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Pregões acontecem no dia 30 e incluem lo-
tes de veículos apreendidos em São Paulo 
e imóveis provenientes da operação Câm-
bio e Desligo (um desdobramento da Lava 
Jato), que envolveu, entre outros, o ex-go-
vernador Sérgio Cabral. LEILÕES&NEGÓCIOS/B1
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Parque Alfomares. O Parque Alfomares, na zona sul 
da cidade de São Paulo, corre perigo eminente mais 
uma vez. O juiz Josué Vilela Pimentel, da 8a Vara de 
Fazenda Pública, intimou a Prefeitura da capital pau-
lista para que “deixe de criar embaraços à implanta-
ção do empreendimento”, sob pena de multa diária de 
R$100.000,00. Para os moradores do local, é preciso 
reverter este descalabro jurídico e finalizar o processo 
junto à Prefeitura Municipal de São Paulo, gestão Ricar-
do Nunes (MDB), em que a construtora propõe a troca 
da área por potencial construtivo, que já foi aprovado 
pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambien-
te (SVMA) e Procuradoria Geral do Município (PGM), 
porém permanece aguardando o parecer da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) em 
alinhamento com o prefeito.

Estatuto da Pessoa com Câncer. Na última segunda-
-feira (22), entrou em vigor uma nova lei que institui o 
Estatuto da Pessoa com Câncer. A Lei 14.238/21 tem o 
intuito de promover condições de igualdade no acesso 
ao tratamento das pessoas com a doença, e determina 
que é “obrigatório o atendimento integral à saúde da 
pessoa com câncer por intermédio do Sistema Único 
de Saúde (SUS), na forma de regulamento”. Foi vetado 
o artigo que estabelece como dever do Estado garan-
tir o acesso de todos os pacientes aos medicamentos 
mais efetivos contra o câncer. Seria melhor que o veto 
não tivesse sido feito, pois, o STJ (Superior Tribunal de 
Justiça) já havia definido três requisitos para ter aces-
so a medicamentos que não estão na lista padronizada 
do Sistema Único de Saúde (SUS), assim, quem precisar 
desse medicamento, continuará a ter que respeitar es-
sas premissas.

Pré campanha de Moro. Recém-filiado ao Podemos, 
o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro confir-
mou nesta semana o nome do ex-presidente do Ban-
co Central Affonso Celso Pastore como seu principal 
conselheiro econômico. A revelação foi feita durante 
entrevista ao programa Conversa com Bial, da “TV Glo-
bo”. “No nível macroeconômico, quem tem me ajudado 
é um economista de renome, um dos melhores nomes 
do País”, disse Moro se referindo a Affonso Celso Pasto-
re. Já na capital federal, Sergio Moro se reuniu com par-
lamentares e presidentes de diferentes partidos nesta 
semana. Na quinta-feira (18), recebeu a visita de Eliana 
Calmon. A magistrada expôs algumas de suas ideias 
para o Judiciário e o País. “A ministra é uma referência 
na luta pela integridade dentro do Judiciário”, elogiou 
Moro.

EM 
DESTAQUE

Por Pedro Nastri 

ACâmara Municipal de SP aprovou, em 1º turno, o projeto de lei enviado pelo 
prefeito Ricardo Nunes (MDB) que vai por fim à dívida que o município tem 
com a União. Trata-se de um “elas por elas” bilionário: a cidade deve cerca 

de R$ 25 bilhões à União, enquanto a Capital tem o direito de receber do governo 
federal uma indenização pelo uso indevido do Campo de Marte, na zona norte, de 
valor superior a esse, e o projeto pretende zerar ambas as dívidas. “Imagine a capaci-
dade de investimento de uma São Paulo sem a corda no pescoço de dever R$ 250 
milhões por mês”, afirma o presidente da Câmara, Milton Leite (DEM). O município 
e a União discutem a posse do Campo de Marte desde 1958. O local foi ocupado 
pelo governo federal após a derrota de SP na Revolução Constitucionalista de 1932, e 
a prefeitura teve vitórias recentes no STJ e no STF referente à posse da área.

CAMPO DE MARTE
Briga de 63 anos está no fi m

O que não quero é que 
a esquerda volte

Janaina Paschoal (PSL), deputada 
estadual em SP, disse em entrevista 

ao UOL não ser bolsonarista, mas que 
votaria em  Bolsonaro em caso de um 

eventual 2º turno contra Lula.

Agora é lei. O projeto de lei 
aprovado na Assembleia Legislati-
va de São Paulo (Alesp) que proíbe 
bancos de ofertar empréstimos a 
aposentados e pensionistas por tele-
fone foi sancionado pelo governador 
João Doria (PSDB) e publicado no 
Diário Oficial desta sexta-feira (26). 
A proposta, de autoria do deputado 
Alex de Madureira (PSD, foto acima), 
já está em vigor em todo o Estado. 
“A lei beneficia o consumidor para 
evitar essas transações financeiras 
indevidas que podem prejudicar 
a renda dos nossos aposentados”, 
explicou o parlamentar.

CPI dos Apps. O vereador 
Adilson Amadeu (DEM), presidente 
da CPI dos Aplicativos na Câmara de 
São Paulo, solicitou ao presidente da 
Casa, Milton Leite, a contratação de 
uma auditoria externa para anali-
sar os contratos das empresas de 
transporte e de entregas por aplica-
tivo, como a Uber e a 99, em relação 
ao pagamento de tributos à gestão 
municipal. O requerimento foi apro-
vado na última reunião da Comissão 
de Trânsito. Amadeu historicamente 
busca limitar a expansão dos apli-
cativos de transporte individual na 
capital paulista, ao propor regras 
mais rígidas para o setor.

Homenagens. Após contato 
desta coluna, a Prefeitura de São 
Paulo revelou já ter contratado os ar-
tistas (todos negros, segundo a ges-
tão municipal) que farão as estátuas 
em homenagem a cinco personali-
dades negras que marcaram a vida 
cultural e social da cidade. As obras 
estão previstas para serem inaugura-
das até março de 2022.

CAROL JACOB /ALESP DIVULGAÇÃO /PSDB

Tatuagem. A Alesp aprovou o 
projeto da deputada Patrícia Bezerra 
(PSDB) para permitir que o Siste-
ma Único de Saúde (SUS) cubra os 
custos de tatuagens em mulheres 
que enfrentaram câncer de mama, 
traumas, queimaduras e violência 
doméstica. “São tatuagens repa-
radoras ou artísticas que poderão 
amenizar e camuflar essas cicatri-
zes, que muitas vezes trazem dor e 
sofrimento às mulheres”, explicou 
Patricia. O projeto tem coautoria do 
deputado Rodrigo Gambale (PSL), e 
o texto segue para sanção do gover-
nador João Doria.

De olho no Poder
Por Bruno Ho� mann
bruno@gazetasp.com.br 
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Parque Alfomares. O Parque Alfomares, na zona sul 
da cidade de São Paulo, corre perigo eminente mais 
uma vez. O juiz Josué Vilela Pimentel, da 8a Vara de 
Fazenda Pública, intimou a Prefeitura da capital pau-
lista para que “deixe de criar embaraços à implanta-
ção do empreendimento”, sob pena de multa diária de 
R$100.000,00. Para os moradores do local, é preciso 
reverter este descalabro jurídico e finalizar o processo 
junto à Prefeitura Municipal de São Paulo, gestão Ricar-
do Nunes (MDB), em que a construtora propõe a troca 
da área por potencial construtivo, que já foi aprovado 
pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambien-
te (SVMA) e Procuradoria Geral do Município (PGM), 
porém permanece aguardando o parecer da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) em 
alinhamento com o prefeito.

Estatuto da Pessoa com Câncer. Na última segunda-
-feira (22), entrou em vigor uma nova lei que institui o 
Estatuto da Pessoa com Câncer. A Lei 14.238/21 tem o 
intuito de promover condições de igualdade no acesso 
ao tratamento das pessoas com a doença, e determina 
que é “obrigatório o atendimento integral à saúde da 
pessoa com câncer por intermédio do Sistema Único 
de Saúde (SUS), na forma de regulamento”. Foi vetado 
o artigo que estabelece como dever do Estado garan-
tir o acesso de todos os pacientes aos medicamentos 
mais efetivos contra o câncer. Seria melhor que o veto 
não tivesse sido feito, pois, o STJ (Superior Tribunal de 
Justiça) já havia definido três requisitos para ter aces-
so a medicamentos que não estão na lista padronizada 
do Sistema Único de Saúde (SUS), assim, quem precisar 
desse medicamento, continuará a ter que respeitar es-
sas premissas.

Pré campanha de Moro. Recém-filiado ao Podemos, 
o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro confir-
mou nesta semana o nome do ex-presidente do Ban-
co Central Affonso Celso Pastore como seu principal 
conselheiro econômico. A revelação foi feita durante 
entrevista ao programa Conversa com Bial, da “TV Glo-
bo”. “No nível macroeconômico, quem tem me ajudado 
é um economista de renome, um dos melhores nomes 
do País”, disse Moro se referindo a Affonso Celso Pasto-
re. Já na capital federal, Sergio Moro se reuniu com par-
lamentares e presidentes de diferentes partidos nesta 
semana. Na quinta-feira (18), recebeu a visita de Eliana 
Calmon. A magistrada expôs algumas de suas ideias 
para o Judiciário e o País. “A ministra é uma referência 
na luta pela integridade dentro do Judiciário”, elogiou 
Moro.

EM 
DESTAQUE

Por Pedro Nastri 

ACâmara Municipal de SP aprovou, em 1º turno, o projeto de lei enviado pelo 
prefeito Ricardo Nunes (MDB) que vai por fim à dívida que o município tem 
com a União. Trata-se de um “elas por elas” bilionário: a cidade deve cerca 

de R$ 25 bilhões à União, enquanto a Capital tem o direito de receber do governo 
federal uma indenização pelo uso indevido do Campo de Marte, na zona norte, de 
valor superior a esse, e o projeto pretende zerar ambas as dívidas. “Imagine a capaci-
dade de investimento de uma São Paulo sem a corda no pescoço de dever R$ 250 
milhões por mês”, afirma o presidente da Câmara, Milton Leite (DEM). O município 
e a União discutem a posse do Campo de Marte desde 1958. O local foi ocupado 
pelo governo federal após a derrota de SP na Revolução Constitucionalista de 1932, e 
a prefeitura teve vitórias recentes no STJ e no STF referente à posse da área.

CAMPO DE MARTE
Briga de 63 anos está no fi m

O que não quero é que 
a esquerda volte

Janaina Paschoal (PSL), deputada 
estadual em SP, disse em entrevista 

ao UOL não ser bolsonarista, mas que 
votaria em  Bolsonaro em caso de um 

eventual 2º turno contra Lula.

Agora é lei. O projeto de lei 
aprovado na Assembleia Legislati-
va de São Paulo (Alesp) que proíbe 
bancos de ofertar empréstimos a 
aposentados e pensionistas por tele-
fone foi sancionado pelo governador 
João Doria (PSDB) e publicado no 
Diário Oficial desta sexta-feira (26). 
A proposta, de autoria do deputado 
Alex de Madureira (PSD, foto acima), 
já está em vigor em todo o Estado. 
“A lei beneficia o consumidor para 
evitar essas transações financeiras 
indevidas que podem prejudicar 
a renda dos nossos aposentados”, 
explicou o parlamentar.

CPI dos Apps. O vereador 
Adilson Amadeu (DEM), presidente 
da CPI dos Aplicativos na Câmara de 
São Paulo, solicitou ao presidente da 
Casa, Milton Leite, a contratação de 
uma auditoria externa para anali-
sar os contratos das empresas de 
transporte e de entregas por aplica-
tivo, como a Uber e a 99, em relação 
ao pagamento de tributos à gestão 
municipal. O requerimento foi apro-
vado na última reunião da Comissão 
de Trânsito. Amadeu historicamente 
busca limitar a expansão dos apli-
cativos de transporte individual na 
capital paulista, ao propor regras 
mais rígidas para o setor.

Homenagens. Após contato 
desta coluna, a Prefeitura de São 
Paulo revelou já ter contratado os ar-
tistas (todos negros, segundo a ges-
tão municipal) que farão as estátuas 
em homenagem a cinco personali-
dades negras que marcaram a vida 
cultural e social da cidade. As obras 
estão previstas para serem inaugura-
das até março de 2022.

CAROL JACOB /ALESP DIVULGAÇÃO /PSDB

Tatuagem. A Alesp aprovou o 
projeto da deputada Patrícia Bezerra 
(PSDB) para permitir que o Siste-
ma Único de Saúde (SUS) cubra os 
custos de tatuagens em mulheres 
que enfrentaram câncer de mama, 
traumas, queimaduras e violência 
doméstica. “São tatuagens repa-
radoras ou artísticas que poderão 
amenizar e camuflar essas cicatri-
zes, que muitas vezes trazem dor e 
sofrimento às mulheres”, explicou 
Patricia. O projeto tem coautoria do 
deputado Rodrigo Gambale (PSL), e 
o texto segue para sanção do gover-
nador João Doria.
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Consumo 
Busca por placas solares mais que 
dobra com aumento da conta de luz

 A Até outubro, a conta de 
luz do brasileiro já acumu-
lava alta de cerca de 25% em 
2021, segundo dados do Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). Os 
sucessivos aumentos pesam 
no orçamento e tem feito 
com que muitos consumi-
dores passem a buscar op-
ções de energia mais barata 
e sustentável, como a ener-
gia solar.

Este é o caso, por exem-
plo, da administradora de 
empresas Sonia Maria Pin-
to, de 62 anos. Moradora da 
cidade de São José do Rio 
Preto, no interior paulista, 
Sonia instalou placas sola-
res em sua residência há seis 
meses e desde então reco-
menda a todos que conhece 
que faça o mesmo. “Eu paga-
va em torno de R$ 600 por 
mês na conta de luz, agora 
pago apenas a tarifa mínima 
da concessionária, de R$ 70. 
Além disso, sinto que estou 
fazendo a minha parte nes-
sa crise hídrica e ainda te-
nho um melhor rendimento 
do meu dinheiro, que estava 
na poupança rendendo em 
torno de 0,4% ao mês e ago-
ra está no telhado rendendo 
2%”, diz.

SEU BOLSO. 
Sucessivas altas  
na conta de 
luz levam os 
consumidores a 
buscar alternativas 
mais baratas

Desde que 
instalou as 

placas, Sonia 
paga apenas 

a tarifa 
mínima da 

concessionária 
de energia

DIVULGAÇÃO/KINSOL

Entre agosto e outubro, 
a Kinsol Energias 
Renováveis dobrou o 
número de franqueados, 
passando a 80

DIVULGAÇÃO/KINSOL

Atualmente, os países 
que mais utilizam energia 
solar são Alemanha, 
China e Itália. O Brasil, 
apesar de não fazer 
parte deste ranking, já 
apresenta crescimento 
de 50%, na comparação 
entre o primeiro semestre 
de 2021 e igual período do 
ano passado, atingindo 
a marca de 1,5 milhão de 
kWh.
No estado de São Paulo, 
segundo dados da 
Associação Brasileira 
de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar), a 
potência instalada é de 
1,4 gigawatts, sendo que 
a cidade de São Paulo 
possui aproximadamente 
934 megawatts em 
potência instalada, 
totalizando cerca de 118 
mil sistemas de geração 
de pequeno e médio 
portes. 

NÚMEROS

Energia 
solar

 Em 2021, aumentou 
muito a procura 
por sistemas 
fotovoltaicos, por 
uma combinação 
de fatores

Ronaldo Vieira, responsável 
pelo departamento de 
expansão da Kinsol Energias 
Renováveis

Razões da alta

QUANTO CUSTA UMA 
PLACA SOLAR?
O investimento para insta-
lar um sistema fotovoltaico 
varia de acordo com o perfil 
do imóvel, chegando a cus-
tar entre R$ 15 mil e R$ 50 
mil em uma residência, a 
cerca de R$ 500 mil para um 
supermercado ou empresa 
com maior consumo.

Ainda assim, o empre-
sário Luiz Cláudio Guasti, 
CEO da GSolutec, empresa 
especializada em projetos de 
instalação de energia solar), 
viu a busca por placas sola-
res dispararem entre 2020 e 
2021, passando de 50 proje-
tos no ano passado, para 106 
até outubro deste ano.

Situação parecida vive o 
engenheiro eletricista Thia-
go Figueiredo, sócio diretor 
da Solna Energia, cujos aten-
dimentos mais que dobra-
ram. “Um ano atrás o volu-
me de vendas era em torno 
de três clientes pessoa física 
por mês. Agora, com o au-
mento da energia elétrica e 
as “penalidades” por falta de 
chuva, estamos com um vo-
lume de cinco clientes pes-
soa física mensal, mais dois 
de pessoa jurídica”, conta.

Na opinião de Ronaldo 
Vieira, responsável pelo de-
partamento de expansão 
da Kinsol Energias Renová-
veis, a alta da conta de luz 
não fez aumentar apenas a 
busca do consumidor pela 
energia solar, mas também 
fez crescer a procura de pes-
soas que querem trabalhar 
no segmento.

“Em 2021, aumentou 
muito a procura por siste-
mas fotovoltaicos, por uma 
combinação de fatores: au-
mento expressivo das tari-
fas de energia elétrica, crise 
hídrica, público mais infor-

mado sobre a eficiência da 
energia solar, maior viabi-
lidade devido à redução do 
prazo de retorno do inves-
timento, incentivo das ins-
tituições financeiras, além 
de maior divulgação na mí-
dia. De agosto a outubro, 
em que registramos au-
mentos maiores nas tarifas 
de energia em todo o país, 
dobramos de tamanho em 
quantidade de franqueados. 
Atualmente, somos mais de 
oitenta”, diz Ronaldo.

gar pode gerar energia. Por 
exemplo, se o cliente tem 
como vizinho um prédio 
próximo; ou mesmo árvore 
próxima ao telhado; essas 
duas situações inviabilizam 
a instalação, pois em algum 
momento do dia farão som-
bra sobre as placas solares 
impedindo assim a geração 
de energia elétrica”, explica 
Thiago.(Gladys Magalhães)

CONDIÇÕES IDEAIS
De acordo com Luiz Cláu-
dio, em média, o retorno do 
investimento gasto na ins-
talação das placas solares se 
dá em cinco anos. Porém, 
os especialistas alertam que 
não são todos os lugares que 
possuem as condições ideias 
para o sistema.

