisão 
Contratual Cumulada com o Pedido de Devolução de Valores Pagos e Condenação em Danos Morais e lucros Cessantes pelo 
procedimento Comum, referente Contrato de Promessa de Venda e Compra de Unidade Condominial a ser Construído, para aquisição da 
Unidade 62, bloco 01, com 02 vagas de garagem nºs 91 e 99 no subsolo, “Conjunto Residencial Campinas, no valor de R$ 85.000,00. Valor 
da causa R$ 148.912,00 (Fevereiro/2020). Estando as rés em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo 
de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, 
sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso 
de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Campinas, aos 04 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006502-75.2018.8.26.0011. A MMa. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do 
Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dra. Luciana Bassi de Melo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VICTOR BRAGA 
GRANZOTTI, Brasileiro, CPF 471.175.768-63, com endereço à Rua Joao Tibirica, 900, Lapa, CEP 05077-000, São Paulo - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de BANCO BRADESCO S/A, alegando em síntese que o requerido está 
inadimplente na última fatura do cartão Master Black Prime nº 5523051003060951, no valor de R$47.818,01 (15/06/2018). Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 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 02 de outubro de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias úteis PROCESSO Nº 1033922- 51.2019.8.26.0001. O Dr. Raphael Garcia Pinto, Juiz de Direito da 8ª 
Vara Cível do Foro Regional de Santana Comarca da Capital/SP. Faz Saber a F. DE SOUSA FARIA - VEÍCULOS, nome fantasia TEAM 
MOTORS, CNPJ nº 32.246.952/0001-86 e a FRANCISCA DE SOUZA FARIA, CPF nº 872.207.848-72 que por parte de RUTH PEREIRA 
LOURENÇO e KAMILA SOARES SANTOS VIEIRA, foi ajuizada ação de Indenização por Danos Materiais e Morais pelo procedimento 
Comum, objetivando a procedencia da ação para condenar os réus na quantia de R$48.000,00 (Novembro/2019) referente o veículo Honda 
FIT LX CVT, ano/modelo 2017/2017, cor cinza, placa GFF 6233, código RENAVAM nº 01117281148. Estando as rés em local ignorado, 
expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam 
defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
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. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021885-98.2017.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Serpentino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Nova Colina Prestação 
de Serviços e Mão de Obra Terceirizadas Ltda, Fatima Aparecida da Silva e Elenice Ferreira Dias, CNPJ: 07.796.863/0001-66, CPF: 
074.051.358-38, RG: 13778124-6, CPF: 315.705.588-76, RG: 33259236-4, que lhe foi proposta Procedimento Comum Cível por parte de 
Vivian Gozzi Bueno, CPF: 157.006.148-39, RG: 4.181.817, objetivando a procedência da ação para que proceda a exclusão do nome da 
autora do quadro de sócios da empresa NOVA COLINA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA TERCEIRIZADAS LTDA. Valor 
da causa R$50.000,00 (Maio/2017). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1045162-60.2021.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 35ª Vara Cível, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Gustavo Henrique Bretas Marzagão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SP CENTRO 
IDIOMAS LTDA EPP, CNPJ nº 11.013.626/0001-59 que por parte de BRD GESTÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS LTDA. Foi ajuizada 
ação Monitoria p/ cobrança de R$2.424,48 (Maio/2021), referente débitos relativos as Duplicatas 000131933-1, 000131933-1 e Duplicata 
000131933-1. Estando a ré em local ignorado, expede-se edital para que no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, pague o débito 
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. 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 05 de 
novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001225-26.2017.8.26.0654. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do 
Foro de Vargem Grande Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIGI MONTEIRO SESTARI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
NILTON CUNHA PORTO, Brasileiro, CPF 052.837.988-79, com endereço à Rua Abranhao Diab Maluf, 100, Jardim D'Abril, CEP 06040-
050, Osasco - SP, E ELAINE POIATO PORTO, CPF. 067.879.528-21, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por 
parte de Associação dos Proprietários Em Recanto Jatobá, objetivando a cobrança da quantia de R$3.938,88 (agosto/2017) referente as 
taxas relativas ao Lote 132, da quadra "A", matrícula 97.393, situado no Loteamenteo Recanto do Jatobá. 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 Vargem Grande Paulista, aos 20 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1017164-52.2017.8.26.0361 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, Dr(a). Domingos Parra Neto, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólios de CARLO PANISSOLO e MARCELINA FRASCATO PANISSOLO, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Reinaldo Pereira Guedes ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre do imóvel composto por dois lotes, S.10-Q.023-UNIDADE.020, e S.10-Q.023-
UNIDADE.021, lote n.º 02, e 03, Quadra n.º 06, localizado à Avenida Conceição, n.º 568, Vila Cintra, Mogi das Cruzes-SP, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Mogi das Cruzes, aos 08 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005033-07.2017.8.26.0309. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro de Jundiaí, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIO EVANGELISTA DE MOURA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUARANY LTDA, NA PESSOA DE SEU ALBENY ANDRADE DA SILVA, CNPJ 
05.106.314/0001-97, com endereço à Rua Jandiatuba, 630, Sala 1 CJT 104, Vila Andrade, CEP 05716-150, São Paulo - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de AHCOR INSTALAÇÕES LTDA. ME, alegando em síntese: foi ajuizada 
ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 37.300,89 (Março/17), referente contrato de prestação de serviços de mão de 
obra para instalações hidráulicas do sistema e combate a incêndio e serviços adicionais realizados pela autora conforme documentos anexo 
aos autos. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, 
além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 
advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, 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). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Jundiaí, aos 04 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011150-39.2020.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Manssur Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a K&J 
INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS S/C LTDA, CNPJ 03665109000136, na pessoa do seu representante legal, que lhe foi proposta 
contra si e demais corréus uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de MARCIO ALVES GOMES, tendo por objeto a 
condenação dos réus ao pagamento de indenização de R$ 18.600,00 (Setembro/2020), referente a valores pagos no leilão relativo à 
motocicleta HONDA CB 600 F HORNET 2008, no endereço virtual da parte ré K&J Leilões. Encontrando-se a ré acima referida 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, a ré será considerada revel, caso em que 
ser-lhe-á nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 30 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1041857-55.2019.8.26.0224 
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 todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, terceiros interessados, réus ausentes, incertos e/ou 
desconhecidos,seus herdeiros ou sucessores que EDNEI ALVES DOS SANTOS ajuizou ação de Usucapião, em face do espolio de Luiz 
Pereira Barreto, representado pela inventariante Maria Aparecida de Souza Barreto, objetivando a declaração de domínio sobre um terreno 
situado na Rua Manoel Calles, nº 40, Jardim Bela Vista, Bairro dos Pimentas - Guarulhos/SP. Imóvel esse cuja posse é mantida de forma 
mansa e pacifica há mais de 07 (sete) anos pelos autores. Estando em termos, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no 
prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC. 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 16 de setembro de 2021 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 370/2021  
PROCESSO n° 48.008/2021 – OC: 822400801002021OC00373
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 
PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - PARTICIPAÇÃO AMPLA, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.
DATA INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 23 DE NOVEMBRO 
DE 2021
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 06 DE DEZEMBRO DE 2021 - HORÁ-
RIO: 09:00 HORAS.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br. 
O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.
br. Informações na Comissão Permanente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botucatu, 
pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.br.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANDRE GASPARINI SPADARO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO nº 3809–PG/2021 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DE 
SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO, COM ATUALIZAÇÃO MENSAL, QUE GARANTA 
AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO CONVERSÃO, 
IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO DE JAHU/SP E 
IPMJ (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JAHU
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 07 de dezembro de 2021 - HORÁRIO: 15:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 23 de novembro de 2021 no Departamento de Licitações situada 
na Rua Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um 
CD novo primeiro uso; no site da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.
bll.org.br ou no site www.jau.sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 
3602-1804 das 8:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 22 de novembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSO nº 3109–PG/2021 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FORMA DE 
AMPOLAGEM PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08 de dezembro de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 23 de novembro de 2021 no Departamento de Licitações situada 
na Rua Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um 
CD novo primeiro uso; no site da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.
bll.org.br ou no site www.jau.sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 
3602-1804 das 8:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 22 de novembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de armários, cadeiras, mesas, escadas, gaveteiro e outros 
mobiliários, 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 30 (trinta) 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 à Pregoeira Regiane Freitas de Abreu, 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 03 
de dezembro de 2021. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-9202 / (19) 
3834-9085.

INDAIATUBA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2021 - EDITAL Nº 221/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Prestação de Serviços no ramo de transporte de passageiros, para locação 
de veículos tipo ônibus, microônibus e van’s, para atendimento de diversas atividades 
da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, através do Sistema de Registro de Preços, 
com serviços parcelados, durante o prazo de 12 (doze) meses, conforme descrição 
constante 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 Everton Elias 
Martins, 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 03 de dezembro de 2021. Informações através dos telefones nºs.: (19) 
3834-9208/ (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2021 - EDITAL Nº 222/2021