“É necessário ter em 
mente que nem todo lu-
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 A A Emef Profª Jacyra Viei-
ra Baracho, no Jardim Vene-
za, região sul de São José dos 
Campos, recebeu na tarde 
desta última quarta-feira (24) 
a oficina a #aescolatáon. Esta 
foi a quinta visita do projeto, 
que acontece nas escolas mu-
nicipais desde setembro deste 
ano, e faz parte das ações do 
novo Planejamento Estratégi-
co da Secretaria de Educação.

A oficina dispôs de uma re-
cepção especial realizada pe-
los alunos Benjamin Joshua 
Gomes Garcez e Helena Alves 
Oliveira - ambos com 6 anos 
e no 1º ano - , que receberam 
os convidados com simpatia.

“É muito legal estar aqui 

Escola de São José recebe oficina #aescolatáon

Escola da região sul compartilha boas práticas em oficina em  
São José dos Campos; evento contou com atividades culturais 

DIVULGAÇÃO

com a minha diretora, os pro-
fessores e todo mundo. A esco-
la é boa e estou feliz hoje”, disse 
Benjamin. “Nossa escola é lin-
da, muito boa. Eu amo porque 
aqui tenho professores e ami-
gos”, afirmou Helena.

Ao decorrer da tarde hou-
veram apresentações artística 
dos estudantes Daniel Henri-
que de Oliveira, 11 anos, do 5º 
ano, no violão; Pietro Daniel 
Pinheiro de Campos, 12 anos, 
do 6º ano, no violino; e a bai-
larina Mariana Amodauksys, 9 
anos, do 4º ano.

“Essa oficina é nova, gostei 
de participar e receber o con-
vite para me apresentar com 
a dança. Muito bom ter esses 

Esta foi a quinta visita do projeto, que 
acontece nas escolas desde setembro  
deste ano em São José dos Campos

encontros na escola”, contou 
Mariana.

Para a contadora Luciana 
Espildora Ferreira, mãe do ex-
-aluno Diego Espildora, enge-
nheiro de 29 anos, e de Gabriel 
Espildora, 15 anos, do 9º ano, a 
escola é presença importante 
em sua família. “Eu participo 
como mãe voluntária há 20 
anos, gosto muito. A escola in-
centiva os sonhos dos alunos”, 
afirmou.

“Aqui temos a Jornada Am-
pliada como grande destaque, 
com oportunidades de poder-
mos agir com protagonismo 
e autonomia nas atividades. 
A direção e os professores são 
ótimos”, disse Gabriel.

Os encontros valorizam a 
importância das escolas e dos 
profissionais da Educação e 
também discutem melhorias 
na gestão da rede de ensino. 
(GSP)

Prefeito de 
Igaratá vai  
a Brasília

 A O Prefeito de Igaratá, Elzo 
de Souza (PL) esteve na presen-
ça do deputado Federal Már-
cio Alvino (PL). Elzo esteve no 
Palácio do Planalto, sede do 
Governo Federal, onde foi re-
cebido pela Ministra Flávia Ar-
ruda, Chefe da Secretaria de 
Governo da Presidência da Re-
pública.

Na oportunidade, o pre-
feito solicitou recursos para 
a melhoria da infraestrutu-
ra como  obras de drenagem 
e pavimentação. Toda a con-
versa foi marcada na presen-
ça da Ministra Flávia Arruda. 
Ainda em Brasília, Elzo e  Már-
cio Alvino foram se encontrra 
Presidente do INSS para pedir 
a implantação de um posto 
avançado na cidade de Igaratá.  
(GSP) 

 A No mês de julho deste ano 
a Prefeitura de Igaratá, no inte-
rior paulista, plantou algumas 
sementes de araucárias no Vi-
veiro Municipal na Cidade. O 
tempo passou e elas já cresce-
ram, ajudadas pela terra fértil 
e pelo clima favorável da re-
gião. Agora, elas serão doadas 
à população da cidade em uma 
ação ambiental.

A mudas já estão disponí-
veis para serem doadas, assim 
como inúmeras árvores frutí-
feras e nativas da Mata Atlân-
tica. O Viveiro fica à Rua José 
Mendes de Souza, no Centro 
(ao lado da Prefeitura), e dis-
põe de plantas destinadas à 
arborização de áreas verdes, 
praças e demais locais, com o 
intuito de enriquecer as áreas 
de reflorestamento urbanas 
e rurais. 

A araucária ocorre majo-
ritariamente na região Sul do 

Em ação ambiental, Igaratá 
vai doar mudas de araucária

No mês de julho, a Prefeitura de Igaratá, no interior paulista, 
plantou algumas sementes de araucárias no Viveiro Municipal 

PREFEITURA DE IGARATÁ

Brasil, sendo também encon-
trada no leste e sul do estado 
de São Paulo, sul do estado de 
Minas Gerais, principalmente 
na Serra da Mantiqueira, na Re-
gião Serrana do estado do Rio 

de Janeiro e em pequenos tre-
chos da Argentina e Paraguai. 
A espécie foi inicialmente des-
crita em 1819. Sua forma é úni-
ca na paisagem brasileira, pare-
cendo uma taça. (GSP)

 A Cerca de 71 cidades do 
estado de São Paulo já de-
finiram que não irão reali-
zar celebrações de carnaval 
no ano que vem. Este ain-
da não é o caso de Igaratá, 
no interior de São Paulo. O 
Município decidiu adotar 
uma postura democrática, 
fazendo das redes sociais 
da prefeitura um canal de 
discussão com a população 
sobre a realização da festa. A 
definição oficial, no entan-
to, deve ser anunciada nos 
próximos dias.

O Prefeito Elzo de Souza 
(PL) aguarda uma reunião 
entre os Chefes do Executi-
vo da região, que será reali-
zada pelo Consórcio de De-
senvolvimento do Vale do 
Paraíba (Codivap), tendo 
em vista que várias cidades 
já anunciaram que não vão 
realizar o evento no ano que 

Igaratá discute o Carnaval 
2022 com a população

vem. O encontro vai acon-
tecer na próxima semana.

Se por um lado a festa 
é uma tradição que ajuda 
a movimentar a economia 
local, por outro o período 
pós-pandemia exige caute-
la da administração pública 
e dos munícipes. Por isso, 
uma Comissão foi formada 
e todos os setores da socie-
dade serão ouvidos. 

No ano passado, ao 
anunciar o cancelamento 
do ponto facultativo atri-
buído ao feriado de carna-
val na Cidade, o prefeito 
Elzo afirmou: “O governa-
dor João Doria (PSDB), as-
sim como a Prefeitura da 
Capital, cancelaram o pon-
to facultativo do Carnaval. 
Portanto não teremos fe-
riado prolongado em todo 
o estado. Esta é a recomen-
dação do Centro de Contin-
gência do Estado para, com 
isso, manter sob controle a 
expansão da pandemia”.

OPINIÃO DOS MUNÍCIPES. 
A prefeitura da Cidade criou 
em suas redes sociais uma 
postagem para receber as opi-
niões dos moradores sobre a 
realização dos eventos carna-
valescos. Dentre os cerca de 
400 comentários. (GSP)

Prefeitura postou 
nas redes sociais 
um canal para se 
comunicar com 
os moradores 
e saber o que 
pensam sobre 
a realização do 
evento 

 A Para evitar que Santos 
registre novas cenas lamen-
táveis com montanhas de 
lixo na virada do Ano Novo 
e também ao longo da tem-
porada de verão, um verea-
dor de Santos criou um pro-
jeto de lei complementar 
que almeja mudar a rotina 
de comerciantes que atuam 
no município para tentar 
coibir o despejo irregular 
de lixo e desafogar os pro-
fissionais responsáveis pela 
limpeza da cidade.

Após a Baixada Santis-
ta ter passado uma virada 
de ano sem reunir milhões 
de turistas durante a tem-
porada de verão e entre a 

Projeto quer 
fim do lixo 
na praia no 
fim de ano

LIXO. Em Santos, apenas na virada de três 
Réveillons, mais de 300 toneladas na areia

Lixeira em praia de Santos, no litoral sul de SP: projeto de lei tenta coibir o despejo irregular de lixo

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

noite de 31 de dezembro e a 
madrugada de 1º de janeiro 
devido à pandemia de Co-
vid-19, a Região deverá con-
tar, ao menos, com o retor-
no de muita gente para os 
últimos 31 dias do ano e du-
rante o início de 2022.

Pensando nisso, o verea-
dor Marcos Libório (PSB), 
junto de sua equipe, redi-
giu o projeto de lei comple-
mentar 47/2021, que prevê 
mudanças para vendedores 
ambulantes que atuam nas 
praias de Santos durante 
todo o ano.

“A atividade comercial 
na faixa de areia das praias 
de Santos, ainda que perti-

deixando claro a correta 
destinação dos resíduos 
provenientes da atividade 
comercial na faixa de areia”, 
explica Libório.

O assunto, aliás, já che-
gou a motivar, no come-
ço da segunda quinzena de 
novembro, o requerimento 
5.770/2021, do mesmo par-
lamentar. No texto, o ve-
reador pede ao Executivo 
para o informar se existe 
alguma perspectiva de am-
pliação do número de lixei-
ras e contentores de lixo na 
cidade. A demanda foi mo-
tivada devido a pedidos de 
munícipes que moram ao 

longo da Avenida Washin-
gton Luís (Canal 3).
CENAS LAMENTÁVEIS.
Nos Réveillons que proce-
deram a chegada da pande-
mia de Covid-19 ao Brasil, a 
cidade de Santos, sozinha, 
foi responsável por mais de 
100 mil kg de lixo na faixa 
de areia das praias.

Em outras palavras, cada 
uma das viradas de ano resul-
tou em mais de 100 toneladas 
de dejetos recolhidos durante 
trabalhos de limpeza que fo-
ram responsáveis por retirar 
apenas aquilo que se acumu-
lou em menos de 12 horas.

Na virada de 2017 para 

2018, em apenas uma madru-
gada de festejos, a operação 
realizada por servidores da 
Prefeitura de Santos retirou 
117 toneladas de lixo da fai-
xa de areia. Já entre 31 de de-
zembro de 2018 e 1º de janeiro 
de 2019, foram 104 toneladas. 
Por fim, na virada 2019/2020, 
foram 113,5 toneladas.

O projeto de lei de Mar-
cos Libório ainda será sub-
metido a análise dos verea-
dores da Câmara Municipal 
e, caso aprovado pelos par-
lamentares, será encami-
nhado ao Prefeito Munici-
pal, que deverá sancionar ou 
vetar a matéria. (LG Rodrigues)

nente ao turismo e ao for-
talecimento da economia 
local, traz impacto ao am-
biente marinho de nossas 
praias, principalmente em 
relação aos resíduos gera-
dos pelos ambulantes com 
carrinhos de alimentos e 
bebidas. Este projeto de lei 
complementar visa estabe-
lecer um regramento claro 
para a destinação correta 
dos resíduos provenientes 
da atividade comercial den-
tro da faixa de areia”, justi-
fica o parlamentar.

Caso sancionado, o PLC 
deverá alterar a redação do 
artigo 470 da Lei Municipal 
3.531 de 16 de abril de 1968. 
Com isso, o texto passará 
a ler como ‘os vendedores 
ambulantes que comercia-
lizam seus produtos na fai-
xa da areia das praias do 
Município, ficam obrigados 
a ensacar e descartar todo o 
lixo produzido por sua ati-
vidade comercial, por eles 
próprios e pelos seus clien-
tes, em contentor de lixo 
mais próximo disponibili-
zado pela prefeitura, man-
tendo limpa a faixa de areia 
referente ao seu local de 
trabalho’.

“Atualmente, existe um 
acordo, em que os ambu-
lantes devem ensacar os re-
síduos e deixá-los na fai-
xa de areia ao final de sua 
atividade diária, para que 
seja coletado pela permis-
sionária. Nessa propositura, 
estabelecemos uma regra, 
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 A A Emef Profª Jacyra Viei-
ra Baracho, no Jardim Vene-
za, região sul de São José dos 
Campos, recebeu na tarde 
desta última quarta-feira (24) 
a oficina a #aescolatáon. Esta 
foi a quinta visita do projeto, 
que acontece nas escolas mu-
nicipais desde setembro deste 
ano, e faz parte das ações do 
novo Planejamento Estratégi-
co da Secretaria de Educação.

A oficina dispôs de uma re-
cepção especial realizada pe-
los alunos Benjamin Joshua 
Gomes Garcez e Helena Alves 
Oliveira - ambos com 6 anos 
e no 1º ano - , que receberam 
os convidados com simpatia.

“É muito legal estar aqui 

Escola de São José recebe oficina #aescolatáon

Escola da região sul compartilha boas práticas em oficina em  
São José dos Campos; evento contou com atividades culturais 

DIVULGAÇÃO

com a minha diretora, os pro-
fessores e todo mundo. A esco-
la é boa e estou feliz hoje”, disse 
Benjamin. “Nossa escola é lin-
da, muito boa. Eu amo porque 
aqui tenho professores e ami-
gos”, afirmou Helena.

Ao decorrer da tarde hou-
veram apresentações artística 
dos estudantes Daniel Henri-
que de Oliveira, 11 anos, do 5º 
ano, no violão; Pietro Daniel 
Pinheiro de Campos, 12 anos, 
do 6º ano, no violino; e a bai-
larina Mariana Amodauksys, 9 
anos, do 4º ano.

“Essa oficina é nova, gostei 
de participar e receber o con-
vite para me apresentar com 
a dança. Muito bom ter esses 

Esta foi a quinta visita do projeto, que 
acontece nas escolas desde setembro  
deste ano em São José dos Campos

encontros na escola”, contou 
Mariana.

Para a contadora Luciana 
Espildora Ferreira, mãe do ex-
-aluno Diego Espildora, enge-
nheiro de 29 anos, e de Gabriel 
Espildora, 15 anos, do 9º ano, a 
escola é presença importante 
em sua família. “Eu participo 
como mãe voluntária há 20 
anos, gosto muito. A escola in-
centiva os sonhos dos alunos”, 
afirmou.

“Aqui temos a Jornada Am-
pliada como grande destaque, 
com oportunidades de poder-
mos agir com protagonismo 
e autonomia nas atividades. 
A direção e os professores são 
ótimos”, disse Gabriel.

Os encontros valorizam a 
importância das escolas e dos 
profissionais da Educação e 
também discutem melhorias 
na gestão da rede de ensino. 
(GSP)

Prefeito de 
Igaratá vai  
a Brasília

 A O Prefeito de Igaratá, Elzo 
de Souza (PL) esteve na presen-
ça do deputado Federal Már-
cio Alvino (PL). Elzo esteve no 
Palácio do Planalto, sede do 
Governo Federal, onde foi re-
cebido pela Ministra Flávia Ar-
ruda, Chefe da Secretaria de 
Governo da Presidência da Re-
pública.

Na oportunidade, o pre-
feito solicitou recursos para 
a melhoria da infraestrutu-
ra como  obras de drenagem 
e pavimentação. Toda a con-
versa foi marcada na presen-
ça da Ministra Flávia Arruda. 
Ainda em Brasília, Elzo e  Már-
cio Alvino foram se encontrra 
Presidente do INSS para pedir 
a implantação de um posto 
avançado na cidade de Igaratá.  
(GSP) 

 A No mês de julho deste ano 
a Prefeitura de Igaratá, no inte-
rior paulista, plantou algumas 
sementes de araucárias no Vi-
veiro Municipal na Cidade. O 
tempo passou e elas já cresce-
ram, ajudadas pela terra fértil 
e pelo clima favorável da re-
gião. Agora, elas serão doadas 
à população da cidade em uma 
ação ambiental.

A mudas já estão disponí-
veis para serem doadas, assim 
como inúmeras árvores frutí-
feras e nativas da Mata Atlân-
tica. O Viveiro fica à Rua José 
Mendes de Souza, no Centro 
(ao lado da Prefeitura), e dis-
põe de plantas destinadas à 
arborização de áreas verdes, 
praças e demais locais, com o 
intuito de enriquecer as áreas 
de reflorestamento urbanas 
e rurais. 

A araucária ocorre majo-
ritariamente na região Sul do 

Em ação ambiental, Igaratá 
vai doar mudas de araucária

No mês de julho, a Prefeitura de Igaratá, no interior paulista, 
plantou algumas sementes de araucárias no Viveiro Municipal 
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Brasil, sendo também encon-
trada no leste e sul do estado 
de São Paulo, sul do estado de 
Minas Gerais, principalmente 
na Serra da Mantiqueira, na Re-
gião Serrana do estado do Rio 

de Janeiro e em pequenos tre-
chos da Argentina e Paraguai. 
A espécie foi inicialmente des-
crita em 1819. Sua forma é úni-
ca na paisagem brasileira, pare-
cendo uma taça. (GSP)

 A Cerca de 71 cidades do 
estado de São Paulo já de-
finiram que não irão reali-
zar celebrações de carnaval 
no ano que vem. Este ain-
da não é o caso de Igaratá, 
no interior de São Paulo. O 
Município decidiu adotar 
uma postura democrática, 
fazendo das redes sociais 
da prefeitura um canal de 
discussão com a população 
sobre a realização da festa. A 
definição oficial, no entan-
to, deve ser anunciada nos 
próximos dias.