EDITAL SENTENÇA DE INTERDIÇÃO Processo 1001120-88.2020.8.26.0704 - Interdição Requerente: MATILDE DE
LEONARDO LOBO Requerido: MARIA DE LURDES LEONARDO MM. Juíza de Direito: Dra. Marcia Tessitore, lotada na 1ª
Vara da Família e Sucessões do Foro Regional XI - Pinheiros - Comarca da Capital SP, por nomeação na forma da lei etc.
FINALIDADE: DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM OU DELE TIVEREM CONHECIMENTO que
por este Juízo e Cartório tramitou os Autos de Interdição/curatela, tendo sido acolhido o pedido de fls. 01/03, sendo
decretada a CURATELA da requerida: MARIA DE LURDES LEONARDO - RGSSP SP - 8 378 146 8, inscrita no CPF/MF
- 509 803 948 72, Brasileira, solteira beneficiária previdência social, Data do Nascimento: 17/08/1935, Naturalidade:
Rinópolis SP, Mãe: LUIZA BONI DE LEONARDO e Pai: JOÃO DE LEONARDO Sexo: feminino com Endereço(s): rua José
de Andrade Maciel, 154 - CEP - 05372 020 , Butantã -Capital -SP, Certidão de Nascimento Nº:09 Fls. Nº: 219 Livro Nº: 8,
Nome do Cartório: OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE
RINÓPOLIS DA COMARCA DE TUPÃ, Endereço(s): R. Santos Dumont, 225, Rinópolis - SP, 17740-000, conforme informações
a seguir: Processo: 1001120- 88.2020.8.26.0704, na 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional XI - Pinheiros -
Comarca da Capital SP, Motivo da Curatela: laudo pericial de fls. 11/117, Curadora MATILDE DE LEONARDO LOBO,
SENTENÇA: Fls. 139/141: Processo 1001120-88.2020.8.26.0704 - Interdição - Nomeação - M.L.L. - Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE o pedido de curatela de M. L. L., e o faço para declarar a incapacidade relativa da requerida, nos termos
do artigo 4°, inciso III, do Código Civil, respeitadas as disposições da Lei nº 13.146/2015, em especial no que tange aos
artigos 6º, 84, 85 e 86, observando- se que, nos termos do artigo 85, parágrafo 1º, da Lei nº 13.146/2015, a curatela não
alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao
voto. A requerida, nos termos do artigo 1.772 (com redação determinada pela Lei nº 13.146/2015), combinado com o artigo
1.782, ambos do Código Civil, não poderá, sem curador(a), emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar
ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração. Em decorrência, nomeio-lhe
curadora sua irmã M. L. L., primeira requerente, tendo em vista a concordância do outro irmão com o pedido (fls. 53), bem
como já estar aquela no exercício do encargo provisório, considerando-a compromissada independentemente da assinatura
do termo. A hipótese não reclama a prestação de caução, uma vez que não há questionamento nos autos acerca da
idoneidade da requerente. No entanto, tendo em vista a existência de patrimônio e renda a administrar, deverá a
requerente prestar contas de sua administração, anualmente, nos termos do artigo 84, § 4º, da Lei nº 13.146/2015.
Inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se pela imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, de acordo
com os artigos 9º, inciso III, do Código Civil, e 755 do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei. Sem condenação
em honorários advocatícios sucumbenciais. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos,
procedendo-se às anotações necessárias. Ciência ao Ministério Público. Publique-se e intime-se (Defensoria Pública). - ADV:
LUIZ CARLOS NEGHERBON (OAB 119247/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/ DP)
Ficam pois os interessados cientes da Interdição acima referida, em obediência ao disposto artigos 9º, inciso III, do Código
Civil, e 755 do Código de Processo Civil, publicando-se por 01 (uma) vez no Diário da Justiça, conforme determinado na
sentença de fls. 141. São Paulo, 13 de maio de 2021.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE NATALINA DE OLIVEIRA,
REQUERIDO POR MÁRCIA CRISTINA LOUREIRO FERNANDES - PROCESSO Nº1008273-75.2018.8.26.0565. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniela Anholeto Valbao
Pinheiro Lima, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por
sentença proferida em 16/12/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de NATALINA DE OLIVEIRA, CPF 001.682.848-80,
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A),
em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). MÁRCIA CRISTINA LOUREIRO FERNANDES, CPF. 140.624.678-60. O presente edital
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE GERALDO APARECIDO
LEME, REQUERIDO POR ADRIANA APARECIDA LEME - PROCESSO Nº1044773-04.2019.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Antônio Alves Torrano,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 31/08/2021, foi decretada a INTERDIÇÃO de GERALDO APARECIDO LEME, (ALCUNHA: G. A. L.), CPF
427.694.508-91, declarando-o(a) relativamente incapaz de emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar
ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração e gestão de seu patrimônio, scilicet,
notadamente no que tange aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, consoante o disposto
no art. 85 da Lei nº 13.146/2015, e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). ADRIANA
APARECIDA LEME. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 04 de outubro de 2021.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033163-24.2017.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) WAT LOGISTICS LTDA. EPP; REP LEGAL EVANDRO VIEIRA PEREIRA, CNPJ 22.015.157/0001-23, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT NESTE ATO 
REPRESENTADA, POR COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO, alegando a autora, em síntese, ser credora da quantia de 
US$ 7.830,00 (sete mil, oitocentos e trinta dólares americanos) decorrente de sobrestadia de containers. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 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 Santos, aos 26 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1004842-53.2017.8.26.0020. A MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro 
Regional XII - Nossa Senhora do Ó/SP, Dra. Cláudia Barrichello, na forma da Lei, etc. Faz Saber a a PM AUTOS COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS LTDA, CNPJ. 18.009.583/0001-87 na pessoa de seus sócios RAFAEL FRANCISCO GOMES, RG. 45.449.069 E CPF. 
312.244.758-44 e FERNANDA GONÇALVES SANCHES, CPF 304.585.718-30, RG 32.175.751-8, que SABINA ZURAWSKI, RG. 
5.767489-9 e CPF. 994.301.858-53, ajuizou ação de Rescisão Contratual c/c Indenização e Pedido de Tutela de Evidência, onde a Autora 
adquiriu no dia 06/12/2016, um veículo JEEP RENEGADE 1.8, 16 V FLEX LONGITUDE 4 P AUTOMATICO ANO 2016/2017, no valor de 
R$ 83.190.000,00 + R$ 2.520,00 documentação, onde os réus não entregaram o citado veículo e a autora lavrou no 02º D.P. Bom Retiro o 
Boletim de Ocorrência nº 834/2017. Diante dos fatos, requer a Autora que seja concedida a tutela para bloqueio e penhora do valor de R$ 
85.710,00 e sejam condenados a título de dano moral de R$ 17.142,00 e pagamento de custas judiciais e honorários da sucumbência em 
20%. Dá-se a causa o valor de R$ 102.852,00 (Maio/2017). Estando os réus em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, para 
que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II 
do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados, ficando advertidos que será nomeado curador especial em 
caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Cidade de São Paulo, aos 12 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1029513-71.2021.8.26.0224. A MMª Juíza de Direito da 9ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dra. Ana Carolina Miranda de Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, especialmente a Consórcio Imobiliário de São Paulo Ltda, CNPJ. 60.997.423/0001-20, na pessoa de seu 
representante legal, que MARÇAL CARLOS DE ANDRADE FILHO, RG. 27.090.871 e CPF. 174.738.368-62, ajuizou ação de Usucapião 
sobre parte do Lote de Terreno nº 11 A - Quadra 73-A do Loteamento Cidade Soberana, Município e Comarca de Guarulhos, sito à Rua 
Ponta Grossa, 368, com área de 200,00 metros quadrados, Inscrição cadastral nº 064.04.93.0322.01.000, por meio de Instrumento Particular 
de Cessão de Direitos Hereditários onde o Autor mantém de forma mansa e pacifica e sem interrupção. Estando o supracitado 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, querendo ofereça 
defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados pelo Autor, nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, ficando 
advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 16 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1037481-26.2019.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dr. Artur Pessôa De Melo Morais, na forma da Lei, etc. Faz Saber a MS RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS LTDA, CNPJ 
25.318.218/0001-10, sito à Av. Salgado Filho, 3938, Bloco 23, Ap 61 – Guarulhos/SP, na pessoa de seu representante legal que lhe foi 
proposta ação de Procedimento Comum por Copomais Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda, alegando que a ré protestou 
indevidamente (01) Duplicata Mercantil no valor de R$ 600,00 no 1º Cartório de Protestos de Guarulhos e registrou o (BO nº 6314/2019), por 
possível Duplicata simulada. Diante dos fatos, requer o Autor a medida liminar da tutela de urgência, para ordenar a suspensão do protesto 
junto ao citado Cartório no valor de R$ 600,00 promovido pela empresa Ré e indenização por danos morais, diante dos transtornos causados 
no valor de R$ 10.000,00 Dá-se à causa o valor de R$ 10.600,00 (Outubro/2019) . Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a 
Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo 
ofereça defesa, sendo advertida dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e 
publicado. Guarulhos, 16 de novembro de 2021. 
 
Edital de Intimação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1124540- 75.2015.8.26.0100 (Cumprimento de Sentença). A Dra. Laura de 
Mattos Almeida, MMª Juíza de Direito da 29ª Vara Cível do Foro Central/SP. Faz Saber a Gerwyl Serviços de Limpeza Ltda – ME, CNPJ 
13.769.497/0001-59, por meio de sua sócia Catarina Santos Nevyzel, RG. 9.837.672 SSP//SP e CPF. 419.733.728-00, que ELIAS 
YOUSSEF KARAM, libanês, RG. 35.945.740-X SSP/SP e CPF. 175.945.238/65, ajuizou de Despejo ora julgada procedente e condenou os 
réus ao pagamento de R$ 182.958,11 atualizado até (Agosto/2021) e demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do 
NCPC. Estando os réus em local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, paguem o 
débito, sob pena de execução coativa (Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de 
Sentença (NCPC 523, § 1º), onde os requeridos poderão apresentar impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o 
pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC), nos termos do artigo 257, IV do 
NCPC. Será o presente edital, publicado e afixado na forma da Lei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0002704-91.2021.8.26.0020. A MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do 
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó/SP, Dra. Camila Sani Pereira Quinzani, na forma da Lei, etc. Faz Saber a BERNADETE DE 
FATIMA SILVA, CPF 950.369.038-20, que CONDOMÍNO EDIFÍCIO VIVA ALEGRIA SONHO, CNPJ. 14.226.667/0001-11, ajuizou ação 
de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença, ora julgada procedente e condenou a executada ao pagamento de R$ 38.185,56, 
atualizado até Junho/2021 e demais cominações legais, nos termos do art. 513, §2º, IV, do CPC. Estando a ré em local ignorado, expede-se 
edital de Intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o valor do débito, sob pena de execução coativa 
(Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de Sentença (CPC 523, §1º), onde a ré poderá 
apresentar impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, independentemente 
de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Cidade de São 
Paulo, aos 12 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1106595-36.2019.8.26.0100. O MMº Juíz de Direito da 33ª Vara Cível do Foro 
Central/SP, Dr. Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. Faz Saber a CENTRO SP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 
07.415.548/0001-41, representada pelos sócios MARCELO VEZETIV VIEIRA SANDES, RG. 18.602.307-8 e CPF. 141.849.468-28, e 
MARIA APARECIDA VEZETIV, RG. 13.741.156-X e CPF. 063.521.698-13, que JUAREZ MOREIRA SANTIAGO, RG 14.715.527-7, CPF. 
039.965.648-05, ajuizou ação Monitória no valor de R$ 13.155,90 (Agosto/2019), referente (02) cheques de nºs (852129) e (852130), Banco 
do Brasil S/A, Ag: 1207/Vila Diva , emitidos a favor do Autor, onde os mesmos, foram devolvidos por insuficiência de fundos, conforme 
documentos anexados nos autos. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague 
o débito (ficando isentos de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 700, 701 e 
702 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No caso de revelia, será 
nomeado curador Especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Cidade de São Paulo, aos 16 de novembro de 2021. 
 