O Prefeito Elzo de Souza 
(PL) aguarda uma reunião 
entre os Chefes do Executi-
vo da região, que será reali-
zada pelo Consórcio de De-
senvolvimento do Vale do 
Paraíba (Codivap), tendo 
em vista que várias cidades 
já anunciaram que não vão 
realizar o evento no ano que 

Igaratá discute o Carnaval 
2022 com a população

vem. O encontro vai acon-
tecer na próxima semana.

Se por um lado a festa 
é uma tradição que ajuda 
a movimentar a economia 
local, por outro o período 
pós-pandemia exige caute-
la da administração pública 
e dos munícipes. Por isso, 
uma Comissão foi formada 
e todos os setores da socie-
dade serão ouvidos. 

No ano passado, ao 
anunciar o cancelamento 
do ponto facultativo atri-
buído ao feriado de carna-
val na Cidade, o prefeito 
Elzo afirmou: “O governa-
dor João Doria (PSDB), as-
sim como a Prefeitura da 
Capital, cancelaram o pon-
to facultativo do Carnaval. 
Portanto não teremos fe-
riado prolongado em todo 
o estado. Esta é a recomen-
dação do Centro de Contin-
gência do Estado para, com 
isso, manter sob controle a 
expansão da pandemia”.

OPINIÃO DOS MUNÍCIPES. 
A prefeitura da Cidade criou 
em suas redes sociais uma 
postagem para receber as opi-
niões dos moradores sobre a 
realização dos eventos carna-
valescos. Dentre os cerca de 
400 comentários. (GSP)

Prefeitura postou 
nas redes sociais 
um canal para se 
comunicar com 
os moradores 
e saber o que 
pensam sobre 
a realização do 
evento 

 A Para evitar que Santos 
registre novas cenas lamen-
táveis com montanhas de 
lixo na virada do Ano Novo 
e também ao longo da tem-
porada de verão, um verea-
dor de Santos criou um pro-
jeto de lei complementar 
que almeja mudar a rotina 
de comerciantes que atuam 
no município para tentar 
coibir o despejo irregular 
de lixo e desafogar os pro-
fissionais responsáveis pela 
limpeza da cidade.

Após a Baixada Santis-
ta ter passado uma virada 
de ano sem reunir milhões 
de turistas durante a tem-
porada de verão e entre a 

Projeto quer 
fim do lixo 
na praia no 
fim de ano

LIXO. Em Santos, apenas na virada de três 
Réveillons, mais de 300 toneladas na areia

Lixeira em praia de Santos, no litoral sul de SP: projeto de lei tenta coibir o despejo irregular de lixo

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

noite de 31 de dezembro e a 
madrugada de 1º de janeiro 
devido à pandemia de Co-
vid-19, a Região deverá con-
tar, ao menos, com o retor-
no de muita gente para os 
últimos 31 dias do ano e du-
rante o início de 2022.

Pensando nisso, o verea-
dor Marcos Libório (PSB), 
junto de sua equipe, redi-
giu o projeto de lei comple-
mentar 47/2021, que prevê 
mudanças para vendedores 
ambulantes que atuam nas 
praias de Santos durante 
todo o ano.

“A atividade comercial 
na faixa de areia das praias 
de Santos, ainda que perti-

deixando claro a correta 
destinação dos resíduos 
provenientes da atividade 
comercial na faixa de areia”, 
explica Libório.

O assunto, aliás, já che-
gou a motivar, no come-
ço da segunda quinzena de 
novembro, o requerimento 
5.770/2021, do mesmo par-
lamentar. No texto, o ve-
reador pede ao Executivo 
para o informar se existe 
alguma perspectiva de am-
pliação do número de lixei-
ras e contentores de lixo na 
cidade. A demanda foi mo-
tivada devido a pedidos de 
munícipes que moram ao 

longo da Avenida Washin-
gton Luís (Canal 3).
CENAS LAMENTÁVEIS.
Nos Réveillons que proce-
deram a chegada da pande-
mia de Covid-19 ao Brasil, a 
cidade de Santos, sozinha, 
foi responsável por mais de 
100 mil kg de lixo na faixa 
de areia das praias.

Em outras palavras, cada 
uma das viradas de ano resul-
tou em mais de 100 toneladas 
de dejetos recolhidos durante 
trabalhos de limpeza que fo-
ram responsáveis por retirar 
apenas aquilo que se acumu-
lou em menos de 12 horas.

Na virada de 2017 para 

2018, em apenas uma madru-
gada de festejos, a operação 
realizada por servidores da 
Prefeitura de Santos retirou 
117 toneladas de lixo da fai-
xa de areia. Já entre 31 de de-
zembro de 2018 e 1º de janeiro 
de 2019, foram 104 toneladas. 
Por fim, na virada 2019/2020, 
foram 113,5 toneladas.

O projeto de lei de Mar-
cos Libório ainda será sub-
metido a análise dos verea-
dores da Câmara Municipal 
e, caso aprovado pelos par-
lamentares, será encami-
nhado ao Prefeito Munici-
pal, que deverá sancionar ou 
vetar a matéria. (LG Rodrigues)

nente ao turismo e ao for-
talecimento da economia 
local, traz impacto ao am-
biente marinho de nossas 
praias, principalmente em 
relação aos resíduos gera-
dos pelos ambulantes com 
carrinhos de alimentos e 
bebidas. Este projeto de lei 
complementar visa estabe-
lecer um regramento claro 
para a destinação correta 
dos resíduos provenientes 
da atividade comercial den-
tro da faixa de areia”, justi-
fica o parlamentar.

Caso sancionado, o PLC 
deverá alterar a redação do 
artigo 470 da Lei Municipal 
3.531 de 16 de abril de 1968. 
Com isso, o texto passará 
a ler como ‘os vendedores 
ambulantes que comercia-
lizam seus produtos na fai-
xa da areia das praias do 
Município, ficam obrigados 
a ensacar e descartar todo o 
lixo produzido por sua ati-
vidade comercial, por eles 
próprios e pelos seus clien-
tes, em contentor de lixo 
mais próximo disponibili-
zado pela prefeitura, man-
tendo limpa a faixa de areia 
referente ao seu local de 
trabalho’.

“Atualmente, existe um 
acordo, em que os ambu-
lantes devem ensacar os re-
síduos e deixá-los na fai-
xa de areia ao final de sua 
atividade diária, para que 
seja coletado pela permis-
sionária. Nessa propositura, 
estabelecemos uma regra, 

A5gazetasp.com.br
SÁBADO, 27 A SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOvEmBRO DE 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº. 10/2021
Processo Nº. 93/2021

Objeto: Aquisição de Armamento Institucional para a Guarda Civil Municipal 
de Araçariguama. Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2021: 
16/12/2021 às 9h, endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital em seu inteiro 
teor estará à disposição a partir do dia 29/11/2021, 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. 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: 
15/12/2021 às 9h, endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital em seu inteiro 
teor estará à disposição a partir do dia 29/11/2021, 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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 15/2021 - Processo Administrativo nº 113/2021, do tipo Menor Preço Unitário 
- Objeto: Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a Câmara 
Municipal de Itupeva, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este 
Edital como Anexo I – O.C nº 838801801002021OC00016.
Data do Início do Prazo para Envio da Proposta Eletrônica: 29/11/2021;
Data e Hora da Abertura da Sessão Pública: A sessão pública do Pregão será realizada no endere-
ço eletrônico www.bec.sp.gov.br no dia 10/12/2021 às 09h00 (Horário de Brasília);
Disponibilidade do Edital: O Edital completo encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.
bec.sp.gov.br e www.itupeva.sp.leg.br. 

Itupeva, 22 de novembro de 2021.
José Cirineu Filho - Presidente - Câmara Municipal de Itupeva

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO AO CONTRATO N.º 0032/2021, CARTA 

CONVITE N° 0003/2021 Contratada: EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA 

- MEI, CNPJ n°28.523.463/000-57. Objeto: contratação de empresa es-

pecializada para prestação de serviços de transporte de Documentos 

(“motoboy”) para Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, para a execução 

dos serviços de entrega interna e externa de documentos, movimen-

tação de Processos Administrativos, notificações, objetos e pequenas 

cargas. Valor global: R$9.000,00. Vigência: 25/11/2021 a 24/11/2022. 

Embu Guaçu 26 de novembro de 2021, José Antônio Pereira - Prefeito 

Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ALTERAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, PREGÃO PRE-
SENCIAL N° 0035/2021, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E- 9505/2021, 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. Objeto: Registro de preços para even-
tual aquisição de materiais de escritório para atender as Secretarias da 
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, obedecidas às especificações técni-
cas contidas no caderno técnico, conforme Anexo - I do Edital. Informamos 
que o termo de referência do edital em Epígrafe foi modificado, com nova 
data de sessão para o dia 10/12/2021 as 9:30h. A cópia completa do Edi-
tal poderá ser adquirida, através do endereço eletrônico www.embuguacu.
sp.gov.br/licitacoes. Embu Guaçu 26 de novembro de 2021, José Antônio 
Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2021 – REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 093/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA 
MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. RETIRADA DO EDITAL: 
WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H 
ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15) 3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DE 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ÀS 10H DO DIA 08/12/2021.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2021 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 
094/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO  FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO  PELA CETESB RETIRADA DO EDITAL: 
WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H 
ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15) 3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DE 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ÀS 14H DO DIA 07/12/2021.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

PROCESSO Nº 3001–PG/2021 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021 – 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FORMA DE 
SACHES PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 13 de dezembro de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 29 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, 26 de novembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 134/2021
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais elétricos e 
de construção (construção, elétricos, postes de concreto), destinados para diversas secre-
tarias municipais do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 10 de Dezembro 
de 2021, às 09 horas.

AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 143/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de instalação de divisórias 
e manutenção de telhado, destinados para o Fundo Social de Solidariedade e Secretaria 
de Saúde do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 10 de Dezembro de 2021, 
às 09 horas.

AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 145/2021
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais prestações de serviços de Locação 
de 01 (uma) Plataforma Elevatória Elétrica, com controle remoto e reposição de peças 
originais, sem operador, para uso da Secretaria de Serviços Municipais (Setor Iluminação 
Pública) do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 10 de Dezembro de 2021, 
às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 158/2021
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e ferramentas para uso de di-
versas secretarias do município de Mogi Mirim/SP, inclusive aparelhos de celular, ferra-
mentas e cadeiras, oriundos dos orçamentos impositivos dos vereadores Manoel Eduardo 
Pereira da Cruz Palomino, Samuel Nogueira Cavalcanti e Sonia Regina Rodrigues. DATA 
DE ABERTURA: 10 de dezembro de 2021, às 09 horas.

Os editais estarão disponíveis aos interessados, através dos sites: www.licitacoes-e.com.
br e www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Se-
cretaria de Suprimentos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos 
telefones: (19) 3814.1044/3814.1049/3814.1059/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@
gmail.com. Mogi Mirim, 26 de novembro de 2021.

Mauro Nunes Junior
Secretário de Suprimentos e Qualidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

ABERTURA DE EDITAL 

ORGÃO: Centro de Promoção Social Municipal de Limeira – CEPROSOM.
EDITAL: nº 21/2021.
MODALIDADE: Pregão Presencial - nº 21/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3711/2021.
DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 09/12/2021, às 09h00min.
OBJETO: Aquisição de Combustíveis.
O edital completo poderá ser consultado e/ou adquirido no Setor de Licitação desta Autarquia Municipal, sito na 
Avenida Campinas nº 115, Cidade Jardim, Limeira-SP, de segunda a sexta-feira, das 9hrs00min às 11hrs00min 
e das 13hrs30min às 16hrs30min. A aquisição ocorrerá mediante o recolhimento dos respectivos valores, de 
acordo com Ato nº. 01, de 11 de janeiro de 2018. Poderá também ser retirado no site www.ceprosom.sp.gov.br ou 
solicitado através do e-mail licita@ceprosom.com.br. Informações pelo telefone (19) 3404-6258 / (19) 3404-6245.

Centro de Promoção Social Municipal

CEPROSOM

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA. REFERÊNCIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 23/2021. OB-
JETO: Aquisição de materiais para realização de Show Pirotécnico Réveillon 2021/2022. Ratifico o 
presente ato de Aquisição de materiais para realização de Show Pirotécnico Réveillon 2021/2022, com 
a EMPRESA G.M.I. COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS LTDA ME CNPJ: 08.862.998/0001-45, 
no valor total de R$ 12.800,00 (Doze Mil e Oitocentos Reais), que torna dispensável a licitação, nos 
termos no inciso II do artigo 24, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações 
posteriores. Tejupá, 25 de novembro de 2021. Valter Boranelli - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO N. 158/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. 
CONTRATADA: EMPRESA LASS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRÔNICO 20/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA NOVA, ZERO 
HORA, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ; EM CONFORMIDADE COM 
O TERMO DE CONVÊNIO N. 100609/2021, CELEBRADO ENTRE O “ESTADO DE SÃO PAULO” 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ESTA POR SUA SUB-
SECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, E O 
MUNICÍPIO DE TEJUPÁ. ITEM / DESCRIÇÃO / UNID. / MARCA / QUANT / VALOR UNIT. / VALOR 
TOTAL ITEM 01 / AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA NOVA, ZERO HORA. Carac-
terísticas mínimas aproximadas: Fabricação nacional, fabricação no mínimo Ano/modelo 2021. MO-
TOR - Tipo 4 tempos, turbo alimentado, 4 cilindros, cilindrada 4,4 l, injeção de combustível mecânica 
direta. Potência a 2.200 rpm, Bruta (mínimo) 85 hp, Líquida (mínimo) 75 hp. GARANTIA (mínimo) DE 
12 MESES SEM LIMITE DE HORAS PARA O EQUIPAMENTO E PARA O MOTOR. Assistência Téc-
nica: já inclusa no valor pelo período de garantia do equipamento, manutenção no campo sendo ela 
preventiva ou corretiva. TRANSMISSÃO - Totalmente sincronizada, (mínimo) 4 velocidades à frente 
e 4 velocidades à ré, tração 4x4. SISTEMA ELÉTRICO. Voltagem 12 volts, alternador (mínimo) 95 A, 
bateria (mínimo) 100 Ah, tacômetro, temperatura do motor, nível de combustível, horímetro. SISTEMA 
HIDRÁULICO. Bomba dos implementos hidráulicos. Bomba de engrenagens, montada na saída de 
potência da transmissão (PTO) Vazão (mínimo) 105 l/min. Válvula de controle da carregadeira mo-
nobloco, 2 (padrão) ou 3 carretéis, com controle por alavanca única para os dispositivos hidráulicos 
de levantamento, basculamento e auxiliares, flutuação positiva e retorno à escavação. Válvula de 
controle da retroescavadeira monobloco, 6 (padrão), 7 ou 8 carretéis, circuitos paralelos de centro 
aberto com regeneração Pressão de alívio principal. EIXOS E FREIOS. Dianteiro HD tracionado, tra-
seiro com discos de freio em banho de óleo, acionados hidraulicamente. Freio de estacionamento. 
CARREGADEIRA. Comando de levantamento e basculamento, com 4 cilindros hidráulicos alinhados 
com a estrutura. Caçamba de uso geral com dentes com capacidade volumétrica de (mínimo) 1,0 
m³. RETROESCAVADEIRA. Comando com 2 alavancas e estabilizadores. Caçamba Universal com 
dentes Capacidade – (mínimo) 0,20 m³. COMPARTIMENTO DO OPERADOR. Cabine fechada, com ar 
condicionado, espelho retrovisor interno, cinto de segurança retrátil, tapete de borracha, assento sus-
pensão mecânica, luzes de trabalho duplas, caixa de ferramentas. PNEUS. Dianteiros (mínimo) 12,5 
x 16,5 - 10 lonas. Traseiros (mínimo) 17,5 x 24 - 12 lonas. PESO OPERACIONAL. Mínimo de 7.214 
kg. CABINE FECHADA. COM AR CONDICIONADO. Conforme especificações do convênio. / Veículo 
– Retroescavadeira / XCMG - MODELO - XT870BR-I / 01 / R$ 370.000,00 / R$ 370.000,00. VALOR 
TOTAL DO CONTRATO (R$): 370.000,00 (TREZENTOS E SETENTA MIL REAIS). DURAÇÃO DO 
CONTRATO: 26/11/2021 a 12/08/2022. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 26/11/2021. VAL-
TER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO N. 159/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. 
CONTRATADA: EMPRESA DA ROÇA HORTIFRUTI DISTRIBUIDORA COMERCIO E TRANSPOR-
TE TAGUAI EIRELI ME. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 25/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO 
DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI PARA COMPLEMENTAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO INTEGRAL, 
PARCIAL, LANCHES DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS, PROJETOS: ESPAÇO AMIGO 
– PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VIDA ATIVA, CASA ABRIGO, CRAS, SCFV, MERENDA ESCOLAR, 
PELO PERÍODO DE SEIS MESES. ITENS VENCEDORES: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 18, 19, 
23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$):  30.876,55 
(TRINTA MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). 
DURAÇÃO DO CONTRATO: 26/11/2021 a 25/05/2022. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 
26/11/2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO N. 160/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. 
CONTRATADA: EMPRESA GEYKSON EMANOEL CHICOMINI ME. MODALIDADE: PREGÃO ELE-
TRÔNICO 25/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI PARA COMPLEMEN-
TAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO INTEGRAL, PARCIAL, LANCHES DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, 
IDOSOS, PROJETOS: ESPAÇO AMIGO – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VIDA ATIVA, CASA ABRI-
GO, CRAS, SCFV, MERENDA ESCOLAR, PELO PERÍODO DE SEIS MESES. ITENS VENCEDO-
RES: 02, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 29, 34, 36, 38, 40. VALOR TOTAL DO CONTRATO 
(R$): 25.205,40 (VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS). 
DURAÇÃO DO CONTRATO: 26/11/2021 a 25/05/2022. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 
26/11/2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 098/2021, objetivando a 
contratação de empresa especializada para prestação de serviço de medição de vazão do Córrego Santo 
Antônio, por equipamento ultrassônico radar, sem contato com a água, incluindo a montagem da estrutura 
de suporte em campo, alimentação do sistema, disponibilização de datalogger, de medidor de vazão e 
acessórios, comunicação remota de dados via GPRS, armazenamento e disponibilização de dados em 
servidor  próprio pelo período de 12 meses, no dia 09 de dezembro de 2021, às 09:00 horas. O edital em 
inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, nos endereços eletrônicos 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 
3878-9700. Louveira, 26 de novembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração

Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras

Aviso de Licitação
Licitação Exclusiva (ME/EPP)
- LC 147/2014 (Lote 01 e 03)

Pregão Presencial nº 026/2021
Objeto: contratação de empresa para 
prestação de serviços de conserto, 
balanceamento e alinhamento de pneus de 
caminhões, trator, caminhonete e veículos 
leves (carros e pick-up) incluindo serviço 
de socorro, de acordo com as quantidades e 
especifi cações contidas no anexo I, do edital.
Valor Total Estimado: R$ 346,666,67
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Sessão Pública: 09/12/2021 às 09h00min. 
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, 26/11/2021.

Alexandre Faggion Castagna
Presidente Executivo

Fernanda Buzo
Chefe da Divisão de Compras e Licitações 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO PRESENCIAL: 021/2021

OBJETO:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de diagnóstico por imagem e diagnose, tendo como referência a Tabela SUS 
(http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada), conforme especificação cons-
tante nos anexos deste edital, pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
condições e especificações estabelecidas neste edital e seus anexos.

Tendo em vista que a primeira colocada foi inabilitada nos lotes Lote 2 – Res-
sonância magnética, Lote 3 – Ecografia e Lote 4 – Tomografia, fica designada 
a data de 02/12/2021(quinta feira) às 09h00, para análise da documentação 
de habilitação da segunda colocada nos respectivos lotes.

Cabreúva, 26 de novembro de 2021.
Watley Weverton Luan de Amorim

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

      ABERTURA DE HABILITAÇÃO 2º COLOCADO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 444/2021

Processo Administrativo nº 152644/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Aquisição de veículo tipo van e de veículo VUC (veículo utilitário de carga) zero Km, com 
carroceria aberta para transporte de carga seca, com plataforma hidráulica traseira, conforme edital 
e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 776.186,67 (setecentos e setenta e seis mil, cento e oitenta e seis
reais e sessenta e sete centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 10 de dezembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 10 de dezembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 10 de dezembro de 2021 a partir das 14 horas e 30 minutos.
- Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 26 de novembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

Aviso de Alteração
Pregão Eletrônico nº 431/2021.
Processo nº 147000/2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de locação de veículos executivos, sem 
motorista e sem combustível, conforme edital e seus anexos. 
André Almeida Morais, Secretário Municipal da Administração, no uso das atribuições que lhe são 
inerentes, RETIFICA o edital da licitação em epígrafe e informa NOVA DATA:
· Disponibiliza no site www.ribeiraopreto.sp.gov.br, o Edital de Retificação e Prorrogação.
· Nova Data:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 10 de dezembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 10 de dezembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 10 de dezembro de 2021 a partir das 14 horas e 30 minutos.

Ribeirão Preto, 26 de novembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 442/2021

Processo Administrativo nº 151525/2021

LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de larvicida, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 319.282,08 (trezentos e dezenove mil duzentos e oitenta e dois reais e 
oito centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 10 de dezembro de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 10 de dezembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 10 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, 26 de novembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE ALTERAÇÃO E ADITAMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 050/2021. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 174/2021. Objeto: Contratação de empresa para Locação de 
sistema de Rádio para Comunicação da Guarda Civil, do DEMUTRAN e do setor de Ambulâncias 
do município de Araçoiaba da Serra-SP, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. 
ENCERRAMENTO: 09/12/2021 as 09h30min. O termo de Retificação e Aditamento encontra-se 
disponível em www.bbmnetlicitacoes.com.br ou através do site www.aracoiaba.sp.gov.br. Araçoiaba 
da Serra, em 26 de novembro de 2021.  José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARCO-ÍRIS 
Pregão Presencial nº 17/2021-PROCESSO nº 54/2021-SCM 
- ORDEM DE SERVIÇO nº 54/2021. A Prefeitura do Muni-
cípio de Arco-Íris comunica aos interessados a realização 
do Pregão Presencial nº 17/2021 - PROCESSO nº 54/2021-
SCM - ORDEM DE SERVIÇO nº 54/2021-ÓRGÃO: Prefeitura 
Municipal de Arco-Íris. OBJETO: Aquisição de 1 veículo de 
passeio Zero km. MODALIDADE: Pregão. ENCERRAMEN-
TO: 10/12/2021 às 13h30. ABERTURA DOS ENVELOPES: 
10/12/2021 às 13h30. Edital, especificações completas e de-
mais informações no Setor de Compras e Material na Prefei-
tura Municipal de Arco-Íris de segunda à sexta-feira das 9:00 
ás 11:00 horas e das 13:30 horas às 16:00 horas. Arco-Iris 
26/11/2021 - Aldo Mansano Fernandes -Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARCO-ÍRIS 
A Prefeitura do Município de Arco-Íris comunica aos 
interessados a realização do Pregão Presencial nº 
18/2021 - PROCESSO nº 57/2021-SCM - ORDEM DE 
SERVIÇO nº 57/2021 - ÓRGÃO: Prefeitura Municipal 
de Arco-Íris. OBJETO: Aquisição de equipamentos 
para a Secretaria da Educação. MODALIDADE: Pregão. 
ENCERRAMENTO: 10/12/2021 às 08h30. ABERTURA 
DOS ENVELOPES: 10/12/2021 às 08h30. Edital, especi-
ficações completas e demais informações no Setor de 
Compras e Material na Prefeitura Municipal de Arco-Í-
ris de segunda à sexta-feira das 9:00 ás 11:00 horas e 
das 13:30 horas às 16:00 horas. Arco-Íris 26/11/2021 
- Aldo Mansano Fernandes - Prefeito Municipal.

-A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DE JORDÃO faz saber a quem possa interes-
sar que:
* às 10:00 horas do dia 14/12/2021, realizará 
a abertura dos envelopes referentes à Abertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021, que 
tem como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TROCA DE REFIS DE FILTRO PARA ÁGUA 
POTÁVEL, INCLUSA A MÃO DE OBRA, EQUI-
PAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS 
DE CONSUMO NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS”.
* às 10:00 horas do dia 15/12/2021, realizará 
a abertura dos envelopes referentes à Aber-
tura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2021, 
que tem como objeto a “AQUISIÇÃO DE 1.005 
CESTAS BÁSICAS EM ATENDIMENTO A IDO-
SOS EM ACOLHIMENTO”.
* às 10:00 horas do dia 16/12/2021, realizará 
a abertura dos envelopes referentes à Abertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021, que 
tem como objeto a “AQUISIÇÃO DE TINTAS 
PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA”.
* às 10:00 horas do dia 10/12/2021, realizará 
a abertura dos envelopes referentes à Abertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2021, que 
tem como objeto a “AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS, 
LOUSA DIGITAL E SERVIDOR, EM ATENDI-
MENTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO”.
O valor do Edital é de R$ 20,00 (vinte reais) 
cada, mediante recolhimento ao Tesouro Mu-
nicipal, ou gratuitamente através de solicitação 
por e-mail: licitacoes@camposdojordao.sp.gov.
br e site http://camposdojordao.sp.gov.br/Licita-
coes/; O Edital e maiores informações poderão 
ser obtidas no Departamento de Licitações, si-
tuado a Rua Frei Orestes Girardi, nº 893, Vila 
Abernéssia, neste Município, de segunda à 
sexta feira, no horário das 11:00 às 16:00 hrs, 
ou pelo tel: (0xx12) 3662-3685. Campos do Jor-
dão, 26 de novembro de 2021. Lucineia Gomes 
da Silva - Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2.021. OBJETO: Aquisição 
de Materiais Permanentes e Equipamentos para uso no 
Centro Odontológico Municipal. DATA DA REALIZAÇÃO: 
Dia 14 de dezembro de 2.021, às 13h30min, na Sala de Reu-
niões da Prefeitura Municipal de Descalvado, São Paulo, lo-
calizado à Rua José Quirino Ribeiro nº 55, Centro. RETIRA-
DA DO EDITAL: O Edital completo poderá ser retirado na 
Seção de Licitação, à Rua José Quirino Ribeiro, n° 55, Des-
calvado - SP, no horário das 10 às 16 horas, nos dias úteis, 
de segunda a sexta-feira e, também, encontra-se disponí-
vel para download no site: www.descalvado.sp.gov.br “Lici-
tações – Pregão Presencial”, a partir de 29 de novembro de 
2.021, no período vespertino. INFORMAÇÕES: Fone: (19) 
3583-9316, e/ou e-mail: licitacao@descalvado.sp.gov.br. 
ou pregao@descalvado.sp.gov.br. Descalvado, 26 de no-
vembro de 2.021. Antônio Carlos Reschini - Prefeito

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO AO CONTRATO N.º 0030/2021, PREGÃO 

PRESENCIAL N° 0026/2021 Contratada: LÉFER ENGENHARIA E CON-

TRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ n°08.194.977/0001-07. Objeto: contratação 

de empresa especializada na Construção de Muro de divisa do Velório Cen-

tral do Município de Embu Guaçu Vigência: 22/112021 a 20/05/2022. Valor 

total R$ 75.000,00. Embu Guaçu 26 de novembro de 2021, José Antônio 

Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021 

O Município de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 15 de dezembro de 2021, às 09h00 min, na PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA ERNESTINA, Setor de Licitações, situada na Rua 21 de Março, nº 384, Centro, Santa 
Ernestina/SP, será realizado processo licitatório modalidade Tomada de Preços nº 03/2021, aberto 
através do Processo nº 80/2021, Edital nº 68/2021, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RICARDO IZAR DO 
MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP (EMENDA PARLAMENTAR Nº 25200006 – MINISTÉRIO 
DA ECONOMIA), conforme especificações técnicas contidas no edital regulador do certame. O ins-
trumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal na 
Sala de Licitações, no endereço supra citado, no horário normal de expediente, de segunda a sexta 
feira, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, ou baixado gratuitamente através do 
endereço de eletrônico; www.santaernestina.sp.gov.br e através do e-mail; licitacao@santaernestina.
sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através dos telefones: (16) 3256-9104 e (16) 3256-9100 ou 
através do email:  licitacao@santaernestina.sp.gov.br.

Santa Ernestina, aos 26 de Novembro de 2021. 
MARCELO APARECIDO VERONEZI - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                        COMUNICADO

Pregão Eletrônico nº 540/2021
Prestação de serviços de limpeza e/ou manutenção de vias públicas, guias 
e sarjetas, bueiro ou outro equipamento público, com fornecimento de mão 
de obra.

Comunicamos que, conforme parecer juridico 877/2021 (fls. 140 e 141), 
homologado pelo Ordenador de Despesas, foi julgada IMPROCEDENTE 
a impugnação interposta ao edital pela empresa CLEANMAX SERVIÇOS 
LTDA.

Diante do exposto, ficam inalteradas as condições do edital e alterada a data 
de abertura para o dia 13/12/2021 às 08h e disputa para o dia 17/12/2021 
às 09h.

Piracicaba, 26 de novembro de 2021.
Adriana Cristina Alcarde

Chefe do Setor de Licitações 

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.° 668/2021, pro-
cesso 14.913/2021 objetivando Registro de 
Preços para aquisição de álcool gel e álcool 70% 
para Secretaria Municipal de Saúde - DADM. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
14/12/2021. às 8h30min e abertura a partir das 
8h32min. O edital, na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessa-
dos, no Portal de Compras

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n.° 676/2021, proces-
so 14.955/2021 objetivando Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos padronizados 
na REMUME Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
15/12/2021. às 8h30min e abertura a partir das 
8h32min. O edital, na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessa-
dos, no Portal de Compras

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n.° 682/2021, proces-
so 14.997/2021 objetivando Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos/insumos pa-
dronizados na REMUME. Secretaria Municipal de 
Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 13/12/2021. às 8h30min e abertura a partir 
das 8h32min. O edital, na íntegra, e demais infor-
mações, encontram-se à disposição dos interessa-
dos, no Portal de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2021 - EDITAL Nº 71/2021 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº P215360/2021 - A Prefeitura da Estância Turística 

de Ibiúna, estado de São Paulo, através do Departamento de Licitações e 
Contratos, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que se acha 
aberta licitação cujo objeto: Contratação de empresa especializada para 
recapeamento asfáltico das Ruas Calil Rahal e Espanha no Bairro Capim Azedo 
– Ibiúna/SP, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e anexos. 
DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 14/12/2021 às 09h00min, na 
Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço Municipal, sito à Avenida 
Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51- Centro – Ibiúna/SP - Informações 
pelo telefone (15) 3248-1825 – Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2021 - EDITAL Nº 72/2021 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº P217919/2021 - A Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna, 
estado de São Paulo, através do Departamento de Licitações e Contratos, por 
autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que se acha aberta licitação 
cujo objeto: Contratação de empresa especializada para pavimentação e 
recapeamento asfáltico das Ruas Escócia, Alemanha, Januária e França no 
Bairro Residencial Europa – Ibiúna/SP, conforme memorial descritivo, planilha 
orçamentária e anexos. DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 
14/12/2021 às 14h00min, na Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço 
Municipal, sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51- Centro – 
Ibiúna/SP - Informações pelo telefone (15) 3248-1825 – Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2021 - EDITAL Nº 73/2021 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº P217923/2021 - A Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna, 
estado de São Paulo, através do Departamento de Licitações e Contratos, por 
autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que se acha aberta licitação 
cujo objeto: Contratação de empresa especializada para recapeamento asfáltico 
da Rua Juca Rolim no Bairro Rosarial – Ibiúna/SP, conforme memorial descritivo, 
planilha orçamentária e anexos. DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 
15/12/2021 às 09h00min, na Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço 
Municipal, sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51- Centro – 
Ibiúna/SP - Informações pelo telefone (15) 3248-1825 – Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2021 - EDITAL Nº 74/2021 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº P218740/2021 - A Prefeitura da Estância Turística 
de Ibiúna, estado de São Paulo, através do Departamento de Licitações e 
Contratos, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que se acha 
aberta licitação cujo objeto: Contratação de empresa especializada para 
pavimentação das Ruas Moscou e Vitoria no Bairro Residencial Europa – 
Ibiúna/SP, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e anexos. 
DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 15/12/2021 às 14h00min, na 
Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço Municipal, sito à Avenida 
Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51- Centro – Ibiúna/SP - Informações 
pelo telefone (15) 3248-1825 – Ramal 210.

GABRIELA VIEIRA PIRES - PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Aviso de Licitação - Edital Resumido

Processo Administrativo nº 275/2021 - Pregão Presencial nº 042/2021
Registro de Preços nº 052/2021

Início: 26/11/2021 – Encerramento: 10/12/2021 – Horário 08h00. Abertura da Sessão: 
10/12/2021 – Horário: 08h00. Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO SOCORRO.
PROCESSO LICITATÓRIO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123/2006. A Divisão de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público aos licitantes interessados, abertura 
de certame, com objeto acima especifi cado, cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas 
e horários acima aprazados. A cópia digital do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser retirada junto 
do site http://www.viradouro.sp.gov.br/ ou através do e-mail pregão.viradouro@gmail.com. 
Demais publicações referentes ao certame estarão disponíveis através do site: 
www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 26 de novembro de 2021.
DANIELA DE SOUZA LIMA - PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 099/2021, 
objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, 
descontaminação e destinação ambiental correta das lâmpadas, pilhas e baterias, no dia 09 
de dezembro de 2021, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos 
interessados na internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 26 de 
novembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

COMISSÃO DE SELEÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO 08/2021

OBJETO: Seleção de propostas de organizações da sociedade civil, com programas 
devidamente registrados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 
– CMDCA Santa Bárbara D´Oeste, para a execução, em regime de mútua cooperação, 
de projetos que envolvam programas de promoção, proteção e defesa dos direitos de 
crianças e adolescentes, através da formalização de termos de fomento, para o período 
de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) meses, a serem financiados com recursos do FMDCA:
Divulgado o edital e expedida às cópias, apresentaram Propostas as seguintes OSCs:
NILEC – Associação NILEC Shotokan de Karatê;
Rede Feminina de Combate ao Câncer;
Serviço de Obras Sociais – SOS;;
Associação de Beneficência e Educação 
Guarda Mirim de Santa Bárbara d’Oeste;
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Bárbara d’Oeste; 
AMEV – Associação Assistencial para Melhoria de Vida;
Associação de Moradores do Bairro Mollon; 
Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição; 
AMAI – Associação de Monitoramento dos Autistas incluídos em Santa Bárbara d’Oeste; 
Serviço de Assistência Social MEIMEI SAS; 
A Comissão de Seleção, reunida e após analisar todo o processo referente  ao 
Chamamento Público 08/2021, é unânime em emitir parecer que CLASSIFICA as 
PROPOSTAS:
NILEC – Associação NILEC Shotokan de Karatê; Projeto “Mostra de Arte”, 24,60 pontos.
Rede Feminina de Combate ao Câncer; Projeto “Construindo Valores”, 23,16 pontos.
Serviço de Obras Sociais – SOS; Projeto “Incrivelmente”, 22,00 pontos.
Associação de Beneficência e Educação; Projeto “Esporte Cidadão”, 20,80 pontos.
Associação de Beneficência e Educação; Projeto “Rompendo Barreiras”,  20,60 pontos.
Guarda Mirim de Santa Bárbara d’Oeste; Projeto “Integração ao mundo do trabalho”, 
20,40 pontos.
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Bárbara d’Oeste; 
Projeto “Integração sensorial”, 18,75 pontos.
AMEV – Associação Assistencial para Melhoria de Vida; Projeto “Clicar e Renovar”, 
18,40 pontos.
Associação de Moradores do Bairro Mollon; Projeto “Infância na área digital”, 16,00 
pontos.
Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição; Projeto “Erradicando 
o trabalho infantil”, 14,75 pontos.
AMAI – Associação de Monitoramento dos Autistas incluídos em Santa Bárbara d’Oeste; 
Projeto “Mundo Sensorial”, 14,20 pontos.
Serviço de Assistência Social MEIMEI SAS; Projeto “Vida Bem Vinda”, 13,60 pontos.
DESCLASSIFICA A PROPOSTA DA OSC:
ssociação de Moradores do Bairro Mollon; Projeto “Renascer – Quadra Poliesportiva”, 
6,00 pontos.
As organizações da sociedade civil classificadas serão convocadas para, no prazo de 
até 15 (quinze) dias úteis, a contar do primeiro dia após a publicação no Diário Oficial do 
Município de Santa Bárbara D´Oeste, apresentar, por meio de protocolo no setor de 
licitações, o plano de trabalho, bem como a documentação exigida nos artigos 27,28 e 
29, em cópia simples.