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
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e-mail: destak@destakpublicidade.com.br
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8 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
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valor total: R$ 40,00


               
           
 


                   

                

               
                  
                  
   

                   

                  


                 
   

 
                   









       

       

  
               
 
     


   
          K-23/11

23 e 24/11
8 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0010900-72.2019.
valor total: R$ 40,00



               


 
  





  
   

                   

                  


                 
   

 
                   

 

                    


                 
  


               

               
             


              
           
    

 K-23/11

23 e 24/11
10 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
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AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

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

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação

23/11
8 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000930-29.2020.
valor total: R$ 40,00
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EDITAL DE RELAÇÃO DE CREDORES, COM PRAZO DE 10 DIAS PARA IMPUGNAÇÃO (ART. 7º 
DA LEI 11.101/2005), EXPEDIDOS NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE DABESA IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS E LIGAS LTDA. CNPJ nº 60.893.971/0001-30, REALUM IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS PUROS E LIGAS LTDA. CNPJ nº 53.855.623/0001-02 E ZE-
DASA SERVIÇOS EM METAIS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. CNPJ nº 28.521.340/0001-87, 
PROCESSO Nº 1055047-98.2021.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara de Falências e Recu-
perações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dra. Clarissa 
Somesom Tauk, informa a todos os interessados e credores que: 1-) RELAÇÃO DE CREDORES: A 
Administradora Judicial Vivante Gestão e Administração Judicial, representada por Armando Lemos 
Wallach, apresentou a relação de credores a que alude o art. 7º, parágrafo 2º da Lei 11.101/2005 (fls. 
2153/2156), disponível no website da Administradora Judicial (www.vivanteaj.com.br), na forma da lei 
e do Enunciado 103 da III Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal. 2-) PRAZO PARA IMPUG-
NAÇÃO: Os credores, o devedor ou seus sócios, e, ainda, o Ministério Público, pelo prazo de 10 dias, 
contados da publicação deste edital, poderão apresentar impugnação contra Relação de Credores, 
apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou 
classificação de crédito relacionado, nos termos do art. 8º da Lei 11.101/2005. 3-) ACESSO A INFOR-
MAÇÕES: Os legitimados a apresentar impugnação poderão ter acesso aos documentos que funda-
mentaram a elaboração da Relação de Credores, mediante solicitação de arquivo eletrônico ou em 
horário comercial, nas dependências do Administrador Judicial situada na Rua Arquiteto Olavo Redig 
de Campos, 105, Edifício Ez Tower, Torre B, 24º andar, Chácara Santo Antônio, São Paulo SP, CEP: 
04711-904, mediante prévio agendamento. Para esta finalidade, os interessados devem entrar em con-
tato pelo e-mail rjdabesa@vivanteaj.com.br. 4-) PRAZO PARA OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPE-
RAÇÃO JUDICIAL: Os credores poderão apresentar objeções no prazo de 30 dias, a partir da publica-
ção deste edital, nos termos do art. 55 da Lei 11.101/2005. E para que produza seus efeitos de direito, 
será o presente Edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de São Paulo, aos 28/10/2021. 

Edital de Convocação - AGE - Assembleia Geral Extraordinária - BRASNUTRI - Associação Brasileira dos
Fabricantes de Suplementos Nutricionais e Alimentos para Fins Especiais - Pelo presente Edital ficam os se-
nhores associados efetivos desta entidade, quites com a tesouraria, convocados para AGE - Assembleia Geral Ex-
traordinária, no dia 08.12.2021, em primeira convocação às 12h00 e às 12h30 em segunda convocação, com qual-
quer número de presentes, presencialmente na sede, situada à Rua Araguari, 835 - 2° andar, conjunto 22 - Vila
Uberabinha - São Paulo - SP - 04514-041, quando será cumprida a seguinte ordem do dia: 1) Alteração Estatutária
incluindo o novo endereço da sede. São Paulo, 23 de novembro de 2021. Synésio Batista da Costa - Presidente

Edital de Convocação - AGE - Assembleia Geral Extraordinária - ABRAPUR - Associação Brasileira de
Produtos Infantis - Pelo presente Edital ficam os senhores associados efetivos desta entidade, quites com a
tesouraria, convocados para AGE - Assembleia Geral Extraordinária, no dia 01.12.2021, em primeira convocação
às 12h00 e às 12h30 em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na sede situada à Rua
Araguari, 835 - 2° andar, conjunto 22 - Vila Uberabinha - São Paulo - SP - 04514-041, quando será cumprida a
seguinte ordem do dia: 1) Alteração Estatutária incluindo o novo endereço da sede. São Paulo, 23 de novembro
de 2021. Synésio Batista da Costa - Presidente

Edital de Convocação - AGE - Assembleia Geral Extraordinária - ABRINQ - Associação Brasileira dos
Fabricantes de Brinquedos - Pelo presente Edital ficam os senhores associados efetivos desta entidade,
quites com a tesouraria, convocados para AGE - Assembleia Geral Extraordinária, no dia 02.12.2021, em pri-
meira convocação às 13h00 e às 13h30 em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na
sede situada à Rua Araguari, 835 - 2° andar, conjunto 22 - Vila Uberabinha - São Paulo - SP - 04514-041,
quando será cumprida a seguinte ordem do dia: 1) Alteração Estatutária incluindo o novo endereço da sede.
São Paulo, 23 de novembro de 2021. Synésio Batista da Costa - Presidente

Edital de Convocação - AGE - Assembleia Geral Extraordinária - SINDIBRINQUEDOS - Sindicato das In-
dústrias de Brinquedos do Estado de São Paulo - Pelo presente Edital ficam os senhores associados efetivos
desta entidade, quites com a tesouraria, convocados para AGE - Assembleia Geral Extraordinária, no dia
02.12.2021, em primeira convocação às 13h00 e às 13h30 em segunda convocação, com qualquer número de
presentes, na sede situada à Rua Araguari, 835 - 2° andar, conjunto 22 - Vila Uberabinha - São Paulo - SP -
04514-041, quando será cumprida a seguinte ordem do dia: 1) Alteração Estatutária incluindo o novo endereço
da sede. São Paulo, 23 de novembro de 2021. Synésio Batista da Costa - Presidente

Edital de Convocação - AGE - Assembleia Geral Extraordinária - SIAPAPECO - Sindicato das In-
dústrias de Artefatos de Papel, Papelão e Cortiça no Estado de São Paulo - Pelo presente Edital
ficam os senhores associados efetivos deste sindicato, quites com as contribuições, convocados para
AGE - Assembleia Geral Extraordinária, no dia 06.12.2021, em primeira convocação às 10h00 e às
10h30 em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na sede situada à Rua Araguari,
835 - 2° andar, conjunto 22 - Vila Uberabinha - São Paulo - SP - 04514-041, quando será cumprida a
seguinte ordem do dia: 1) Alteração Estatutária incluindo o novo endereço da sede. São Paulo, 23 de
novembro de 2021. Synésio Batista da Costa - Presidente

Edital de Convocação - AGE - Assembleia Geral Extraordinária - ARTEFATOS - Associação Bra-
sileira da Indústria de Artefatos de Papel, Papelão, Cortiça e Embalagens Especiais ou Persona-
lizadas - Pelo presente Edital ficam os senhores associados efetivos desta entidade, quites com a te-
souraria, convocados para AGE - Assembleia Geral Extraordinária, no dia 06.12.2021, em primeira
convocação às 10h00 e às 10h30 em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na
sede situada à Rua Araguari, 835 - 2° andar, conjunto 22 - Vila Uberabinha - São Paulo - SP - 04514-
041, quando será cumprida a seguinte ordem do dia: 1) Alteração Estatutária incluindo o novo endere-
ço da sede. São Paulo, 23 de novembro de 2021. Synésio Batista da Costa - Presidente
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1033163-24.2017.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) WAT LOGISTICS LTDA. EPP; REP LEGAL EVANDRO VIEIRA PEREIRA, CNPJ 22.015.157/0001-23, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT NESTE ATO 
REPRESENTADA, POR COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO, alegando a autora, em síntese, ser credora da quantia de 
US$ 7.830,00 (sete mil, oitocentos e trinta dólares americanos) decorrente de sobrestadia de containers. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 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 Santos, aos 26 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1004842-53.2017.8.26.0020. A MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro 
Regional XII - Nossa Senhora do Ó/SP, Dra. Cláudia Barrichello, na forma da Lei, etc. Faz Saber a a PM AUTOS COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS LTDA, CNPJ. 18.009.583/0001-87 na pessoa de seus sócios RAFAEL FRANCISCO GOMES, RG. 45.449.069 E CPF. 
312.244.758-44 e FERNANDA GONÇALVES SANCHES, CPF 304.585.718-30, RG 32.175.751-8, que SABINA ZURAWSKI, RG. 
5.767489-9 e CPF. 994.301.858-53, ajuizou ação de Rescisão Contratual c/c Indenização e Pedido de Tutela de Evidência, onde a Autora 
adquiriu no dia 06/12/2016, um veículo JEEP RENEGADE 1.8, 16 V FLEX LONGITUDE 4 P AUTOMATICO ANO 2016/2017, no valor de 
R$ 83.190.000,00 + R$ 2.520,00 documentação, onde os réus não entregaram o citado veículo e a autora lavrou no 02º D.P. Bom Retiro o 
Boletim de Ocorrência nº 834/2017. Diante dos fatos, requer a Autora que seja concedida a tutela para bloqueio e penhora do valor de R$ 
85.710,00 e sejam condenados a título de dano moral de R$ 17.142,00 e pagamento de custas judiciais e honorários da sucumbência em 
20%. Dá-se a causa o valor de R$ 102.852,00 (Maio/2017). Estando os réus em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, para 
que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II 
do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados, ficando advertidos que será nomeado curador especial em 
caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Cidade de São Paulo, aos 12 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1029513-71.2021.8.26.0224. A MMª Juíza de Direito da 9ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dra. Ana Carolina Miranda de Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, especialmente a Consórcio Imobiliário de São Paulo Ltda, CNPJ. 60.997.423/0001-20, na pessoa de seu 
representante legal, que MARÇAL CARLOS DE ANDRADE FILHO, RG. 27.090.871 e CPF. 174.738.368-62, ajuizou ação de Usucapião 
sobre parte do Lote de Terreno nº 11 A - Quadra 73-A do Loteamento Cidade Soberana, Município e Comarca de Guarulhos, sito à Rua 
Ponta Grossa, 368, com área de 200,00 metros quadrados, Inscrição cadastral nº 064.04.93.0322.01.000, por meio de Instrumento Particular 
de Cessão de Direitos Hereditários onde o Autor mantém de forma mansa e pacifica e sem interrupção. Estando o supracitado 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, querendo ofereça 
defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados pelo Autor, nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, ficando 
advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 16 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1037481-26.2019.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dr. Artur Pessôa De Melo Morais, na forma da Lei, etc. Faz Saber a MS RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS LTDA, CNPJ 
25.318.218/0001-10, sito à Av. Salgado Filho, 3938, Bloco 23, Ap 61 – Guarulhos/SP, na pessoa de seu representante legal que lhe foi 
proposta ação de Procedimento Comum por Copomais Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda, alegando que a ré protestou 
indevidamente (01) Duplicata Mercantil no valor de R$ 600,00 no 1º Cartório de Protestos de Guarulhos e registrou o (BO nº 6314/2019), por 
possível Duplicata simulada. Diante dos fatos, requer o Autor a medida liminar da tutela de urgência, para ordenar a suspensão do protesto 
junto ao citado Cartório no valor de R$ 600,00 promovido pela empresa Ré e indenização por danos morais, diante dos transtornos causados 
no valor de R$ 10.000,00 Dá-se à causa o valor de R$ 10.600,00 (Outubro/2019) . Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a 
Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo 
ofereça defesa, sendo advertida dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e 
publicado. Guarulhos, 16 de novembro de 2021. 
 