Santa Bárbara d’Oeste, 26 de novembro de 2021
Comissão de Seleção: Milton Rogério Alves, Andréia Teodoro Pinto, Fernanda G. Vitale 

Gomes, Lucas Guidolin Lohr,  Aprigio Nunes de Lima, Cleide Pantarotto Relk

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 073/2021. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 220/2021. OBJETO: Contratação de empresa para a realização de 
programa continuado de qualificação dos profissionais da educação (professores, diretores, 
coordenadores pedagógicos, orientadores, equipe da secretaria), desenvolvendo competências 
profissionais para transformação da gestão educacional e das práticas pedagógicas, 
através de cursos integrados à formação em serviço, conforme a Resolução CNE/CP Nº 
1, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. 
ENCERRAMENTO: 08/12/2021 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 
26 de novembro de 2021.  José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2021 (RESUMIDO).

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ROÇADEIRA) E 
DOIS VEICULOS ZERO KM PASSEIO E 01 VEICULO ZERO KM UTILITARIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI-
PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR nº 25170006, MINISTERIO 
DA CIDADANIA .RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS: a partir das 09h do dia 04/12/2021 até 09h do 
dia 14/12/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: às 09h do dia 14/12/2021. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor 
Preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Rua Euclides 
da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do telefone (0XX14) 3486-9090, de segunda a 
sexta-feira, das 08h00min às 11h30min e dás 13h00min às 16h00min, no site www.herculandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 26 de novembro de 2021.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2021 (RESUMIDO).

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 
(NOTEBOOK) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA – SP, 
CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 39460010/2020. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS: a par-
tir das 09h do dia 04/12/2021 até 13h do dia 14/12/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: às 13h do dia 
14/12/2021. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de 
Licitação, no Paço Municipal, Rua Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do 
telefone (0XX14) 3486-9090, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h30min e dás 13h00min às 16h00min, no site 
www.herculandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 26 de novembro de 2021.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 (RESUMIDO). 

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E DESTINAÇÃO DE FINAL DE 
RESIDUOS HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE HERCULANDIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Abertura: 14/12/2021, 
às 15h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licita-
ção, no Paço Municipal, Rua Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do telefone 
(0XX14) 3486-9090, de segunda a sexta-feira, das 07h00min às 13h00min, no site www.herculandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 26 de novembro de 2021.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021 (RESUMIDO).

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO, DE 
INFORMATICA E MÓVEIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES. Abertura: 15/12/2021, às 9h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Rua 
Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do telefone (0XX14) 3486-9090, de 
segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 16h00min, no site www.herculandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 26 de novembro de 2021.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

EDITAL - PROCESSO Nº 124/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021

LOCAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ – SP
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A Prefeitura Municipal de Maracaí por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finan-
ças, mediante Pregoeiro, designado pela Portaria nº 302/2021, torna público que se acha aberta, 
nesta unidade, licitação na modalidade - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021, do tipo MENOR 
PREÇO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2021, objetivando a “REGISTRO DE PREÇOS DE 
PROFISSIONAL ESPECIALIZADO POR HORA TÉCNICA/VETERIÁRIA, PARA  GESTÃO DE 
PROGRAMA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS”, que será regida pela Lei Federal n.º 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 330/2020 de 30 de Setembro de 2020, aplicando-se subsidiariamente, no que 
couber, as disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993, e suas alterações e da Lei 
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147, de 07 
de agosto de 2014, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obedecer às especifi cações deste 
instrumento convocatório.
• Recebimento das propostas de preços até o dia 10/12/2021.
• Abertura das propostas de preços dia 10/12/2021.
• Inicio da sessão de disputa de preços dia 10/12/2021 às 09h00m.
• Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao http://189.56.99.34:5656/comprase-
dital/. 
• Site para realização do pregão: http://189.56.99.34:5656/comprasedital/.
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário ofi cial de Brasília.
Quaisquer informações também poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (18) 3371-9500. 

Maracaí – SP, em 26 de novembro de 2021.
Paulo Eduardo da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura da Es-
tância de Atibaia, torna público para conhe-
cimento dos interessados a abertura das se-
guintes licitações: PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 280/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
50.648/2021. OBJETO: Registro de Preços 
para eventual aquisição de medicamentos 
destinados ao atendimento de determina-
ções judiciais, lista 41/20, com entregas par-
celadas por um período de 12 (doze) meses. 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS 
ATÉ: 09/12/2021 AS 16 horas. ABERTURA 
DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS DIA: 10/12/2021 AS 
08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 281/2021, 
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 52.386/2021. 
OBJETO: Registro de Preços para eventual 
aquisição de material educativo e esportivo, 
destinado ao uso nas atividades esportivas 
com os alunos das Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Ensino, com entregas par-
celadas, pelo período de 12 (doze) meses. 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS 
ATÉ: 09/12/2021 AS 16 horas. ABERTURA 
DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS DIA: 10/12/2021 AS 
08h30. Para aquisição dos editais os interes-
sados deverão acessar os sites http://www.
atibaia.sp.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.
com.br ou, dirigir-se à sede da Prefeitura da 
Estância de Atibaia, nos dias úteis da 10 h 
às 16 h, mediante o recolhimento de emo-
lumentos no valor de R$ 10,00 (dez reais). 
TOMADA DE PREÇOS N.º 023/2021, PRO-
CESSO Nº 48.988/2021. OBJETO: Contrata-
ção de empresa especializada para a elabo-
ração de projetos executivos de arquitetura 
e projetos executivos complementares de 
engenharia para construção do edifício que 
abrigará o CIEM III de Atibaia. ENTREGA 
DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO: 
“Proposta e Documentação”, às 09 horas 
do dia 29 de dezembro de 2.021, na sala de 
Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 100, 
Vila Rica, Atibaia/SP. TOMADA DE PREÇOS 
N.º 024/2021, PROCESSO Nº 52.208/2021. 
OBJETO: Contratação de empresa especia-
lizada com fornecimento de material e mão 
de obra para infraestrutura e pavimentação 
asfáltica da Rua Ibirá, bairro Vitória Régia, 
Atibaia/SP. ENTREGA DOS ENVELOPES E 
INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e Documen-
tação”, às 14 horas do dia 15 de dezembro 
de 2.021, na sala de Licitações, sita a Rua 
Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. 
Para aquisição dos editais os interessados 
deverão acessar o site http://www.atibaia.
sp.gov.br ou, dirigir-se à sede da Prefei-
tura da Estância de Atibaia, nos dias úteis 
da 10 h às 16 h, mediante o recolhimento 
de emolumentos no valor de R$ 50,00 (cin-
quenta reais). DEMAIS INFORMAÇÕES: De-
partamento de Compras e Licitações, sito à 
R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 
4414-2510. SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 
LICITAÇÕES, 26 de Novembro de 2.021. 
-Jairo de Oliveira Bueno- Secretário de Ad-
ministração. COMUNICADO DE CONCUR-
SO DE PROJETO. A Prefeitura da Estância 
de Atibaia, de acordo com a Lei nº 8.666/93 
e alterações, por meio da Secretaria de Ad-
ministração, torna público e dá conhecimen-
to aos interessados a abertura Concurso 
de Projeto: CONCURSO DE PROJETO Nº 
003/2021, processo nº 48.910/2021, TERMO 
DE PARCERIA, em estreita cooperação com 
a Prefeitura da Estância de Atibaia, visando 
oferecer propostas para a CONSERVAÇÃO 
E RESTAURAÇÃO DO PARQUE NATURAL 
MUNICIPAL DA GROTA FUNDA. RECEBI-
MENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO 
PÚBLICA: Os envelopes contendo o projeto 
e a documentação das Organizações da So-
ciedade Civil de Interesse Público, OSCIP's, 
deverão ser entregues na Sala de Licitações 
da Secretaria de Administração, à Rua Bru-
no Sargiani, 100, Vila Rica – Atibaia/SP, até 
o dia 17/01/2022 às 09:00 horas. Informa-
mos aos interessados que o Edital do Con-
curso de Projeto na íntegra está disponível 
no site da Prefeitura da Estância de Atibaia, 
www.atibaia.sp.gov.br. DEMAIS INFORMA-
ÇÕES: Departamento de Licitações, sito à 
Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 
4414-2510. SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO – DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 
24 dias do mês de novembro de 2021. -Edil-
ma Gonçalves Rodrigues- Chefe da Divisão 
de Chamamentos e Processos de Seleção.

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 077/21 – Objeto: Contratação de empresa(s) 
especializada(s), através de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno 
Porte (EPP) ou equiparada, para: fornecimento de extintores de incêndio e 
empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
dos extintores de incêndio que já pertencem ao patrimônio municipal, do tipo 
MENOR VALOR TOTAL DO LOTE. CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS 
PROPOSTAS INICIAIS: 09:00 horas do dia 27/11/21 até às 09:00 horas do 
dia 09/12/21. Abertura de Propostas Iniciais: 09/12/21 às 09:05 horas. O 
Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no site: www.bb-
mnetlicitacoes.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.

Vinícius Passarin Neves
Secretário Municipal de Educação 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Encontra-se aberta na PENITENCIÁRIA MARIO DE MOURA E ALBUQUERQUE DE FRANCO DA ROCHA, 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO de nº 020/2021, Processo nº 2021/42645, tipo MENOR 
PREÇO, referente à Oferta de Compra nº 380153000012021OC00336, objetivando a AQUISIÇÃO DE “GÁS 

LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP”, para o período de janeiro a dezembro de 2022.
A realização da sessão pública ocorrerá no dia 09/12/2021, às 09h00min; no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, e os interessados em participar do certame deverão acessar os citados endereços ele-
trônicos a partir do dia 29/11/2021, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus 
representantes. 
O Edital será disponibilizado para consulta e cópia na internet através do endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br e www.e-
-negociospublicos.com.br, e ainda poderá ser consultado e ou retirado no Centro Administrativo da Penitenciária “Mario 
de Moura e Albuquerque”, de Franco da Rocha, sito à Estrada Edgard Máximo Zambotto – km 44,5 – Serra dos Cristais 
– Franco da Rocha - SP, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 as 16:30 horas, e as informações suplementares 
poderão ser obtidas através do telefone: (11) 4447-4557 – Cristiane / Juliana.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Encontra-se aberta na PENITENCIÁRIA MARIO DE MOURA E ALBUQUERQUE DE FRANCO DA ROCHA, 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO de nº 022/2021, Processo nº 2021/42647, tipo MENOR PRE-
ÇO, referente à Oferta de Compra nº 380153000012021OC00338, objetivando a AQUISIÇÃO DE “GÊNEROS 

ALIMENTICIOS PERECÍVEIS”, para o período de janeiro a abril de 2022.
A realização da sessão pública ocorrerá no dia 13/12/2021, às 09h00min; no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, e os interessados em participar do certame deverão acessar os citados endereços ele-
trônicos a partir do dia 29/11/2021, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus 
representantes. 
O Edital será disponibilizado para consulta e cópia na internet através do endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br e www.e-
-negociospublicos.com.br, e ainda poderá ser consultado e ou retirado no Centro Administrativo da Penitenciária “Mario 
de Moura e Albuquerque”, de Franco da Rocha, sito à Estrada Edgard Máximo Zambotto – km 44,5 – Serra dos Cristais 
– Franco da Rocha - SP, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 as 16:30 horas, e as informações suplementares 
poderão ser obtidas através do telefone: (11) 4447-4557 – Cristiane / Juliana.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Encontra-se aberta na PENITENCIÁRIA MARIO DE MOURA E ALBUQUERQUE DE FRANCO DA ROCHA, 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO de nº 023/2021, Processo nº 2021/42648, tipo MENOR PRE-
ÇO, referente à Oferta de Compra nº 380153000012021OC00339, objetivando a AQUISIÇÃO DE “GÊNEROS 

ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS”, para o período de janeiro a abril de 2022.
A realização da sessão pública ocorrerá no dia 14/12/2021, às 09h00min; no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, e os interessados em participar do certame deverão acessar os citados endereços ele-
trônicos a partir do dia 29/11/2021, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus 
representantes. 
O Edital será disponibilizado para consulta e cópia na internet através do endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br e www.e-
-negociospublicos.com.br, e ainda poderá ser consultado e ou retirado no Centro Administrativo da Penitenciária “Mario 
de Moura e Albuquerque”, de Franco da Rocha, sito à Estrada Edgard Máximo Zambotto – km 44,5 – Serra dos Cristais 
– Franco da Rocha - SP, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 as 16:30 horas, e as informações suplementares 
poderão ser obtidas através do telefone: (11) 4447-4557 – Cristiane / Juliana.

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

Aviso de Licitação - Tomada de Preços - Processo nº 199-2021 - Tomada de Preços nº 05/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica do trecho 
da DCR-S/D 08 denominada Anel Viário “Angelo Faulin”, com fornecimento de materiais, mão-de-
obra especializada, equipamentos, acessórios e infraestrutura necessária à execução dos trabalhos.
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 15/12/2021 às 09 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA E DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À 
HABILITAÇÃO E PROPOSTA: Departamento de Licitações, Contratos e Convênios, sito à Avenida 
Gofredo Schelini, nº 245 – Vila Bandeirantes (Almoxarifado Municipal). EDITAL NA ÍNTEGRA: À 
disposição dos interessados no endereço supra, bem como no site www.doiscorregos.sp.gov.br. 
Informações pelo telefone: (14)3652-9950 das 13:00 às 16:00 horas, em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal
Aviso de Licitação - Tomada de Preços - Processo nº 200-2021 - Tomada de Preços nº 06/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica do trecho 
de serra da estrada DCR-040 “Serra do Baixão”, zona rural, com fornecimento de materiais, mão-de-
obra especializada, equipamentos, acessórios e infraestrutura necessária à execução dos trabalhos.
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 15/12/2021 às 14 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA E DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À 
HABILITAÇÃO E PROPOSTA: Departamento de Licitações, Contratos e Convênios, sito à Avenida 
Gofredo Schelini, nº 245 – Vila Bandeirantes (Almoxarifado Municipal). EDITAL NA ÍNTEGRA: À 
disposição dos interessados no endereço supra, bem como no site www.doiscorregos.sp.gov.br. 
Informações pelo telefone: (14)3652-9950 das 13:00 às 16:00 horas, em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal 

HOMOLOGAÇÂO
Pregão eletrônico nº 069/2021 - Processo nº 201.251/2021

OBJETO: - Registro de preços para aquisição de pneus.
EMPRESAS VENCEDORAS: Lotes 5, 28 e 29: PATRICIA CRISTINA DE ABREU - 
EPP no valor global de R$ 28.485,60; Lotes 4, 10, 16, 17, 18, 19, 21 e 23: CHEVRO-
MAIS - Comercio de Peças, Acessórios e Lubrificantes LTDA no valor global de R$ 
113.106,98; Lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 25 e 27: Benicio Pneus Eireli no valor global de 
R$ 91.558,00; Lotes 9, 12, 13, 14, 15 e 20: Zeus Comercial EIRELI no valor global de 
R$ 404.064,00; Lotes 22, 24 e 26: Comercio de Pneus Oenning LTDA no valor global 
de R$ 101.290,00; Mogi das Cruzes, 24 de novembro de 2021 - Michel Reche Beraldo 
- Diretor Geral Interino

HOMOLOGAÇÃO
Tomada de Preços Nº 003-3/2021 - PROCESSO Nº 200.883/2021

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra coletor tronco de es-
goto Parque da Cidade.
EMPRESA VENCEDORA: CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. no valor de R$ 
846.369,94 (oitocentos e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e no-
venta e quatro centavos). Mogi das Cruzes, em 26 de novembro de 2021. João Jorge 
da Costa - Diretor Geral.

COMUNICADO
DECISÃO DE RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº 079/2021 - PROCESSO Nº 201.507/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção 
preventiva e corretiva nos sistemas de cloração da ETA Centro (clorador e lava-
dor de gases) e ETA Leste (clorador).
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos, por intermédio do Sr. Diretor Geral, comunica 
que foi dado DESPROVIMENTO ao recurso apresentado pela licitante HIDROMAR IN-
DÚSTRIA QUÍMICA LTDA. contra o resultado da licitação em epígrafe. Adjudica o lote 
único à empresa CLORANDO FABRICACAO E COMERCIO DE VALVULAS PARA 
SANEAMENTO LTDA – ME. no valor global de R$ 59.899,90, mantém as demais 
decisões ocorridas na sessão e HOMOLOGA o resultado. Mogi das Cruzes, em 26 de 
novembro de 2021. João Jorge da Costa - Diretor Geral.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2021

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que foi retificado o edital do Pregão Eletrônico nº 086/2021, objetivando o 
registro de preços visando à contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de luminárias com 
tecnologia Led em travessas, alamedas, ruas, avenidas, parques, praças, jardins, jardinetes, com o descarte de 
materiais retirados do município de Louveira, sendo reaberto o prazo e ficando a data da sessão para o dia 09 de 
dezembro de 2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor encontra-se à disposição dos interessados na internet, nos 
endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone 
(19) 3878-9700. Louveira, 26 de novembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021–PROCESSO Nº 10286/2021: 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 

Serviços de Coleta e Transporte de Lixo Domiciliar, para a Secretaria 
M. de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, conforme 
especificações contidas no Edital. Abertura dia 14/12/2021, as 09h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2021–PROCESSO Nº 9187/2021: 
Contratação de Empresa Especializada para Realização dos Serviços de 
Operação e Manutenção do Aterro Sanitário Municipal, para a Secretaria 
M. de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, conforme 
especificações contidas no Edital. Abertura dia 15/12/2021, as 09h.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021–PROCESSO Nº 8797 e 11363 de 
2021: Aquisição de Veículos tipo Ambulância A e Veículo Utilitário, para a 
Secretaria M. de Saúde e Secretaria M. de Obras e Meio Ambiente, conforme 
especificações contidas no Edital. Abertura dia 09/12/2021, as 14h.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021 – PROCESSO Nº 11912/2021: 
Aquisições de Notebooks, para a Secretaria M. de Educação, Cultura, 
Esporte e Turismo, conforme especificações contidas no Edital. Abertura dia 
10/12/2021, as 14h.
Os Editais na íntegra poderá ser obtido ou consultado gratuitamente através 
do site www.capaobonito.sp.gov.br no portal Serviços, clicar em Editais e 
www.comprasbr.com.br “Acesso Identificado”, objetivando o credenciamento 
ao sistema.Capão Bonito/SP, 26 de Novembro de 2021.

Dr. Júlio Fernando Dias Galvão - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 12/2021
Processo de Compras nº 860/2021

Data/Hora da sessão: 14/12/2021 às 09h30min.
Objeto: Contratação de empresa para prestar serviço de mão de obra de manutenção mecânica 
preventiva e corretiva da frota desta Autarquia e fornecimento parcelado de peças necessárias para 
manutenção, conforme Edital.
Para baixar o Edital desejado acesse o site: https://www.daev.org.br/licitacoes, ou consultar o Edital 
impresso na R. Orozimbo Maia, 1054 Vl Sônia Valinhos/SP. Demais informações, fone (019) 2122-
4410 ou compras@daev.org.br.

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

Ivair Nunes Pereira
Presidente / Autoridade Competente

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO Tomada de Preço 008/2021. Levo ao conhecimento dos 
interessados que a autoridade Municipal Adjudicou e Homologou o objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSÁVEL TÉCNICO DEVIDAMENTE HABILITADO 
PARA RECAPE DA RUA JOÃO BATISTA DA COSTA, NO BAIRRO JARDIM SANTA CRUZ, NO 
MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP., para empresa TETO CONSTRUTORA S/A sob o 
CNPJ 13.034.156/0001-35, perfazendo um valor total de R$ 412.041,12. Araçoiaba da Serra-SP, em 
25 de novembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Aviso de Licitação - Edital Resumido

Processo Administrativo nº 275/2021 - Pregão Presencial nº 042/2021
Registro de Preços nº 052/2021

Início: 26/11/2021 – Encerramento: 10/12/2021 – Horário 08h00. Abertura da Sessão: 
10/12/2021 – Horário: 08h00. Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO SOCORRO.
PROCESSO LICITATÓRIO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123/2006. A Divisão de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público aos licitantes interessados, abertura 
de certame, com objeto acima especifi cado, cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas 
e horários acima aprazados. A cópia digital do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser retirada junto 
do site http://www.viradouro.sp.gov.br/ ou através do e-mail pregão.viradouro@gmail.com. 
Demais publicações referentes ao certame estarão disponíveis através do site: 
www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 26 de novembro de 2021.
DANIELA DE SOUZA LIMA - PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 099/2021, 
objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, 
descontaminação e destinação ambiental correta das lâmpadas, pilhas e baterias, no dia 09 
de dezembro de 2021, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos 
interessados na internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 26 de 
novembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

COMISSÃO DE SELEÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO 08/2021

OBJETO: Seleção de propostas de organizações da sociedade civil, com programas 
devidamente registrados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 
– CMDCA Santa Bárbara D´Oeste, para a execução, em regime de mútua cooperação, 
de projetos que envolvam programas de promoção, proteção e defesa dos direitos de 
crianças e adolescentes, através da formalização de termos de fomento, para o período 
de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) meses, a serem financiados com recursos do FMDCA:
Divulgado o edital e expedida às cópias, apresentaram Propostas as seguintes OSCs:
NILEC – Associação NILEC Shotokan de Karatê;
Rede Feminina de Combate ao Câncer;
Serviço de Obras Sociais – SOS;;
Associação de Beneficência e Educação 
Guarda Mirim de Santa Bárbara d’Oeste;
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Bárbara d’Oeste; 
AMEV – Associação Assistencial para Melhoria de Vida;
Associação de Moradores do Bairro Mollon; 
Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição; 
AMAI – Associação de Monitoramento dos Autistas incluídos em Santa Bárbara d’Oeste; 
Serviço de Assistência Social MEIMEI SAS; 
A Comissão de Seleção, reunida e após analisar todo o processo referente  ao 
Chamamento Público 08/2021, é unânime em emitir parecer que CLASSIFICA as 
PROPOSTAS:
NILEC – Associação NILEC Shotokan de Karatê; Projeto “Mostra de Arte”, 24,60 pontos.
Rede Feminina de Combate ao Câncer; Projeto “Construindo Valores”, 23,16 pontos.
Serviço de Obras Sociais – SOS; Projeto “Incrivelmente”, 22,00 pontos.
Associação de Beneficência e Educação; Projeto “Esporte Cidadão”, 20,80 pontos.
Associação de Beneficência e Educação; Projeto “Rompendo Barreiras”,  20,60 pontos.
Guarda Mirim de Santa Bárbara d’Oeste; Projeto “Integração ao mundo do trabalho”, 
20,40 pontos.
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Bárbara d’Oeste; 
Projeto “Integração sensorial”, 18,75 pontos.
AMEV – Associação Assistencial para Melhoria de Vida; Projeto “Clicar e Renovar”, 
18,40 pontos.
Associação de Moradores do Bairro Mollon; Projeto “Infância na área digital”, 16,00 
pontos.
Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição; Projeto “Erradicando 
o trabalho infantil”, 14,75 pontos.
AMAI – Associação de Monitoramento dos Autistas incluídos em Santa Bárbara d’Oeste; 
Projeto “Mundo Sensorial”, 14,20 pontos.
Serviço de Assistência Social MEIMEI SAS; Projeto “Vida Bem Vinda”, 13,60 pontos.
DESCLASSIFICA A PROPOSTA DA OSC:
ssociação de Moradores do Bairro Mollon; Projeto “Renascer – Quadra Poliesportiva”, 
6,00 pontos.
As organizações da sociedade civil classificadas serão convocadas para, no prazo de 
até 15 (quinze) dias úteis, a contar do primeiro dia após a publicação no Diário Oficial do 
Município de Santa Bárbara D´Oeste, apresentar, por meio de protocolo no setor de 
licitações, o plano de trabalho, bem como a documentação exigida nos artigos 27,28 e 
29, em cópia simples.

Santa Bárbara d’Oeste, 26 de novembro de 2021
Comissão de Seleção: Milton Rogério Alves, Andréia Teodoro Pinto, Fernanda G. Vitale 

Gomes, Lucas Guidolin Lohr,  Aprigio Nunes de Lima, Cleide Pantarotto Relk

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 073/2021. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 220/2021. OBJETO: Contratação de empresa para a realização de 
programa continuado de qualificação dos profissionais da educação (professores, diretores, 
coordenadores pedagógicos, orientadores, equipe da secretaria), desenvolvendo competências 
profissionais para transformação da gestão educacional e das práticas pedagógicas, 
através de cursos integrados à formação em serviço, conforme a Resolução CNE/CP Nº 
1, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. 
ENCERRAMENTO: 08/12/2021 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 
26 de novembro de 2021.  José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2021 (RESUMIDO).

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ROÇADEIRA) E 
DOIS VEICULOS ZERO KM PASSEIO E 01 VEICULO ZERO KM UTILITARIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI-
PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR nº 25170006, MINISTERIO 
DA CIDADANIA .RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS: a partir das 09h do dia 04/12/2021 até 09h do 
dia 14/12/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: às 09h do dia 14/12/2021. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor 
Preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Rua Euclides 
da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do telefone (0XX14) 3486-9090, de segunda a 
sexta-feira, das 08h00min às 11h30min e dás 13h00min às 16h00min, no site www.herculandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 26 de novembro de 2021.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2021 (RESUMIDO).

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 
(NOTEBOOK) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA – SP, 
CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 39460010/2020. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS: a par-
tir das 09h do dia 04/12/2021 até 13h do dia 14/12/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: às 13h do dia 
14/12/2021. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de 
Licitação, no Paço Municipal, Rua Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do 
telefone (0XX14) 3486-9090, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h30min e dás 13h00min às 16h00min, no site 
www.herculandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 26 de novembro de 2021.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 (RESUMIDO). 

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E DESTINAÇÃO DE FINAL DE 
RESIDUOS HOSPITALARES DO MUNICIPIO DE HERCULANDIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Abertura: 14/12/2021, 
às 15h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licita-
ção, no Paço Municipal, Rua Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do telefone 
(0XX14) 3486-9090, de segunda a sexta-feira, das 07h00min às 13h00min, no site www.herculandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 26 de novembro de 2021.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021 (RESUMIDO).

Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO, DE 
INFORMATICA E MÓVEIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES. Abertura: 15/12/2021, às 9h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Rua 
Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do telefone (0XX14) 3486-9090, de 
segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 16h00min, no site www.herculandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 26 de novembro de 2021.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

EDITAL - PROCESSO Nº 124/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021

LOCAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ – SP
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A Prefeitura Municipal de Maracaí por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finan-
ças, mediante Pregoeiro, designado pela Portaria nº 302/2021, torna público que se acha aberta, 
nesta unidade, licitação na modalidade - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021, do tipo MENOR 
PREÇO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2021, objetivando a “REGISTRO DE PREÇOS DE 
PROFISSIONAL ESPECIALIZADO POR HORA TÉCNICA/VETERIÁRIA, PARA  GESTÃO DE 
PROGRAMA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS”, que será regida pela Lei Federal n.º 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 330/2020 de 30 de Setembro de 2020, aplicando-se subsidiariamente, no que 
couber, as disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993, e suas alterações e da Lei 
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147, de 07 
de agosto de 2014, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obedecer às especifi cações deste 
instrumento convocatório.
• Recebimento das propostas de preços até o dia 10/12/2021.
• Abertura das propostas de preços dia 10/12/2021.
• Inicio da sessão de disputa de preços dia 10/12/2021 às 09h00m.
• Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao http://189.56.99.34:5656/comprase-
dital/. 
• Site para realização do pregão: http://189.56.99.34:5656/comprasedital/.
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário ofi cial de Brasília.
Quaisquer informações também poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (18) 3371-9500. 

Maracaí – SP, em 26 de novembro de 2021.
Paulo Eduardo da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura da Es-
tância de Atibaia, torna público para conhe-
cimento dos interessados a abertura das se-
guintes licitações: PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 280/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
50.648/2021. OBJETO: Registro de Preços 
para eventual aquisição de medicamentos 
destinados ao atendimento de determina-
ções judiciais, lista 41/20, com entregas par-
celadas por um período de 12 (doze) meses. 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS 
ATÉ: 09/12/2021 AS 16 horas. ABERTURA 
DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS DIA: 10/12/2021 AS 
08h30. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 281/2021, 
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 52.386/2021. 
OBJETO: Registro de Preços para eventual 
aquisição de material educativo e esportivo, 
destinado ao uso nas atividades esportivas 
com os alunos das Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Ensino, com entregas par-
celadas, pelo período de 12 (doze) meses. 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS 
ATÉ: 09/12/2021 AS 16 horas. ABERTURA 
DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS DIA: 10/12/2021 AS 
08h30. Para aquisição dos editais os interes-
sados deverão acessar os sites http://www.
atibaia.sp.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.
com.br ou, dirigir-se à sede da Prefeitura da 
Estância de Atibaia, nos dias úteis da 10 h 
às 16 h, mediante o recolhimento de emo-
lumentos no valor de R$ 10,00 (dez reais). 
TOMADA DE PREÇOS N.º 023/2021, PRO-
CESSO Nº 48.988/2021. OBJETO: Contrata-
ção de empresa especializada para a elabo-
ração de projetos executivos de arquitetura 
e projetos executivos complementares de 
engenharia para construção do edifício que 
abrigará o CIEM III de Atibaia. ENTREGA 
DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO: 
“Proposta e Documentação”, às 09 horas 
do dia 29 de dezembro de 2.021, na sala de 
Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 100, 
Vila Rica, Atibaia/SP. TOMADA DE PREÇOS 
N.º 024/2021, PROCESSO Nº 52.208/2021. 
OBJETO: Contratação de empresa especia-
lizada com fornecimento de material e mão 
de obra para infraestrutura e pavimentação 
asfáltica da Rua Ibirá, bairro Vitória Régia, 
Atibaia/SP. ENTREGA DOS ENVELOPES E 
INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e Documen-
tação”, às 14 horas do dia 15 de dezembro 
de 2.021, na sala de Licitações, sita a Rua 
Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. 
Para aquisição dos editais os interessados 
deverão acessar o site http://www.atibaia.
sp.gov.br ou, dirigir-se à sede da Prefei-
tura da Estância de Atibaia, nos dias úteis 
da 10 h às 16 h, mediante o recolhimento 
de emolumentos no valor de R$ 50,00 (cin-
quenta reais). DEMAIS INFORMAÇÕES: De-
partamento de Compras e Licitações, sito à 
R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 
4414-2510. SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E 
LICITAÇÕES, 26 de Novembro de 2.021. 
-Jairo de Oliveira Bueno- Secretário de Ad-
ministração. COMUNICADO DE CONCUR-
SO DE PROJETO. A Prefeitura da Estância 
de Atibaia, de acordo com a Lei nº 8.666/93 
e alterações, por meio da Secretaria de Ad-
ministração, torna público e dá conhecimen-
to aos interessados a abertura Concurso 
de Projeto: CONCURSO DE PROJETO Nº 
003/2021, processo nº 48.910/2021, TERMO 
DE PARCERIA, em estreita cooperação com 
a Prefeitura da Estância de Atibaia, visando 
oferecer propostas para a CONSERVAÇÃO 
E RESTAURAÇÃO DO PARQUE NATURAL 
MUNICIPAL DA GROTA FUNDA. RECEBI-
MENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO 
PÚBLICA: Os envelopes contendo o projeto 
e a documentação das Organizações da So-
ciedade Civil de Interesse Público, OSCIP's, 
deverão ser entregues na Sala de Licitações 
da Secretaria de Administração, à Rua Bru-
no Sargiani, 100, Vila Rica – Atibaia/SP, até 
o dia 17/01/2022 às 09:00 horas. Informa-
mos aos interessados que o Edital do Con-
curso de Projeto na íntegra está disponível 
no site da Prefeitura da Estância de Atibaia, 
www.atibaia.sp.gov.br. DEMAIS INFORMA-
ÇÕES: Departamento de Licitações, sito à 
Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 
4414-2510. SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO – DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 
24 dias do mês de novembro de 2021. -Edil-
ma Gonçalves Rodrigues- Chefe da Divisão 
de Chamamentos e Processos de Seleção.

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 077/21 – Objeto: Contratação de empresa(s) 
especializada(s), através de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno 
Porte (EPP) ou equiparada, para: fornecimento de extintores de incêndio e 
empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
dos extintores de incêndio que já pertencem ao patrimônio municipal, do tipo 
MENOR VALOR TOTAL DO LOTE. CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS 
PROPOSTAS INICIAIS: 09:00 horas do dia 27/11/21 até às 09:00 horas do 
dia 09/12/21. Abertura de Propostas Iniciais: 09/12/21 às 09:05 horas. O 
Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no site: www.bb-
mnetlicitacoes.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.