Edital de Intimação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1124540- 75.2015.8.26.0100 (Cumprimento de Sentença). A Dra. Laura de 
Mattos Almeida, MMª Juíza de Direito da 29ª Vara Cível do Foro Central/SP. Faz Saber a Gerwyl Serviços de Limpeza Ltda – ME, CNPJ 
13.769.497/0001-59, por meio de sua sócia Catarina Santos Nevyzel, RG. 9.837.672 SSP//SP e CPF. 419.733.728-00, que ELIAS 
YOUSSEF KARAM, libanês, RG. 35.945.740-X SSP/SP e CPF. 175.945.238/65, ajuizou de Despejo ora julgada procedente e condenou os 
réus ao pagamento de R$ 182.958,11 atualizado até (Agosto/2021) e demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do 
NCPC. Estando os réus em local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, paguem o 
débito, sob pena de execução coativa (Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de 
Sentença (NCPC 523, § 1º), onde os requeridos poderão apresentar impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o 
pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC), nos termos do artigo 257, IV do 
NCPC. Será o presente edital, publicado e afixado na forma da Lei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0002704-91.2021.8.26.0020. A MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do 
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó/SP, Dra. Camila Sani Pereira Quinzani, na forma da Lei, etc. Faz Saber a BERNADETE DE 
FATIMA SILVA, CPF 950.369.038-20, que CONDOMÍNO EDIFÍCIO VIVA ALEGRIA SONHO, CNPJ. 14.226.667/0001-11, ajuizou ação 
de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença, ora julgada procedente e condenou a executada ao pagamento de R$ 38.185,56, 
atualizado até Junho/2021 e demais cominações legais, nos termos do art. 513, §2º, IV, do CPC. Estando a ré em local ignorado, expede-se 
edital de Intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o valor do débito, sob pena de execução coativa 
(Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de Sentença (CPC 523, §1º), onde a ré poderá 
apresentar impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, independentemente 
de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Cidade de São 
Paulo, aos 12 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1106595-36.2019.8.26.0100. O MMº Juíz de Direito da 33ª Vara Cível do Foro 
Central/SP, Dr. Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. Faz Saber a CENTRO SP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 
07.415.548/0001-41, representada pelos sócios MARCELO VEZETIV VIEIRA SANDES, RG. 18.602.307-8 e CPF. 141.849.468-28, e 
MARIA APARECIDA VEZETIV, RG. 13.741.156-X e CPF. 063.521.698-13, que JUAREZ MOREIRA SANTIAGO, RG 14.715.527-7, CPF. 
039.965.648-05, ajuizou ação Monitória no valor de R$ 13.155,90 (Agosto/2019), referente (02) cheques de nºs (852129) e (852130), Banco 
do Brasil S/A, Ag: 1207/Vila Diva , emitidos a favor do Autor, onde os mesmos, foram devolvidos por insuficiência de fundos, conforme 
documentos anexados nos autos. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague 
o débito (ficando isentos de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 700, 701 e 
702 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No caso de revelia, será 
nomeado curador Especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Cidade de São Paulo, aos 16 de novembro de 2021. 
 

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

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

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação

23/11
9 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1019516-24.2015.
valor total: R$ 45,00
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23 e 24/11
8 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0010358-45.2010.
valor total: R$ 40,00
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23 e 24/11
8 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0001654-58.2004.
valor total: R$ 40,00
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23 e 24/11
8 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0010900-72.2019.
valor total: R$ 40,00
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23 e 24/11
10 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0010900-72.2019.
valor total: R$ 50,00


          

            

                  

                  





    

 
 
                    

 
                



                 
 
   

                   


               
 
                
                   
   
                 
                 
 
  
   
             
 
            
             

               

               



 K-23/11

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

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

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação

23/11
8 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000930-29.2020.
valor total: R$ 40,00
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23/11
8 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0021869-24.2011.
valor total: R$ 40,00
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23/11
8 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1051430-80.2014.
valor total: R$ 40,00
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23/11
8 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001470-88.2017.
valor total: R$ 40,00



             

                  

                  

 


                    

                  

                   

                  

   
                 
   

 
                   

                    
               


                  
                
               



 
   
            



 
                    

 K-23/11

EDITAL DE RELAÇÃO DE CREDORES, COM PRAZO DE 10 DIAS PARA IMPUGNAÇÃO (ART. 7º 
DA LEI 11.101/2005), EXPEDIDOS NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE DABESA IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS E LIGAS LTDA. CNPJ nº 60.893.971/0001-30, REALUM IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS PUROS E LIGAS LTDA. CNPJ nº 53.855.623/0001-02 E ZE-
DASA SERVIÇOS EM METAIS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. CNPJ nº 28.521.340/0001-87, 
PROCESSO Nº 1055047-98.2021.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara de Falências e Recu-
perações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dra. Clarissa 
Somesom Tauk, informa a todos os interessados e credores que: 1-) RELAÇÃO DE CREDORES: A 
Administradora Judicial Vivante Gestão e Administração Judicial, representada por Armando Lemos 
Wallach, apresentou a relação de credores a que alude o art. 7º, parágrafo 2º da Lei 11.101/2005 (fls. 
2153/2156), disponível no website da Administradora Judicial (www.vivanteaj.com.br), na forma da lei 
e do Enunciado 103 da III Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal. 2-) PRAZO PARA IMPUG-
NAÇÃO: Os credores, o devedor ou seus sócios, e, ainda, o Ministério Público, pelo prazo de 10 dias, 
contados da publicação deste edital, poderão apresentar impugnação contra Relação de Credores, 
apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou 
classificação de crédito relacionado, nos termos do art. 8º da Lei 11.101/2005. 3-) ACESSO A INFOR-
MAÇÕES: Os legitimados a apresentar impugnação poderão ter acesso aos documentos que funda-
mentaram a elaboração da Relação de Credores, mediante solicitação de arquivo eletrônico ou em 
horário comercial, nas dependências do Administrador Judicial situada na Rua Arquiteto Olavo Redig 
de Campos, 105, Edifício Ez Tower, Torre B, 24º andar, Chácara Santo Antônio, São Paulo SP, CEP: 
04711-904, mediante prévio agendamento. Para esta finalidade, os interessados devem entrar em con-
tato pelo e-mail rjdabesa@vivanteaj.com.br. 4-) PRAZO PARA OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPE-
RAÇÃO JUDICIAL: Os credores poderão apresentar objeções no prazo de 30 dias, a partir da publica-
ção deste edital, nos termos do art. 55 da Lei 11.101/2005. E para que produza seus efeitos de direito, 
será o presente Edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de São Paulo, aos 28/10/2021. 

Edital de Convocação - AGE - Assembleia Geral Extraordinária - BRASNUTRI - Associação Brasileira dos
Fabricantes de Suplementos Nutricionais e Alimentos para Fins Especiais - Pelo presente Edital ficam os se-
nhores associados efetivos desta entidade, quites com a tesouraria, convocados para AGE - Assembleia Geral Ex-
traordinária, no dia 08.12.2021, em primeira convocação às 12h00 e às 12h30 em segunda convocação, com qual-
quer número de presentes, presencialmente na sede, situada à Rua Araguari, 835 - 2° andar, conjunto 22 - Vila
Uberabinha - São Paulo - SP - 04514-041, quando será cumprida a seguinte ordem do dia: 1) Alteração Estatutária
incluindo o novo endereço da sede. São Paulo, 23 de novembro de 2021. Synésio Batista da Costa - Presidente

Edital de Convocação - AGE - Assembleia Geral Extraordinária - ABRAPUR - Associação Brasileira de
Produtos Infantis - Pelo presente Edital ficam os senhores associados efetivos desta entidade, quites com a
tesouraria, convocados para AGE - Assembleia Geral Extraordinária, no dia 01.12.2021, em primeira convocação
às 12h00 e às 12h30 em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na sede situada à Rua
Araguari, 835 - 2° andar, conjunto 22 - Vila Uberabinha - São Paulo - SP - 04514-041, quando será cumprida a
seguinte ordem do dia: 1) Alteração Estatutária incluindo o novo endereço da sede. São Paulo, 23 de novembro
de 2021. Synésio Batista da Costa - Presidente

Edital de Convocação - AGE - Assembleia Geral Extraordinária - ABRINQ - Associação Brasileira dos
Fabricantes de Brinquedos - Pelo presente Edital ficam os senhores associados efetivos desta entidade,
quites com a tesouraria, convocados para AGE - Assembleia Geral Extraordinária, no dia 02.12.2021, em pri-
meira convocação às 13h00 e às 13h30 em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na
sede situada à Rua Araguari, 835 - 2° andar, conjunto 22 - Vila Uberabinha - São Paulo - SP - 04514-041,
quando será cumprida a seguinte ordem do dia: 1) Alteração Estatutária incluindo o novo endereço da sede.
São Paulo, 23 de novembro de 2021. Synésio Batista da Costa - Presidente

Edital de Convocação - AGE - Assembleia Geral Extraordinária - SINDIBRINQUEDOS - Sindicato das In-
dústrias de Brinquedos do Estado de São Paulo - Pelo presente Edital ficam os senhores associados efetivos
desta entidade, quites com a tesouraria, convocados para AGE - Assembleia Geral Extraordinária, no dia
02.12.2021, em primeira convocação às 13h00 e às 13h30 em segunda convocação, com qualquer número de
presentes, na sede situada à Rua Araguari, 835 - 2° andar, conjunto 22 - Vila Uberabinha - São Paulo - SP -
04514-041, quando será cumprida a seguinte ordem do dia: 1) Alteração Estatutária incluindo o novo endereço
da sede. São Paulo, 23 de novembro de 2021. Synésio Batista da Costa - Presidente

Edital de Convocação - AGE - Assembleia Geral Extraordinária - SIAPAPECO - Sindicato das In-
dústrias de Artefatos de Papel, Papelão e Cortiça no Estado de São Paulo - Pelo presente Edital
ficam os senhores associados efetivos deste sindicato, quites com as contribuições, convocados para
AGE - Assembleia Geral Extraordinária, no dia 06.12.2021, em primeira convocação às 10h00 e às
10h30 em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na sede situada à Rua Araguari,
835 - 2° andar, conjunto 22 - Vila Uberabinha - São Paulo - SP - 04514-041, quando será cumprida a
seguinte ordem do dia: 1) Alteração Estatutária incluindo o novo endereço da sede. São Paulo, 23 de
novembro de 2021. Synésio Batista da Costa - Presidente

Edital de Convocação - AGE - Assembleia Geral Extraordinária - ARTEFATOS - Associação Bra-
sileira da Indústria de Artefatos de Papel, Papelão, Cortiça e Embalagens Especiais ou Persona-
lizadas - Pelo presente Edital ficam os senhores associados efetivos desta entidade, quites com a te-
souraria, convocados para AGE - Assembleia Geral Extraordinária, no dia 06.12.2021, em primeira
convocação às 10h00 e às 10h30 em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na
sede situada à Rua Araguari, 835 - 2° andar, conjunto 22 - Vila Uberabinha - São Paulo - SP - 04514-
041, quando será cumprida a seguinte ordem do dia: 1) Alteração Estatutária incluindo o novo endere-
ço da sede. São Paulo, 23 de novembro de 2021. Synésio Batista da Costa - Presidente

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.