Vinícius Passarin Neves
Secretário Municipal de Educação 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Encontra-se aberta na PENITENCIÁRIA MARIO DE MOURA E ALBUQUERQUE DE FRANCO DA ROCHA, 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO de nº 020/2021, Processo nº 2021/42645, tipo MENOR 
PREÇO, referente à Oferta de Compra nº 380153000012021OC00336, objetivando a AQUISIÇÃO DE “GÁS 

LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP”, para o período de janeiro a dezembro de 2022.
A realização da sessão pública ocorrerá no dia 09/12/2021, às 09h00min; no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, e os interessados em participar do certame deverão acessar os citados endereços ele-
trônicos a partir do dia 29/11/2021, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus 
representantes. 
O Edital será disponibilizado para consulta e cópia na internet através do endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br e www.e-
-negociospublicos.com.br, e ainda poderá ser consultado e ou retirado no Centro Administrativo da Penitenciária “Mario 
de Moura e Albuquerque”, de Franco da Rocha, sito à Estrada Edgard Máximo Zambotto – km 44,5 – Serra dos Cristais 
– Franco da Rocha - SP, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 as 16:30 horas, e as informações suplementares 
poderão ser obtidas através do telefone: (11) 4447-4557 – Cristiane / Juliana.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Encontra-se aberta na PENITENCIÁRIA MARIO DE MOURA E ALBUQUERQUE DE FRANCO DA ROCHA, 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO de nº 022/2021, Processo nº 2021/42647, tipo MENOR PRE-
ÇO, referente à Oferta de Compra nº 380153000012021OC00338, objetivando a AQUISIÇÃO DE “GÊNEROS 

ALIMENTICIOS PERECÍVEIS”, para o período de janeiro a abril de 2022.
A realização da sessão pública ocorrerá no dia 13/12/2021, às 09h00min; no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, e os interessados em participar do certame deverão acessar os citados endereços ele-
trônicos a partir do dia 29/11/2021, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus 
representantes. 
O Edital será disponibilizado para consulta e cópia na internet através do endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br e www.e-
-negociospublicos.com.br, e ainda poderá ser consultado e ou retirado no Centro Administrativo da Penitenciária “Mario 
de Moura e Albuquerque”, de Franco da Rocha, sito à Estrada Edgard Máximo Zambotto – km 44,5 – Serra dos Cristais 
– Franco da Rocha - SP, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 as 16:30 horas, e as informações suplementares 
poderão ser obtidas através do telefone: (11) 4447-4557 – Cristiane / Juliana.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Encontra-se aberta na PENITENCIÁRIA MARIO DE MOURA E ALBUQUERQUE DE FRANCO DA ROCHA, 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO de nº 023/2021, Processo nº 2021/42648, tipo MENOR PRE-
ÇO, referente à Oferta de Compra nº 380153000012021OC00339, objetivando a AQUISIÇÃO DE “GÊNEROS 

ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS”, para o período de janeiro a abril de 2022.
A realização da sessão pública ocorrerá no dia 14/12/2021, às 09h00min; no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, e os interessados em participar do certame deverão acessar os citados endereços ele-
trônicos a partir do dia 29/11/2021, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus 
representantes. 
O Edital será disponibilizado para consulta e cópia na internet através do endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br e www.e-
-negociospublicos.com.br, e ainda poderá ser consultado e ou retirado no Centro Administrativo da Penitenciária “Mario 
de Moura e Albuquerque”, de Franco da Rocha, sito à Estrada Edgard Máximo Zambotto – km 44,5 – Serra dos Cristais 
– Franco da Rocha - SP, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 as 16:30 horas, e as informações suplementares 
poderão ser obtidas através do telefone: (11) 4447-4557 – Cristiane / Juliana.

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

Aviso de Licitação - Tomada de Preços - Processo nº 199-2021 - Tomada de Preços nº 05/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica do trecho 
da DCR-S/D 08 denominada Anel Viário “Angelo Faulin”, com fornecimento de materiais, mão-de-
obra especializada, equipamentos, acessórios e infraestrutura necessária à execução dos trabalhos.
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 15/12/2021 às 09 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA E DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À 
HABILITAÇÃO E PROPOSTA: Departamento de Licitações, Contratos e Convênios, sito à Avenida 
Gofredo Schelini, nº 245 – Vila Bandeirantes (Almoxarifado Municipal). EDITAL NA ÍNTEGRA: À 
disposição dos interessados no endereço supra, bem como no site www.doiscorregos.sp.gov.br. 
Informações pelo telefone: (14)3652-9950 das 13:00 às 16:00 horas, em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal
Aviso de Licitação - Tomada de Preços - Processo nº 200-2021 - Tomada de Preços nº 06/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica do trecho 
de serra da estrada DCR-040 “Serra do Baixão”, zona rural, com fornecimento de materiais, mão-de-
obra especializada, equipamentos, acessórios e infraestrutura necessária à execução dos trabalhos.
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 15/12/2021 às 14 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA E DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À 
HABILITAÇÃO E PROPOSTA: Departamento de Licitações, Contratos e Convênios, sito à Avenida 
Gofredo Schelini, nº 245 – Vila Bandeirantes (Almoxarifado Municipal). EDITAL NA ÍNTEGRA: À 
disposição dos interessados no endereço supra, bem como no site www.doiscorregos.sp.gov.br. 
Informações pelo telefone: (14)3652-9950 das 13:00 às 16:00 horas, em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal 

HOMOLOGAÇÂO
Pregão eletrônico nº 069/2021 - Processo nº 201.251/2021

OBJETO: - Registro de preços para aquisição de pneus.
EMPRESAS VENCEDORAS: Lotes 5, 28 e 29: PATRICIA CRISTINA DE ABREU - 
EPP no valor global de R$ 28.485,60; Lotes 4, 10, 16, 17, 18, 19, 21 e 23: CHEVRO-
MAIS - Comercio de Peças, Acessórios e Lubrificantes LTDA no valor global de R$ 
113.106,98; Lotes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 25 e 27: Benicio Pneus Eireli no valor global de 
R$ 91.558,00; Lotes 9, 12, 13, 14, 15 e 20: Zeus Comercial EIRELI no valor global de 
R$ 404.064,00; Lotes 22, 24 e 26: Comercio de Pneus Oenning LTDA no valor global 
de R$ 101.290,00; Mogi das Cruzes, 24 de novembro de 2021 - Michel Reche Beraldo 
- Diretor Geral Interino

HOMOLOGAÇÃO
Tomada de Preços Nº 003-3/2021 - PROCESSO Nº 200.883/2021

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra coletor tronco de es-
goto Parque da Cidade.
EMPRESA VENCEDORA: CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA. no valor de R$ 
846.369,94 (oitocentos e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e no-
venta e quatro centavos). Mogi das Cruzes, em 26 de novembro de 2021. João Jorge 
da Costa - Diretor Geral.

COMUNICADO
DECISÃO DE RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº 079/2021 - PROCESSO Nº 201.507/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção 
preventiva e corretiva nos sistemas de cloração da ETA Centro (clorador e lava-
dor de gases) e ETA Leste (clorador).
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos, por intermédio do Sr. Diretor Geral, comunica 
que foi dado DESPROVIMENTO ao recurso apresentado pela licitante HIDROMAR IN-
DÚSTRIA QUÍMICA LTDA. contra o resultado da licitação em epígrafe. Adjudica o lote 
único à empresa CLORANDO FABRICACAO E COMERCIO DE VALVULAS PARA 
SANEAMENTO LTDA – ME. no valor global de R$ 59.899,90, mantém as demais 
decisões ocorridas na sessão e HOMOLOGA o resultado. Mogi das Cruzes, em 26 de 
novembro de 2021. João Jorge da Costa - Diretor Geral.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2021

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que foi retificado o edital do Pregão Eletrônico nº 086/2021, objetivando o 
registro de preços visando à contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de luminárias com 
tecnologia Led em travessas, alamedas, ruas, avenidas, parques, praças, jardins, jardinetes, com o descarte de 
materiais retirados do município de Louveira, sendo reaberto o prazo e ficando a data da sessão para o dia 09 de 
dezembro de 2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor encontra-se à disposição dos interessados na internet, nos 
endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone 
(19) 3878-9700. Louveira, 26 de novembro de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021–PROCESSO Nº 10286/2021: 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 

Serviços de Coleta e Transporte de Lixo Domiciliar, para a Secretaria 
M. de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, conforme 
especificações contidas no Edital. Abertura dia 14/12/2021, as 09h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2021–PROCESSO Nº 9187/2021: 
Contratação de Empresa Especializada para Realização dos Serviços de 
Operação e Manutenção do Aterro Sanitário Municipal, para a Secretaria 
M. de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, conforme 
especificações contidas no Edital. Abertura dia 15/12/2021, as 09h.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021–PROCESSO Nº 8797 e 11363 de 
2021: Aquisição de Veículos tipo Ambulância A e Veículo Utilitário, para a 
Secretaria M. de Saúde e Secretaria M. de Obras e Meio Ambiente, conforme 
especificações contidas no Edital. Abertura dia 09/12/2021, as 14h.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021 – PROCESSO Nº 11912/2021: 
Aquisições de Notebooks, para a Secretaria M. de Educação, Cultura, 
Esporte e Turismo, conforme especificações contidas no Edital. Abertura dia 
10/12/2021, as 14h.
Os Editais na íntegra poderá ser obtido ou consultado gratuitamente através 
do site www.capaobonito.sp.gov.br no portal Serviços, clicar em Editais e 
www.comprasbr.com.br “Acesso Identificado”, objetivando o credenciamento 
ao sistema.Capão Bonito/SP, 26 de Novembro de 2021.

Dr. Júlio Fernando Dias Galvão - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 12/2021
Processo de Compras nº 860/2021

Data/Hora da sessão: 14/12/2021 às 09h30min.
Objeto: Contratação de empresa para prestar serviço de mão de obra de manutenção mecânica 
preventiva e corretiva da frota desta Autarquia e fornecimento parcelado de peças necessárias para 
manutenção, conforme Edital.
Para baixar o Edital desejado acesse o site: https://www.daev.org.br/licitacoes, ou consultar o Edital 
impresso na R. Orozimbo Maia, 1054 Vl Sônia Valinhos/SP. Demais informações, fone (019) 2122-
4410 ou compras@daev.org.br.

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

Ivair Nunes Pereira
Presidente / Autoridade Competente

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO Tomada de Preço 008/2021. Levo ao conhecimento dos 
interessados que a autoridade Municipal Adjudicou e Homologou o objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSÁVEL TÉCNICO DEVIDAMENTE HABILITADO 
PARA RECAPE DA RUA JOÃO BATISTA DA COSTA, NO BAIRRO JARDIM SANTA CRUZ, NO 
MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP., para empresa TETO CONSTRUTORA S/A sob o 
CNPJ 13.034.156/0001-35, perfazendo um valor total de R$ 412.041,12. Araçoiaba da Serra-SP, em 
25 de novembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

A7gazetasp.com.br
SÁBADO, 27 A SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOvEmBRO DE 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2021 - PL nº 13.964/2021. OBJETO: Aquisição de 
materiais elétricos/afins, destinados a diversas secretarias municipais, com 
entrega parcelada, por 06 (seis) meses. Abertura: 09h30min do dia 13 de 
dezembro de 2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2021 - PL nº 13.976/2021. OBJETO: Aquisição de 
02 (dois) veículos, zero quilometro, ano 2021, modelo 2021 ou 2022, um sendo tipo 
hátchbach e o outro tipo píck up, destinados à Secretaria Municipal de Obras e 
Mobilidade. Abertura: 09h30min do dia 14 de dezembro de 2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2021 - PL nº 9.569/2021. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de operação do sistema de 
sonorização e iluminação do Teatro TUPEC, para atender eventos, apresentações, 
reuniões e palestras que vierem a ser realizadas pela Secretaria de Cultura, com 
estimativa de 3.000 (três mil) horas/trabalhadas por ano. Abertura: 09h30min do 
dia 16 de dezembro de 2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2021 - PL nº 15.018/2021. OBJETO: Aquisição de 
uniformes para os servidores públicos da Secretaria de Serviços Municipais da 
Prefeitura do Município de Mogi Guaçu. Abertura: 09h30min do dia 17 de 
dezembro de 2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2021 - PL nº 14.741/2021. OBJETO: Aquisição de 
motocicletas equipadas com equipamentos de sinalização visuais e sonoros, e 
acessórios ligados ao serviço operacional da Guarda Civil Municipal. Abertura: 
09h30min do dia 20 de dezembro de 2021.
Os editais completos, referentes às licitações supramencionadas, encontram-se à 
disposição dos interessados na CML, situada na Rua Henrique Coppi, nº 200, 
Centro, Mogi Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário das 08h às 16h, em dias 
úteis, mediante recolhimento de R$10,00 (dez reais) no andar térreo da Prefeitura 
e/ou sem ônus através do site www.mogiguacu.sp.gov.br.  M. Guaçu, 
26.11.2021. Thaís Suelen da Silva - Presidente da CML.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO:
PREGÃO ELETRÔNICO 25/2021. PL 14.634/2021 – UASG: 986715. OBJETO: 
Registro de preços para fornecimento parcelado de material de consumo médico 
hospitalar. Abertura: 09h30min do dia 14 de dezembro de 2021. O edital completo 
encontra-se  à disposição dos interessados na CML, situada na Rua Henrique 
Coppi, nº 200, Centro, Mogi Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário das 08h às 
16h, em dias úteis, mediante recolhimento de R$10,00 (dez reais) no andar térreo 
da Prefeitura e/ou sem ônus através dos sites: www.gov.br/compras/pt-br e 
www.mogiguacu.sp.gov.br. M. Guaçu, 26.11.2021. Thaís Suelen da Silva – 
Presidente da CML.

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 05/2021 – PL nº 12.773/2021. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ LUIZ 
DE SOUZA GODOY (CAMACHO) no Município de Mogi Guaçu, com fornecimento 
de mão de obra e materiais necessários a completa e perfeita implantação de todos 
os elementos definidos no memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, 
plantas e projeto básico. Comunicamos aos interessados a reabertura da licitação 
em epigrafe, para repetição do certame, destacando que não foram realizadas 
alterações no Edital. A sessão pública fica agendada para às 09h30min do dia 15 
de dezembro de 2021. O edital de reabertura encontra-se à disposição dos 
interessados na CML, situada na Rua Henrique Coppi, nº 200, Centro, Mogi 
Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário das 08h00min às 16h00min, em dias 
úteis, mediante recolhimento de R$15,00 (quinze reais) no andar térreo da 
Prefeitura e/ou sem ônus através do site  www.mogiguacu.sp.gov.br. M. Guaçu, 
26.11.2021. Thaís Suelen da Silva – Presidente da CML.

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2021 

O Município de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 10 de dezembro de 2021, às 09h00 min, na PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA ERNESTINA, Setor de Licitações, situada na Rua 21 de Março, nº 384, Centro, Santa 
Ernestina/SP, será realizado processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº058/2021, aberto 
através do Processo nº 079/2021, Edital nº 067/2021, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO, EM CA-
RÁTER COMPLEMENTAR, DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA ESPECIALIDADES 
EM CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A SEREM DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE 
SAUDE III – DONA MELANIA SANDO CALZA NO MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP, con-
forme especificações técnicas contidas no edital regulador do certame. O instrumento convocatório 
e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal na Sala de Licitações, no 
endereço supra citado, no horário normal de expediente, de segunda a sexta feira, das 08h00min às 
11h00min e das 13h00min às 17h00min, ou baixado gratuitamente através do endereço de eletrônico; 
www.santaernestina.sp.gov.br e através do e-mail; licitacao@santaernestina.sp.gov.br. Informações 
podem ser obtidas através dos telefones: (16) 3356-9104 e (16) 3356-9100 ou através do email:  
licitacao@santaernestina.sp.gov.br.

Santa Ernestina, aos 26 de novembro de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI  - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº01185/21, PROCESSO Nº 21/02159, Oferta de Compra 092301090572021OC01358  para 
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de SIST.DERIV.
VENTRICULO/PERITONEAL  HIDROCEF NEON.PRES.BAIXA, CJTO DERIV.VENTR.
PERIT.P/HIDROC.NEONATO PRESSÃO MED, PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO DE 
PACIENTE ADULTO, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE NEONATAL, cuja 
sessão será realizada no dia 10/12/2021 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos 
interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negocios publicos” 
no primeiro dia útil após esta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: VANDERLI REGINA DE 
BRITTO MENEZES e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº01204/21, 
PROCESSO Nº 21/02809, Oferta de Compra 092301090572021OC01447  para constituição de Sistema de 
Registro de Preços para aquisição futura e eventual de  PEROXIDO DE HIDROGÊNIO STERRAD 100, 
25-HIDROXI-VITAMINA D - TOTAL AUTOMATIZADA, KIT PARA EXTRAÇÃO RNA VIRAL 
EM FLUIDOS CORPORAIS, KIT DE EXTRAÇÃO E ISOLAMENTO DE ÁCIDOS NUCLEICOS, 
PEROXIDO DE HIDROGENIO P/ ESTERILIZADOR, CASSETE, REAG. P/ PREPARO AMPLIFIC, 
cuja sessão será realizada no dia 10/12/2021 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos 
interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos” 
no primeiro dia útil após esta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: MARIA DA CONCEICAO 
FERREIRA DE ALMEIDA SILVA e suplentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de cadernos brochurão e bobinas de papel, sendo 
entrega única em até 10(dez) dias, de acordo com as descrições constantes 
do Anexo I, que faz parte integrante do processo licitatório. O edital está 
disponível gratuitamente, através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.indaiatuba.sp.gov.br. Este Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, 
através da BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de 09 de dezembro 
2021, às 09:00 horas. Maiores informações, no Departamento de Licitações, 
através do telefone nº (19) 3834-9176 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 26 DE NOVEMBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0108/2021 - EDITAL N° 226/2021

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 30843/21 - Pregão Eletrônico nº 235/21. Interessado: Secretaria de Segurança. 
Objeto: Aquisição de viatura para atividade de fiscalização ambiental pela guarda civil municipal. 
Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 17 de dezembro de 2021 - Abertura 
das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 17 de dezembro de 2021 - Início da disputa 
de preços: a partir das 14h30 do dia 17/12/2021. 
Processo nº 45301/21 - Pregão Eletrônico nº 236/21. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: Aquisição de impressos para a demanda da Sec. Saúde. Recebimento das propostas 
dos lotes: até às 9h00 do dia 20 de dezembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a 
partir das 9h00 do dia 20 de dezembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 
do dia 20/12/2021. 
Disponibilidade do Edital: a partir de 30/11/2021, no portal eletrônico: www.licitacoes-e.com.br
Processo nº 42768/21 – Pregão Presencial nº 19/21 – Contratação de pessoa jurídica para 
ministrar curso de “bordado”. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta 
e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 
– Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 9h30 do dia 13 de 
dezembro de 2021, onde ocorrerá o processamento do Pregão. 
Edital no site: www.franca.sp.gov.br

Franca, 26 de novembro de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
PREGÃO ELETRÔNICO 47/2021

 Objeto: Contratação de empresa de transporte escolar destinado aos alunos 
da zona rural da rede municipal de educação. Data de abertura: 14 de dezembro de 
2021 as 09h00m. Plataforma – comprasbr. O edital completo e as demais informações 
relativas às licitações e outras orientações até mesmo às recomendações durantes as 
sessões para o enfrentamento da Covid – 19, encontram-se à disposição na Prefeitura 
Municipal setor de Compras e Licitações, no Largo São Bento nº 985, Centro, nesta 
cidade, ou pelo telefone (16) 3667-9903, pelo e-mail: licitacao@cajuru.sp.gov.br e no 
site: www.cajuru.sp.gov.br. Cajuru, 26/11/2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003 / 2021

Acha-se aberto, no município de LUIZ ANTÔNIO / SP, o PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003 / 2021 - Processo 
nº. 3848 / 2021, com critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, visando à AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO CONJUNTO DE SISTEMA DE PLACA DE CAPTURA DE RAIOS X CONVENCIONAIS 
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme as especifi cações constantes do respectivo 
Edital, no Anexo I - Termo de Referência e demais Anexos, sendo que esta licitação será regida pela Lei Federal 
nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Complementar nº. 123 / 2006 e suas alterações, visando dar fi el 
cumprimento a Emenda Impositiva com transferência de recursos a este Município pelo Governo do Estado 
de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde, de acordo com cláusulas e condições previstas 
na Resolução SS nº. 86, de 04 de junho de 2021, Emenda nº. 2021.024.20450. DATA DA ABERTURA DA 
SESSÃO PÚBLICA: 10 DE DEZEMBRO DE 2021 - HORÁRIO: 09:00 H (HORÁRIO LOCAL) - LOCAL: 
PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL – www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital 
completo e seus anexos poderão ser consultados e retirados gratuitamente pelo site www.luizantonio.sp.gov.
br, diretamente no Departamento de Compras e Licitações desta Prefeitura Municipal, localizada na Avenida da 
Saudade, nº. 30, Centro, nesta, no horário de expediente, ou solicitado através do e-mail licitacao@luizantonio.
sp.gov.br. Demais Informações pelo tel. (16) 3983-9000 – Departamento de Compras e Licitações. 