B5gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2021 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
DE LICITAÇÃO – AVISO 
DE HOMOLOGAÇÃO E 

ADJUDICAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 04/2021 

 PROCESSO CM Nº 04037/2021
OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços de pré-
-produção, produção e pós-produção, com 
todas as instalações, manutenções e desins-
talações de estruturas, cenografi as e ilumi-
nação natalina da Câmara Municipal de São 
Caetano do Sul, com todo o fornecimento 
de mão de obra especializada, materiais de 
uso temporário, maquinários, equipamentos 
e ferramentas, conforme as especifi cações 
contidas no Termo de Referência (ANEXO 
I) do Edital Carta Convite nº 04/2021, pelo 
período de 60 (sessenta) dias.
Foram HABILITADAS e CLASSIFICADAS 
as empresas: 
 1° LUGAR: a empresa MGM SERVIÇOS E 
SOLUÇÕES EIRELI-ME, com valor global 
de   R$ 172.750,00 (cento e setenta e dois 
mil, setecentos e cinquenta reais);
2° LUGAR: a empresa BOMBARDIER 
GROUP LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, 
com valor global de R$ 173.000,00 (cento 
e setenta e três mil reais);
3° LUGAR: a empresa ARENA PRODU-
ÇÕES, SERVIÇOS E EMPREENDIMEN-
TOS EIRELI-ME, com valor global de R$ 
175.000,00 (cento e setenta e cinco mil 
reais);
4° LUGAR: a empresa SSD COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI-EPP, com valor global 
de R$ 175.500,00 (cento e setenta e cinco 
mil e quinhentos reais)
A seguir, adotado o critério de julgamento 
de MENOR PREÇO GLOBAL, foi conside-
rada VENCEDORA do certame a empresa 
MGM SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI-
-ME, com valor global de R$ 172.750,00 
(cento e setenta e dois mil, setecentos e 
cinquenta reais).
Sendo assim, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores, HOMO-
LOGO o procedimento licitatório e ADJUDI-
CO seu objeto à empresa MGM SERVIÇOS 
E SOLUÇÕES EIRELI-ME, com valor glo-
bal de R$ 172.750,00 (cento e setenta e 
dois mil, setecentos e cinquenta reais).
São Caetano do Sul, 22 de novembro de 2021.

ECLERSON PIO MIELO
Presidente em exercício 

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL

HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME
Processo de Compra nº 999048

Pregão Presencial para Registro de 
Preços nº 18/2021

Nos termos constantes do Processo de 
Compra nº 999048/2021, Pregão Presencial 
nº 18/2021, o Senhor Superintendente do 
SAESA-SCS HOMOLOGOU o procedimen-
to licitatório, que tem por objeto o registro de 
preços para aquisição de big bag de ráfia, e 
cuja empresa vencedora foi: Rolemare Co-
mercial Ltda - EPP., para o Item 01, no valor 
unitário de R$ 92,74 (noventa e dois reais e 
setenta e quatro centavos) e  para o Item 
02, no valor unitário de R$ 92,74 (noventa e 
dois reais e setenta e quatro centavos).. São 
Caetano do Sul, 22 de novembro de 2021 
– Rodrigo Gonçalves Toscano – Superinten-
dente do SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

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

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019
PROCESSO DE COMPRAS Nº 804/2021

Encontra-se aberto na Universidade Mu-
nicipal de São Caetano do Sul – USCS, a 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial 
nº 10/2021 (menor preço por lote), destina-
do a aquisição de aventais confeccionados 
em TNT para atendimento às demandas dos 
alunos/estagiários do curso de medicina – 
unidade São Paulo, da Universidade Munici-
pal de São Caetano do Sul. O edital, anexos 
e demais informações e esclarecimentos 
poderão ser obtidos no endereço eletrônico 
http://licitacao.uscs.edu.br/web ou retirar no 
Departamento de Compras da USCS sito 
à Rua Maceió, 177 - Bairro Barcelona, São 
Caetano do Sul – SP ao custo de R$ 10,00 
(dez) reais referentes à extração de cópias. 
Data da abertura: 03 de dezembro de 2021 às 
9h, na Sala de licitação no endereço acima.
São Caetano do Sul, 22 de novembro de 2021.

Prof. Ms. Orlando Antônio Bonfatti
Pró-Reitor Administrativo e Financeiro

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 31-2021. EDITAL Nº 99-2021. 
PROCESSO Nº 1001/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços técnicos e continuados em software destinados as atividades 
desenvolvidas na Secretaria de Assistência Social, pelo período de 12 (doze) meses 
a contar da assinatura do contrato, conforme especificação do termo de referência. 
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 06/12/2021 às 09h00min. O edital, na 
íntegra, poderá ser lido e obtido na Divisão de Licitação, Rua 9 de Julho, 15-20, centro, 
Macatuba, das 08:00h às 16:30h, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.sp.gov.
br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 
3298-9819. Macatuba, 22 de novembro de 2021. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2021
PROCESSO Nº 34.736/2021

Considerando a discricionariedade atribuí-
da ao administrador público competente, 
eu, EDUARDO CURSINO, Secretário de 
Municipal de Administração, decido sus-
pender o Pregão Eletrônico nº 124/2021, 
para adequações no Edital. Assinatura: 
22/11/2021.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 112/2021

Processo nº 35.667/2021 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE 
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO 
NAS UNIDADES ESCOLARES E CIASES.
Abertura: 06/12/2021 às 09h00min.
Edital, informações e local de realização: 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes
Assinatura: 17 de novembro de 2021, 
MÁRCIA REGINA PAIVA SILVA - Secretária 
Adjunta de Educação.

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2021
EDITAL Nº 078/2021

O MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SER-
RA, por meio da Comissão de Aquisição de 
Produtos da Agricultura Familiar Rural e Em-
preendedor Familiar Rural de Alimentação 
Escolar, no uso de suas atribuições legais; 
TORNA PÚBLICO, que receberá no perío-
do de 24/11/2021 à 13/12/2021, das 08:30 
às 16:30 horas, e dia 14/12/2021 das 08:30 
às 09:00 horas, nos dias úteis,  no Departa-
mento de Suprimentos, sito à Av. Eduardo 
Roberto Daher, 1135 – Centro – Itapecerica 
da Serra, no horário de funcionamento os 
envelopes contendo a documentação para 
habilitação e o projeto de venda para cre-
denciamento e posterior aquisição de gê-
neros alimentícios (Hortifruti) da Agricultura 
Familiar e Empreendedor Familiar Rural. 
A abertura dos envelopes ocorrerá às 
09:30 horas do dia 14/12/2021.
Informações: A Cópia completa do Edital 
poderá ser adquirida sem ônus, impressa 
ou em mídia, no Departamento de Supri-
mentos, ou através do endereço eletrônico 
licitacoes@itapecerica.sp.gov.br. Demais 
informações poderão ser obtidas pelo tele-
fone 4668.9000 ramal 9110, com código de 
acesso (DDD) 0XX11.
Itapecerica da Serra, 22 de novembro de 2021.

BRUNA DA SILVA SOUZA - Presidente 
da Comissão de Aquisição de Produtos 
da Agricultura Familiar e Empreendedor 

Familiar Rural

Processo 7575/2021 – LEILÃO DE BENS 
INSERVÍVEIS nº 01/2021 – Alienação de bens móveis, 
através de LEILÃO PÚBLICO ONLINE (eletrônica), 
que objetiva vender a terceiros interessados os bens 
descritos, com suas características, especificações e 
preços mínimos fixados, conforme discriminado no Anexo 
I, que faz parte integrante do Edital. – Data e horário da 
sessão: 09/12/2021 às 09h00,  à realizar-se através de 
plataforma online disponibilizado no site www.bidmax.com.
br. Os interessados poderão obter a cópia do Edital e seus 
respectivos anexos gratuitamente na página da internet: 
http://www.itapevi.sp.gov.br ou pelo site da Leiloeira 
Oficial: https://www.bidmax.com.br. Itapevi, 22/11/2021 – 
Secretaria da Fazenda e Patrimônio.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Está aberto no setor de licitações Processo Ad-
ministrativo nº 180/2021 PREGÃO PRESENCIAL 
97/2021 Referente a: REGISTRO DE PREÇOS 

PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 
ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA. Data de abertura 
07/12/2021 às 09:00 HORAS / Local: Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Pedra Bela, Sito à Rua Bernardino de 
Lima Paes, nº 45, Centro, Pedra Bela - SP. Informações: www.
pedrabela.sp.gov.br / (11)4037-1277 - R.119 / pedrabelalicita-
coes@gmail.com. Álvaro Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2021 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA – RESERVA DE 
COTA DE ATÉ 25%
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estân-
cia Balneária de Peruibe o PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 67/2021 - Processo nº 6.174/2021 – RE-
GISTRO DE PREÇOS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ES-
CRITÓRIO E ESCOLAR, conforme condições e 
especificações contidas no Edital e seus anexos, 
cujo edital se encontrará disponível no Site da 
Prefeitura Municipal de Peruibe através do link: 
http://www.peruibe3.sp.gov.br/editais-para-con-
correncia-publica/ e no site:  www.comprasbr.
com.br a partir do dia 24/11/2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 
09:00 horas do dia  24/11/2021.
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 
09:00 horas do dia   07/12/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 
as 09:01 horas do dia  07/12/2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSI-
FICADAS: às 09:30 horas do dia 07/12/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as refe-
rências de tempo será observado o horário de 
Brasília-DF.
LOCAL: www.comprasbr.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 22 

DE NOVEMBRO DE 2021.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO 

PEREIRA
PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021

REGISTRO DE PREÇOS
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA (DESTINADA 
À AMPLA PARTICIPAÇÃO).
DEVOLUÇÃO DE PRAZO EM ATENDIMENTO 
AO ARTIGO 21 § 4º DA LEI 8.666/93
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estân-
cia Balneária de Peruíbe o Pregão Presencial nº 
02/2021 – Processo 11.785/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE WC QUÍMICO, 
CORRELATOS COM FORNECIMENTO DE MA-
TERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO 
DE EVENTOS. 
CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVE-
LOPES: das 09h30min até às 10h00min do dia 
06 de DEZEMBRO de 2021.
SESSÃO DE ABERTURA: Dia 06 de DEZEM-
BRO de 2021, às 10h10min horas.
O Edital Completo e Anexos poderá ser disponi-
bilizado para consulta/aquisição gratuita no site 
da Prefeitura Municipal, www.peruibe.sp.gov.br, 
ou mediante apresentação de mídia gravável 
(cd-rom, pendrive, etc.) na Secretaria de Admi-
nistração, a partir do dia    24 / 11 / 2021, loca-
lizado à Rua Nilo Soares Ferreira nº 50, Centro, 
Peruíbe/SP.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE, EM 22 

DE NOVEMBRO DE 2021.
LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO 

PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
O Departamento de Licitações do Município de 
São Lourenço da Serra informa a suspensão 
da licitação, na modalidade Tomada de Preço nº 
03/2021, processo administrativo Nº 4123/2021, 
tipo menor preço, que objetiva a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA REFORMA DO CAMPO DE 
FUTEBOL DO COMPLEXO ESPORTIVO MARIO 
COVAS NO MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA 
SERRA – SP.  O presente processo ficará suspenso 
até determinação de nova data, que será devida-
mente publicada nos meios de comunicação com-
petentes. São Lourenço da Serra, 22 de Novembro 
de 2021. Maisa Cintra Santos  Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

JULGAMENTO
PARECER Nº 033/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3208/2021

GUICHÊ: 062.891/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA EXECUCÃO DE OBRAS 
DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA INCLUSIVA DO 
PARQUE PINHEIRINHO E ADAPTAÇÃO DAS 
PISCINAS NA AV. FRANCISCO VAZ FILHO S/N, 
CONFORME PROJETO BÁSICO – MEMORIAL 
DESCRITIVO. 
Analisados os Documentos, bem como as Propos-
tas das habilitadas, a Comissão Permanente de 
Licitações, amparada pelo parecer da Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos julga conveniente a 
proposta da empresa LAGOTELA EIRELI – EPP, 
conforme consta dos autos.

Araraquara, 22 de Novembro de 2021.
ARIANE SOARES DE SOUZA

Comissão Permanente de Licitações
Presidente

MICHELLE VICENTINE DE ARRUDA GOMES
Comissão Permanente de Licitações

WILSON ROBERTO FERREIRA LUIZ JUNIOR
Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA
PREGÃO PRESENCIAL nº 038/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO n° 099/2021 - EDITAL nº 053/2021 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO À AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA O USO DA DIERATORIA DE SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, 
PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. Recebimento do Envelopes: até as 08h45 
do dia 09/12/2021. Abertura dos envelopes às 09h00 do dia 09/12/2021. O edital na íntegra, bem como maiores informações, poderão ser 
obtidos a partir do dia 25/11/2021, por meio de download no site da prefeitura www.lindoia.sp.gov.br, ou ainda solicitados via e-mail depto.
licitacao@lindoia.sp.gov.br, ou ainda na Diretoria de Licitação da Prefeitura, situada na Avenida Rio do Peixe, nº 450, Jardim Estância Lindóia. 
Lindóia-SP, 23 de novembro de 2021. Luciano Francisco de Godoi Lopes, Prefeito Municipal.
PREGÃO PRESENCIAL nº 039/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO n° 100/2021 - EDITAL nº 054/2021 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO E OU LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADOR – SOFTWARES, POR PRAZO 
DETERMINADO PARA O USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM ATUALIZAÇÃO MENSAL, QUE GARANTA AS ALTERAÇÕES LEGAIS, 
CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO, CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA DIVERSAS ÁREAS INTEGRADAS 
DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. Recebimento do 
Envelopes: até as 08h45 do dia 08/12/2021. Abertura dos envelopes às 09h00 do dia 08/12/2021. O edital na íntegra, bem como maiores 
informações, poderão ser obtidos a partir do dia 25/11/2021, por meio de download no site da prefeitura www.lindoia.sp.gov.br, ou ainda 
solicitados via e-mail depto.licitacao@lindoia.sp.gov.br, ou ainda na Diretoria de Licitação da Prefeitura, situada na Avenida Rio do Peixe, nº 
450, Jardim Estância Lindóia. Lindóia-SP, 23 de novembro de 2021. Luciano Francisco de Godoi Lopes, Prefeito Municipal.

O Secretário de Meio Ambiente de 
Embu das Artes TORNA PUBLICO: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2021 
- Processo nº 15.632/2021 - Contra-
tação de Empresa para Revisão e 
Finalização do Plano de Manejo do 
APA Embu Verde, com sessão mar-
cada para as 10h do dia 03/12/2021. 
Edital 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 
22/11/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº09/2021

O Departamento de Compras e Licita-
ções do município de Cananéia, torna 
público que após análise e julgamento 
à fase “proposta”, referente a “Con-
tratação de empresa especializada 
para execução de serviços de ilumi-
nação pública, através do Convênio nº 
249/2019, celebrado entre a Prefeitura 
Municipal da Estância de Cananéia e a 
Secretaria de Turismo/DADETUR, Ilu-
minação pública e Artística FASE 4, foi 
julgada vencedora a empresa APLAU-
SO ENGEHARIA LTDA EPP, que ofer-
tou o valor de R$ 295.469,79 (duzen-
tos e noventa e cinco mil quatrocentos 
e sessenta e nove reais e setenta e 
nove centavos. Fic a aberto o prazo de 
05 (cinco) dias úteis para eventual in-
terposição de recurso. Decorrido o pra-
zo sem interposição, a licitação será 
Adjudicada e Homologada. 

Cananéia, 19 de novembro de 2021.

Comissão Permanente de Licitações - 
SETOR DE LICITAÇÕES.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Saibam todos quanto virem ou dele co-
nhecimento tiverem, que nesta data foi 
promulgada e sancionada a presente

LEI Nº 2.376/2021
Em 12 de novembro de 2021.

Dispõe sobre a revisão geral anual 
da remuneração dos servidores da 
Câmara Municipal da Estância de 
Cananéia, e dá outras providências.
Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

A presente Lei está disponível na ín-
tegra no átrio do Paço Municipal, Câ-
mara Municipal e no endereço eletrô-
nico http://www.cananeia.sp.gov.br de 
acordo com o art. 100, da Lei Orgânica 
Municipal.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Saibam todos quanto virem ou dele co-
nhecimento tiverem, que nesta data foi 
promulgada e sancionada a presente

LEI Nº 2.375/2021
Em 12 de novembro de 2021.

Dispõe sobre a fi xação de data base 
para a revisão da remuneração dos 
servidores da Câmara Municipal da 
Estância de Cananéia/SP.
Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

A presente Lei está disponível na ín-
tegra no átrio do Paço Municipal, Câ-
mara Municipal e no endereço eletrô-
nico http://www.cananeia.sp.gov.br de 
acordo com o art. 100, da Lei Orgânica 
Municipal.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Saibam todos quanto virem ou dele co-
nhecimento tiverem, que nesta data foi 
promulgada e sancionada a presente

LEI Nº 2.377/2021
Em 18 de novembro de 2021.

Estabelece a possibilidade de agen-
damento telefônico de consultas 
médicas e odontológicas para pa-
cientes idosos e/ou portadores de 
defi ciência, previamente cadastra-
dos nas Unidades Básicas de Saúde 
do Município de Cananéia/SP.
Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

A presente Lei está disponível na ín-
tegra no átrio do Paço Municipal, Câ-
mara Municipal e no endereço eletrô-
nico http://www.cananeia.sp.gov.br de 
acordo com o art. 100, da Lei Orgânica 
Municipal.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

 AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO 
DE RECURSO – Chamamento Público nº 
1/21 – Credenciamento de Leiloeiros Ofi -
ciais. A Comissão Permanente de Licitação 
torna público o resultado do julgamento do 
Recurso Administrativo interposto pelo lei-
loeiro Erivelto Marques, inscrito na Jucesp 
sob nº 963. Dá análise do recurso à vista 
das normas estabelecidas no edital, DECI-
DE pelo Deferimento do Recurso para habi-
litar e credenciar o participante.

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

 AVISO DE SORTEIO DOS LEILOEIROS 
CREDENCIADOS – Chamamento Público 
nº 1/21. A Comissão Permanente de Lici-
tação comunica que no dia 26/11/2021, às 
09:00 horas, na sala de reuniões do Ser-
viço de Suprimento, na Rua Pedro Bonne, 
508, Centro, Pariquera-Açu/SP, promoverá 
o sorteio de leiloeiros para formalização da 
ordem no Rol de credenciados. Comunica, 
ainda, que a Ata da sessão com a lista com-
pleta dos leiloeiros  habilitados e creden-
ciados, com a respectiva numeração, em 
ordem crescente e pelo critério de ordem 
alfabética, atribuída para sorteio, encontra-
-se à disposição dos interessados no sítio 
eletrônico: www.consaude.org.br, na aba 
Publicações_Editais, podendo ser obtida, 
também, através do e-mail: licitacoes@con-
saude.org.br. Os sorteios serão realizados 
de forma não eletrônica e acontecerá inde-
pendentemente da presença dos leiloeiros 
credenciados.

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo nº 8754/2021 – Modali-
dade Pregão Eletrônico nº 68/2021 – Oferta 
de Compra nº 863600801002021OC00029 
– O REGISTRO DE PREÇOS PARA FOR-
NECIMENTO DE MÁSCARAS E AVENTAIS 
DESCARTÁVEIS. DATA DE ABERTURA: 
“Fica designada para o dia 29 de novembro 
de 2021 às 15:00 horas, a sessão de prosse-
guimento da licitação em a ser realizada no 
endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. São 
Caetano do Sul, 22 de novembro de 2021. 
Carolina Morales Duwe – Diretora do Depar-
tamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 6659/2021 – Moda-
lidade Pregão Eletrônico nº 82/2021 - Oferta 
de Compra Nº 863600801002021OC00043 
– CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALI-
ZADOS PARA LIMPEZA DE CAIXAS D´Á-
GUA DAS UNIDADES ESCOLARES DE 
EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 
E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO 
DE SÃO CAETANO DO SUL. DECISÃO DO 
PREGOEIRO: ADJUDICO o objeto da licita-
ção em epígrafe, conforme segue: Empresa: 
TAFF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRE-
LI - ME – CNPJ sob o nº 29.558.192/0001-
38 – Lote Único - valor total global - R$ 
17.890,00. DESPACHO DA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE GOVERNO: “À vista de 
todo processado, notadamente das Atas 
do Pregão e de Adjudicação, e no uso da 
competência que me foi atribuída pelo inci-
so III do artigo 2º do Decreto Municipal nº 
11.092/2017 e no inciso XXII, do artigo 4º, 
da Lei nº 10.520/02, HOMOLOGO o presen-
te procedimento licitatório, na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 82/2021”. Secretária 
Municipal de Governo: Silvia de Campos 
– 19/11/2021. São Caetano do Sul, 22 de 
novembro de 2021. Carolina Morales Duwe 
– Diretora do 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: ADJUDICO o objeto da licita-
ção em epígrafe, conforme segue: Empresa: 
FABIANA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS 
LTDA. – CNPJ nº 53.731.162/0001-66 – Item 
01 - Qtde: 140 unidades. Valor unitário: R$ 
14,50. Valor total: R$ 2.030,00; Item 02 - 
Qtde: 220 unidades. Valor unitário: R$ 20,00. 
Valor total: R$ 4.400,00; Item 03 - Qtde: 920 
unidades. Valor unitário: R$ 21,00. Valor to-
tal: R$ 19.320,00; Item 04 - Qtde: 1.150 uni-
dades. Valor unitário: R$ 30,00. Valor total: 
R$ 34.500,00. Empresa: N F SEIXAS TEC-
NOLOGIA EM SOLUÇÕES ME – CNPJ nº 
17.550.572/0001-47 – Item 05 - Qtde: 1500 
unidades. Valor unitário: R$ 34,00. Valor 
total: R$ 51.000,00. DESPACHO DA SE-
CRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO: À 
vista de todo processado, notadamente das 
Atas de fl s. 200/206, 214 e 230, e no uso da 
competência que me foi atribuída pelo inci-
so III do artigo 2º do Decreto Municipal nº 
11.092/2017 e no inciso XXII, do artigo 4º, 
da Lei nº 10.520/02, HOMOLOGO o presen-
te procedimento licitatório, na modalidade 
Pregão Presencial nº 86/2021”. Silvia de 
Campos – 22/11/2021. São Caetano do Sul, 
22 de novembro de 2021. Carolina Morales 
Duwe – Diretora do Departamento de Licita-
ções e Contratos.

RESUMO: Processo nº 10547/2021 – Mo-
dalidade Pregão Presencial nº 101/2021 - 
Contratação de Empresa Especializada no 
Fornecimento de Link de Acesso a Internet 
SLA 99,2%, IP Dedicado com Velocidade de 
1GBPS Simétrica, com Serviços de Prote-
ção Contra Ataques de Negação de Serviço. 
DATA DE ABERTURA: “Fica agendada a lici-
tação em epígrafe para o dia 07 de dezem-
bro de 2021 às 14 horas, no Departamento 
de Licitações e Contratos - SEPLAG 4, sito 
a Rua Eduardo Prado nº 201 - Bairro São 
José, em São Caetano do Sul/SP. O edital, 
anexos e demais informações e esclareci-
mentos, poderão ser obtidos no endereço 
eletrônico http://licitacao.saocaetanodosul.
sp.gov.br/web, ou no Departamento de Lici-
tações e Contratos, e telefones para contato: 
4233-7236”. Secretária Municipal de Go-
verno: Silvia de Campos – 18/11/2021. São 
Caetano do Sul, 22 de novembro de 2021. 
Carolina Morales Duwe – Diretora do Depar-
tamento de Licitações e Contratos.

RESUMO DE CONTRATO Nº 95/2021 - 
PROC. Nº 300.138/2021 - CONTRATADA: 
INMOV INTELIGÊNCIA EM MOVIMENTO 
LTDA. OBJETO: Contratação de uma SOLU-
ÇÃO INTEGRADA, incluindo fornecimento 
de licenças de software de uso permanente, 
implantação, capacitação e operação as-
sistida para constituição da PLATAFORMA 
DIGITAL DE GOVERNO. DATA DA ASSINA-
TURA: 10/11/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 
24 (vinte e quatro) meses, contados a partir 
da assinatura do instrumento contratual, po-
dendo ser prorrogado por iguais e sucessi-
vos períodos, a critério das partes. VALOR 
TOTAL: R$ 12.690.000,00. CONTRATANTE: 
Secretaria Municipal da Fazenda.

Ligue já: 
11. 3729-6600  3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.
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EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS 
DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site 
www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 09/12/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 

242.584,42 e 2º leilão público – 13/12/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 152.161,62. TATIANA HISA 
SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário GALLERIA FINANÇAS 
SECURITIZADORA S.A. – CNPJ 34.425.347/0001-06, realizará os leilões para a venda do 
imóvel abaixo descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema 
de Financiamento Imobiliário – SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e 
demais disposições aplicáveis pelas condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Casa nº 124, 
do Tipo CT2, do Setor D, “em construção”, do “Condomínio Residencial Aurea”, na Avenida 
Cabo Pedro Ho§mann, s/nº, no Distrito de Nova Veneza, em Sumaré-SP, com área real privativa 
de 140,00m², área real comum de 70,657m² e área total de 210,657m². A parte interna do imóvel 
possui a seguinte descrição: sala, cozinha, área de serviço, banheiro social e dois dormitórios. 
Ocupado. MATRÍCULA: 169.841 – Registro de Imóveis de Sumaré/SP. FIDUCIANTE: REGIANE 
MENDES BRAGA CPF 051.289.886-35. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 10/11/2021. O 
arrematante pagará no ato, o valor da arrematação e 5% de comissão da leiloeira e arcará com 
todas as despesas cartorárias, escritura pública, imposto de transmissão, foro, laudêmio, taxas, 
alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações e todas as despesas que 
vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / reintegração na posse ficará a 
cargo exclusivo do arrematante se no caso houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no 
estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das 
condições, características, estado de conservação ou eventual diferença nas medidas da 
unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos leilões os fiduciantes. 
Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do edital 
completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

EDITAL DE LEILÃO  | Comitente vendedor: Hamaya do Brasil - CNPJ sob nº 
13.663.727/0001-09. O leilão será realizado 07 de Dezembro de 2021, às 14:00, no 
site www.hisaleiloes.com.br. Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa Sato – Jucesp 817.
EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO 

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

Leilão Brasil - www.leilaobrasil.com.brLeilão Brasil - www.leilaobrasil.com.brLeilão Brasil - www.leilaobrasil.com.brLeilão Brasil - www.leilaobrasil.com.brLeilão Brasil - www.leilaobrasil.com.br
Edital de praça única dos direitos que o executado possui sobre bem imóvel e para intimação de Massafumi Wakabayashi

e Hiroe Wakabayasi bem como do interessado Haspa Habitação São Paulo S/A de Crédito Imobiliário e ainda os promitentes vendedores,  Vale
do rio Verde Empreendimentos Comerciais, Imobiliários S/A, e eventuais ocupantes do imóvel, expedido nos autos da ação de Procedimento
Sumário, que lhe requer Condomínio Edifício Piazza Di Villa Fiorelli, Processo nº 0550903-76.2000.8.26.0100. O Dr. LUIZ ANTONIO CARRER,
Juiz de Direito da 13ª Vara Cível do Foro Central Cível, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc... FAZ SABER que os leiloeiros oficiais, Sr. Irani
Flores, JUCESP 792, e ou, a Sra. Dagmar C. S. Flores, JUCESP 901, levarão a leilão público para venda e arrematação, no local e hora descritos no site,
com transmissão   pela internet e disponibilização imediata no portal de leilões eletrônico, www.leilaobrasil.com.br  para lances pela internet: Do início
e encerramento do leilão: Início 26/11/2021 às 10:05 horas e encerramento em 16/12/2021 às 10:05 horas. Bem: Os direitos que o executado
possui sobre o apartamento nº 64, localizado no 6º andar do Edifício Piazza Di Villa Fiorelli, á Alameda Itu nº 1.172, no 34º Subdistrito Cerqueira Cesar.
Matrícula n° 70.829 do 13º CRI de São Paulo. Contribuinte 010.086.0149-7. Avaliação R$ 1.319.879,40 (Mai/2019). EDITAL COMPLETO NO SITE.
Dúvidas e Esclarecimentos: pessoalmente perante o  13 º Ofício Cível, ou no escritório do leiloeiro oficial, Sr. Irani Flores, Av. Gaspar Vaz da Cunha n°
258, Capital - SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3965-0000 e e-mail: atendimento@leilaobrasil.com.br, ficam os executados, bem como eventuais
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais, Será o edital “por extrato”, afixado e publicado
na forma da lei, Provimento CGJ N° 32/2018, artigo 428.1.2 e artigo 887, § 2º do código de processo civil, São Paulo, 20/09/2021.

LEILÃO DE IMÓVEL

Leilão Brasil - www.leilaobrasil.com.brLeilão Brasil - www.leilaobrasil.com.brLeilão Brasil - www.leilaobrasil.com.brLeilão Brasil - www.leilaobrasil.com.brLeilão Brasil - www.leilaobrasil.com.br
Edital de 1ª e 2ª praça de bem imóvel e para intimação de Maria Helena da Assunção Osorio, bem como seu cônjuge se casada

for, dos terceiros interessados Alvaro Alberto Assunção Furtado e Marly Bastos Ferreira da Costa Furtado, expedido nos autos da ação em fase de Cumprimento
de Sentença, que lhe requer Eliana Jorge Lins. Processo n° 0037506-77.2018.8.26.0002. A Dra. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Juíza de Direito da 7ª Vara
Cível do Foro Regional II - Santo Amaro, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc…FAZ SABER que, o leiloeiro oficial, Sr. Irani Flores, JUCESP 792, e ou,
a Sra. Dagmar C. S. Flores, JUCESP 901, levarão a leilão público para venda e arrematação, no local e hora descritos no site, com transmissão pela internet e
disponibilização imediata no portal de leilões eletrônico, www.leilaobrasil.com.br  para lances pela internet: Do Início e Encerramento do Leilão: Início da
1ª praça em 23/11/2021 às 10:36 horas e encerramento da 1ª praça em 26/11/2021 às 10:36 horas, em não havendo lance igual ou superior ao valor da
avaliação para a data supra, seguir-se-á sem interrupção a 2ª praça do leilão que se encerrará em 16/12/2021 às 10:36 horas. Bem: O Conjunto Comercial
n° 37, localizado no 3° andar, do Edifício Stélvio Mazza, situado na Rua Alexandre Dumas n° 1.601, esquina com a Rua Antonio de Oliveira, na Chácara Santo
Antonio, 29° subdistrito - Santo Amaro, Contribuinte: 087.178.0188-5. Matrícula n° 291.669 do 11° CRI de São Paulo. Avaliação: R$ 204.000,00 (abril/2021),
sendo atualizada para R$ 211.951,79 (setembro/2021). EDITAL COMPLETO NO SITE. Dúvidas e esclarecimentos: pessoalmente perante o 7° Ofício Cível, ou
no escritório do leiloeiro oficial, Sr. Irani Flores, Av. Gaspar Vaz da Cunha n° 258, Capital - SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3965-0000 e e-mail: atendimento@leilaobrasil.com.br,
ficam os executados, bem como eventuais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais, Será o edital “por
extrato”, afixado e publicado na forma da lei, art. 887, §2° do CPC e Provimento CGJ n° 32/2018, art. 428, I e II. São Paulo, 01/10/2021

LEILÃO DE IMÓVEL

*Os horários aqui considerados são sempre os horários de Brasília/DF. EDITAL DE LEILÃO, para INTIMAÇÃO e conhe-
cimento 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 
nomeada F. REZENDE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REPRESENTADA PELO DR. FREDERI-
CO ANTONIO OLIVEIRA DE REZENDE, CREDORES, FAZENDAS PUBLICAS E MINISTÉRIO PÚBLICO. Processo nº 
1013665-95.2019.8.26.0068. ONDE CONSTA: 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 iniciará 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. LEIA-SE: 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 INDÚS-
TRIAS 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 03/12/2021 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 20/12/2021 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 20/12/2021 às 14:01 horas, encerrando-se no dia 04/01/2022 às 14:00 
horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior a 50% de avaliação, não havendo licitantes se iniciará a 3ª 
PRAÇA em 04/01/2022 às 14:01 horas, encerrando-se no dia 19/01/2022 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances 
com valor igual ou superior a 20% de avaliação. Ficam todos os CREDORES, MINISTÉRIO PÚBLICO, FAZENDAS PU-
BLICAS, 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

ERRATA DE EDITAL DE LEILÃO  
2ª VARA DE CÍVEL DA COMARCA DE BARUERI/SP

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 pelos proprietários, doravante denominado Comitente, levará a PÚBLICO LEILÃO em praça única, de modo eletrônico (On-line), por meio do site:
www.alfaleiloes.com, o imóvel Matriculado sob o n° 203.305, registrado perante o 15º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, avaliado pelo valor de R$ 1.016.247,80 (um milhão, dezesseis
mil e duzentos e quarenta e sete Reais e oitenta centavos). A Praça Única ocorrerá no dia 13 de dezembro de 2021, às 16 horas e 30 minutos e se encerrará no dia 24 de janeiro de
2022, às 16 horas e 30 minutos, com o valor de lance mínimo estabelecido em R$ 690.000,00. Eventuais propostas de valor inferior a este patamar serão apresentadas aos declarantes para apreciação.
Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro (www.alfaleiloes.com), em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. O envio de lances
on-line se dará exclusivamente por meio do site: www.alfaleiloes.com, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições entre os licitantes, na disputa pelo lote do leilão.
O arrematante pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso não haja proposta de pagamento à vista, eventuais propostas de compra
parcelada ou proposta de pagamento à vista mediante financiamento bancário serão submetidas a apreciação do Comitente. 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 valor do lance e da comissão do leiloeiro, conforme edital. No caso do não cumprimento da obrigação assumida de pagamento da
totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, no prazo estabelecido, não será concretizado a transação de compra e venda e estará o proponente, sujeito a sanções de ordem judicial, a título de perdas e danos,
bem como deverá pagar a comissão do leiloeiro. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à transferência dos imóveis arrematados, tais como, taxas, alvarás, certidões, ITBI - Imposto de
transmissão de bens imóveis, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, que regula a profissão de Leiloeiro
Oficial. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. 01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Apartamento nº 62, localizado no 6º pavimento do Edifício Barão
de Belém, situado na Avenida Barão de Monte Mor, nº 330, Real Parque – CEP 05687-010 - Descrição do Imóvel: Apartamento n° 62, localizado no 6º pavimento do “EDIFÍCIO BARÃO DE BELÉM”, situado
na Avenida Barão de Monte Ìor nº 330, no lugar denominado Real Parque, no Morumbi, 30º Subdistrito Ibirapuera, com área privativa (coberta edificada) de 123,030 metros quadrados, área comum (coberta
edificada) de 74,141 metros quadrados, área total edificada de 197,171 metros quadrados; área comum (descoberta) de 42,217 metros quadrados; área total (construída + descoberta) de 239,388 metros
quadrados; e fração ideal de terreno de 5,7180%, com direito ao uso de duas vagas de garagem sob nR s 04 e 07 para a guarda de dois veículos de passeio de tamanho pequeno e médio em locais
indeterminados, numeradas apenas para efeito meramente elucidativos e inclusive o direito ao uso e exclusivo de 01 (um) depósito para guarda de objetos.

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° ................................................................................. 300.059.0355-3
Matrícula Imobiliária n° ............................................................................................... 203.305 ........................................................ 15º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo
VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: R$ 1.016.247,80 (um milhão, dezesseis mil e duzentos e quarenta e sete Reais e oitenta centavos). VALOR DE LANCE MÍNIMO: R$ 690.000,00
(seiscentos e noventa mil Reais). OBS 01: O referido imóvel possui 137m de área útil, possuindo 3 suítes e todas com varandas. Wcs com piso e pias de mármore carará e azulejadas. Sala com lareira,
varanda e lavabo. Área de serviço com tanque, wc e um quarto. Tubulação para aquecedor a gás. Cozinha com móveis planejados. Duas vagas de garagem, 1 box guarda volume na garagem, prédio com
piscina adulto e criança, salão de festa com copa e 2 wcs. Sauna seca com ducha e wc feminino e masculino. Sala de ginástica e sala de brinquedo. O apartamento está no contra piso. 02 - A Praça Única
será realizada em 13 de dezembro de 2021, às 16 horas e 30 minutos e se encerrará no dia 24 de janeiro de 2022, às 16 horas e 30 minutos, de modo eletrônico (On-line), por meio do
site: www.alfaleiloes.com, com lance mínimo no valor igual ou superior a R$ 690.000,00. Caso não haja lance para pagamento à vista, eventuais propostas de compra parcelada ou proposta de pagamento
à vista mediante financiamento bancário serão submetidas a apreciação do Comitente/proprietário. 03 - O Leilão será conduzido pela Alfa Leilões - Especialista em Imóveis, tendo como Gestor e Leiloeiro
Oficial Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o n° 1.070, exclusivamente pelo seu sítio eletrônico (www.alfaleiloes.com). Todas as regras e condições
aplicáveis estão disponíveis no Portal: http://www.alfaleiloes.com. 04 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado diretamente ao comitente por meio de depósito ou transferência bancária
eletrônica, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito, bem como com os dados para
pagamento do valor do lance. Caso seja aceita proposta de pagamento parcelado, o valor da entrada deverá ser efetuado em 24 horas, contados da comunicação formal da aceitação. Caso seja aceita
proposta de compra intermediada por financiamento bancário, o arrematante terá 30 dias corrido, contados a partir da comunicação formal da aceitação, para providência junto ao intermediário financeiro
o pagamento do valor da arrematação. 05 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem leiloado. Tal valor será
devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação. O valor da comissão deverá ser pago diretamente ao Leiloeiro mediante transferência eletrônica, DOC, TED ou depósito em dinheiro,
no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão ou da comunicação formal da aceitação da proposta, na conta 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). 06 - 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. 07 - 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. 08 - O imóvel encontra-se desocupado e, a
posse do arrematante será viabilizada pelo Comitente imediatamente após a confirmação do pagamento do valor do lance ou de correspondente entrada, caso haja referida aceitação da proposta de compra
parcelada. 09 - O Comitente se responsabiliza pelo pagamento dos débitos tributários, condominiais, taxas de água, luz e multas que porventura incidam sobre o bem leiloado até a data da arrematação,
entregando o bem desembaraçado e livre de ônus, bem como prestará assessoria ao arrematante, disponibilizando toda documentação necessária e eventuais retificações em documentos, para a devida
formalização da arrematação perante o Cartório de Registro de Imóveis competente. 10 - O Arrematante é responsável pelo pagamento de todos os impostos, taxas, despesas de condomínio e outras, de
qualquer natureza, que incidam sobre o imóvel desde a data da arrematação, passando a responder, integralmente, por todas as obrigações relativas ao imóvel, inclusive: (a) por impostos, taxas, contribuição
e encargos que incidam ou venham a incidir sobre os imóveis 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; e (c) por construções, reformas e demolições que venha a
realizar no imóvel e obtenção das respectivas aprovações/regularizações necessárias. O Arrematante deverá pagar tais obrigações em seus vencimentos, ainda que lançadas em nome do Comitente ou de
seus antecessores. 11 - Será celebrada pelo Comitente e Arrematante, Escritura Pública de Venda e Compra, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do encerramento do Leilão, sendo que o
Tabelião de Notas será definido pelo Arrematante. Havendo pendência documental declarada que impeça a formalização de referido documento, a venda será formalizada por meio de instrumento particular
cabível, dentro do prazo estabelecido, até que seja sanada a irregularidade, para a lavratura da escritura definitiva. 12 - 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 do imóvel com eventuais pendências ou ônus, desde que apontados na descrição do lote específico. 13
- Outorgada a Escritura Pública de Venda e Compra, o Arrematante deverá apresentar ao Comitente, no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura, o instrumento devidamente registrado
no Cartório de registro de imóveis, ressalvadas as hipóteses de prorrogações autorizadas ou quando houver pendências documentais do Comitente, bem como, efetivar a substituição do contribuinte na
Prefeitura Municipal e do responsável pelo imóvel junto à administração do correspondente condomínio. 14 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente no escritório do leiloeiro, localizado na
Avenida Paulista, nº 2421 – 1º andar – Bela Vista, Capital/SP, CEP: 01311-300, ou ainda, pelo telefone (011) 3230-1126, WhatsApp (011) 93207-1308, e-mail: contato@alfaleiloes.com. A participação
neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com. 15 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos
respectivos patronos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 18 de novembro de 2021.
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