Luiz Antônio / SP, 26 de novembro de 2021.
(a) RODRIGO MELLO MARQUES - Prefeito Municipal.

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

SEÇÃO DE FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-180/0085/21 - Processo nº 2021180180 - OC nº 180180000012021OC00268

Encontra-se aberto na Diretoria de Logística o Pregão Eletrônico nº PR-180/0085/21, destinado ao Registro de Preço para futuras AQUISIÇÕES DE 
VIATURAS DESCARACTERIZADAS PARA EMPREGO NA PMESP.
A realização da sessão pública dar-se-á no dia 10 de DEZEMBRO de 2021, às 09h30min, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica de 
Compras), endereço onde se encontra o Edital na íntegra devendo ser observada, em especial, a especificação técnica do objeto.

PREFEITURA DE QUEIROZ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO  

DE PREÇOS N.º 041/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 070/2021 (RESUMIDO). 
Objeto: Aquisição de uniforme escolares, (Camiseta, Bermuda, Short/Saia, Calça, Jaqueta, Meia, 
Tênis, Mochila e sandália tipo papet infantil), para suprir a demanda das Escolas Municipais de 
Queiroz-SP, pelo período de 12(doze) meses. Abertura: 15/12/2021, às 10h, TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor Preço Lote. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Departamento de Licitação, 
no Paço Municipal, Av. Rangel Pestana, N.º 23, Bairro Centro, nesta Cidade de Queiroz – SP, e no 
site: www.queiroz.sp.gov.br, ou através do telefone (0XX14) 3458-1137, de segunda a sexta-feira, 
das 07h às 11h e das 13h às 17h.
Queiroz – SP, 26 de novembro de 2021 – WALTER RODRIGO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. PROC. ADM. 
LIC. N° 183/2021. Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP torna público para conhecimento dos 
interessados a RETIFICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA,  do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para Ampla Concorrência, objetivando a: “Aquisição de Veiculo 
tipo Furgão, Ambulância para simples remoção, para a Coordenadoria Municipal da Saúde, 
recurso de emenda parlamentar Federal, proposta n° 11920.803000/1210-04, conforme solicitação 
e especificações descritas no Anexo I do edital”, que será regido pela L.F. n° 10.520/2002, Dec. 
Mun. nº 040/2006 e 186/2020, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
da L.F. nº. 8.666/93 e alterações, L.C. nº 123/2006 e n° 147/2014 e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie. A sessão publica de julgamento será realizada às 08:30 horas do dia 14 de 
dezembro de 2021, eletronicamente no site: http://sistemas.taquarituba.net.br/comprasedital/. 
O edital retificado estará disponível a partir de 29/11/2021, no site www.taquarituba.sp.gov.br/
licitacao, poderá ser solicitado pelo e-mail: licitação@taquarituba.sp.gov.br, ou no Departamento de 
Licitações, sito a Av. Gov. Mario Covas n° 1915 - Novo Centro - Tel: (14) 3762-9666, bem como 
qualquer esclarecimento adicional referente ao certame. Taquarituba/SP, 26 de novembro de 2021. 
Rosildo Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021. PROC. ADM. LIC. N° 190/2021. 
Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP torna público para conhecimento dos interessados que 
será realizada licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA,  do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, Exclusivo para ME/EPP, objetivando a: “Aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes (Desfibrilador Externo, Aspirador de Secreção, Eletrocardiógrafo, Oxímetro de Pulso), 
recurso de emenda parlamentar Federal, proposta n° 11920.803000/1210-12, conforme solicitação e 
especificações descritas no Anexo I do edital”, que será regido pela L.F. n° 10.520/2002, Dec. Mun. 
nº 040/2006 e 186/2020, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da L.F. nº. 
8.666/93 e alterações, L.C. nº 123/2006 e n° 147/2014 e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie. A sessão publica de julgamento será realizada às 13:30 horas do dia 14 de dezembro de 
2021, eletronicamente no site: http://sistemas.taquarituba.net.br/comprasedital/. O edital estará 
disponível a partir de 29/11/2021, no site www.taquarituba.sp.gov.br/licitacao, poderá ser solicitado 
pelo e-mail: licitação@taquarituba.sp.gov.br, ou no Departamento de Licitações, sito a Av. Gov. Mario 
Covas n° 1915 - Novo Centro - Tel: (14) 3762-9666, bem como qualquer esclarecimento adicional 
referente ao certame. Taquarituba/SP, 26 de novembro de 2021. Rosildo Donizeti dos Santos - 
Secretário Municipal de Transportes e Compras.

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIO - 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, este Serviço Registral, está sendo processado, por meio do Requerimento de 
19 de maio de 2020, prenotado sob nº 640.443, em 26 de maio de 2020, devidamente autuado sob 
mesmo número, de CLAUDIO DE MOURA, brasileiro, contador, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 17.904.945-8-SSP/SP, CPF/MF nº 125.390.278-06, casado com ANDRÉA CARLA DE MENEZES, 
brasileira, professora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22.011.984-3-SSP/SP, CPF/MF nº 
203.950.548-26, residentes e domiciliados nesta Capital, Rua Baixada Santista, nº 796, apto 23, bloco 
“B” - “Condomínio Residencial Pêssego”, Itaquera, o Registro de Reconhecimento da Usucapião Ex-
traordinária Extrajudicial, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando nos exatos 
termos da Ata Notarial lavrada no dia 13 maio de 2020, no Livro 1842, fls.135/137, pelo Oficial de 
Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de São Paulo/SP, DISTRITO-ITAQUERA, 
ser sua posse mansa, pacífica e continua, por prazo superior a 20 (vinte) anos, no imóvel consistente 
em Um Apartamento de nº 23, localizado no 2º andar, do Bloco “B” do “Condomínio Residencial 
Pêssego”, situado à Rua Baixada Santista, nº 796, no Distrito de Itaquera/SP, município e comarca 
da Capital 9ª Circunscrição Imobiliária, com área útil de 68,9750m², área comum de 25,3206m², área 
total 94,2956m², e uma fração ideal no terreno de 0,72911%, correspondendo-lhe o direito ao uso de 
uma vaga de garagem coletiva, objeto da matricula nº 191.513 do 9º Oficial de Registro de Imóveis 
desta Capital, tendo como proprietário tabular, DANTE MESTIERI, corretor de imóveis, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 901.128-SSP/SP, CPF/MF nº 004.546.218-68, casado com AMÁLIA 
CLÁUDIA SANTELLI MESTIERI, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.111.535-SSP/
SP, CPF/MF nº 003.044.848-49, residentes e domiciliados à Rua Maestro Elias Lobo, nº 288, compro-
missado a venda a COOPERATIVA HABITACIONAL DOS ASSOCIADOS DA APCEF/SP, com sede 
na Avenida Engenheiro Carlos Berrini, nº 1140, 7º andar, cj. 71 – Cidade Monções Pinheiros, inscrita 
no CNPJ sob nº 71.999.155/0001-21. Em observância à previsão legal contida no §4º do artigo 
216-A, da Lei Federal nº 6.015/73, expede-se esse edital para CIÊNCIA de terceiros eventualmente 
interessados, os quais poderão manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias subsequentes ao 
da publicação, franqueando-lhes a possibilidade de comparecer a este Serviço Registral, situado à 
Rua Augusta nº 1058, bairro Cerqueira César, de segunda a sexta feira, no horário das 9:00 às 16:00 
horas, a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da presente USUCAPIÃO EXTRAOR-
DINÁRIA EXTRAJUDICIAL, processada nos termos da legislação vigente, acima mencionada. São 
Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, este Serviço Registral, está sendo processado, por meio do Requeri-
mento de 19 de maio de 2020, prenotado sob nº 640.446, em 26 de maio de 2020, devidamente 
autuado sob mesmo número, de ROSELI MARIANO SEPÚLVEDA, brasileira, professora, divorciada, 
portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.662.999-2-SSP/SP, CPF/MF nº 038.990.758-89, resi-
dente e domiciliada nesta Capital, Rua Baixada Santista, nº 796, apto 33, bloco “A” – “Condomínio 
Residencial Pêssego” Itaquera, o Registro de Reconhecimento da Usucapião Extraordinária Extra-
judicial, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando nos exatos termos da Ata 
Notarial lavrada no dia 15 de maio de 2020, no Livro 1842, fls.171/173, pelo Oficial de Registro Civil 
das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de São Paulo/SP, DISTRITO-ITAQUERA, ser sua posse 
mansa, pacífica e continua, por prazo superior a 17 (dezessete) anos, no imóvel consistente em Um 
Apartamento de nº 33, localizado no 3º andar, do Bloco “A” – “Condomínio Residencial Pêssego”, 
situado à Rua Baixada Santista, nº 796, no Distrito de Itaquera/SP, município e comarca da Capi-
tal 9ª Circunscrição Imobiliária, com área útil de 68,9750m², área comum de 25,3206m², área total 
94,2956m², e uma fração ideal no terreno de 0,72911%, correspondendo-lhe o direito ao uso de uma 
vaga de garagem coletiva, objeto da matricula nº 191.491 do 9º Oficial de Registro de Imóveis desta 
Capital, tendo como proprietário tabular, DANTE MESTIERI, corretor de imóveis, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 901.128-SSP/SP, CPF/MF nº 004.546.218-68, casado com AMÁLIA CLÁUDIA 
SANTELLI MESTIERI, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.111.535-SSP/SP, CPF/MF 
nº 003.044.848-49, residentes e domiciliados à Rua Maestro Elias Lobo, nº 288, compromissado a 
venda a COOPERATIVA HABITACIONAL DOS ASSOCIADOS DA APCEF/SP, com sede na Avenida 
Engenheiro Carlos Berrini, nº 1140, 7º andar, cj. 71 – Cidade Monções Pinheiros, inscrita no CNPJ sob 
nº 71.999.155/0001-21. Em observância à previsão legal contida no §4º do artigo 216-A, da Lei Fe-
deral nº 6.015/73, expede-se esse edital para CIÊNCIA de terceiros eventualmente interessados, 
os quais poderão manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias subsequentes ao da publicação, 
franqueando-lhes a possibilidade de comparecer a este Serviço Registral, situado à Rua Augusta nº 
1058, bairro Cerqueira César, de segunda a sexta feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, a fim de 
obter os mais amplos esclarecimentos acerca da presente USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EX-
TRAJUDICIAL, processada nos termos da legislação vigente, acima mencionada. São Paulo, nesta 
data. O Oficial, Francisco Raymundo.

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Registro de Imóveis desta 
Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
este Serviço Registral, está sendo processado, por meio do Requerimento de 19 de maio de 2020, 
prenotado sob nº 640.563, em 27 de maio de 2020, devidamente autuado sob mesmo número, de 
WILSON HOLANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, brasileiro, comerciante, portador da Cédula de Identida-
de RG nº 11.947.440-2-SSP/SP, CPF/MF nº 038.799.598-62, casado com ANA LÚCIA DOS SANTOS 
DE OLIVEIRA, brasileira, comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.905.169-3-SSP/
SP, CPF/MF nº 146.329.558-84, residentes e domiciliados nesta Capital, Rua Baixada Santista, nº 
796, apto 21, bloco “B”, Itaquera, o Registro de Reconhecimento da Usucapião Extraordinária Ex-
trajudicial, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando nos exatos termos da 
Ata Notarial lavrada no dia 13 maio de 2020, no Livro 1842, fls.143/145, pelo Oficial de Registro 
Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de São Paulo/SP, DISTRITO-ITAQUERA, ser sua 
posse mansa, pacífica e continua, por prazo superior a 17 (dezessete) anos, no imóvel consistente 
em Um Apartamento de nº 21, localizado no 2º andar, do Bloco “B” do “Condomínio Residencial 
Pêssego”, situado à Rua Baixada Santista, nº 796, no Distrito de Itaquera/SP, município e comarca 
da Capital 9ª Circunscrição Imobiliária, com área útil de 55,61m², área comum de 20,37m², área total 
75,98m², e uma fração ideal no terreno de 0,58667%, correspondendo-lhe o direito ao uso de uma 
vaga de garagem coletiva, objeto da matricula nº 191.498 do 9º Oficial de Registro de Imóveis desta 
Capital, tendo como proprietário tabular, DANTE MESTIERI, corretor de imóveis, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 901.128-SSP/SP, CPF/MF nº 004.546.218-68, casado com AMÁLIA CLÁUDIA 
SANTELLI MESTIERI, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.111.535-SSP/SP, CPF/MF 
nº 003.044.848-49, residentes e domiciliados à Rua Maestro Elias Lobo, nº 288, compromissado a 
venda a COOPERATIVA HABITACIONAL DOS ASSOCIADOS DA APCEF/SP, com sede na Avenida 
Engenheiro Carlos Berrini, nº 1140, 7º andar, cj. 71 – Cidade Monções Pinheiros, inscrita no CNPJ sob 
nº 71.999.155/0001-21. Em observância à previsão legal contida no §4º do artigo 216-A, da Lei Fe-
deral nº 6.015/73, expede-se esse edital para CIÊNCIA de terceiros eventualmente interessados, 
os quais poderão manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias subsequentes ao da publicação, 
franqueando-lhes a possibilidade de comparecer a este Serviço Registral, situado à Rua Augusta nº 
1058, bairro Cerqueira César, de segunda a sexta feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, a fim de 
obter os mais amplos esclarecimentos acerca da presente USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EX-
TRAJUDICIAL, processada nos termos da legislação vigente, acima mencionada. São Paulo, nesta 
data. O Oficial, Francisco Raymundo.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

AVISO DE LICITAÇÃO 
GABINETE DA SECRETÁRIA 

PROCESSO SDPCD-PRC-2021/00128 
OBJETO: Aquisição de máquina de escrita braile. Acha-se aberto o Pregão Eletrônico CG nº 014/2021, Oferta de Compra nº 
470101000012021OC00016, para aquisição de máquina de escrita braile, a ser realizado por intermédio do sistema eletrônico de 
contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo”, cuja abertura está marcada para 
o dia 10/12/2021 às 9h00. Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 30/11/2021 o endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes.O Edital na 
íntegra encontra-se disponível no endereço eletrônico www.imesp.com.br - opção: negociospublicos e no www.bec.sp.gov.br; e 
resumidamente no endereço eletrônico www.pregao.sp.gov.br. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº. 69/2021
Processo Nº. 137/2021

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de uniformes escolares 
destinados a distribuição no Sistema Municipal de Ensino (creche, pré-escola e ensino 
infantil, fundamental I e fundamental II), em conformidade com o estabelecido neste 
Termo de Referência. Sessão Pública do Pregão Presencial nº 69/2021: 10/12/2021 às 
14h, na Rua São João, n° 228- Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor 
estará à disposição a partir do dia 29/11/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima 
mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
COMUNICADO RESULTADO FINAL/AMOSTRAS - PMH 
4.829/2021 - Chamada Pública nº 06/2021 - Edital nº 
223/2021. Objeto: Credenciamento de interessados (Grupos 

Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) para aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar/PNAE, durante o período de doze meses. 
O Município de Hortolândia torna público que, após análise das 
AMOSTRAS apresentadas pela Cooperativa Agropecuária de São 
José do Rio Pardo e Região - COOPARDANCE, classificada em 1o 
lugar, a mesma foi declarada APROVADA para os itens 1 e 2, conforme 
parecer técnico emitido pela Comissão Técnica instituída através da 
Portaria nº 2591/2021, de acordo com o subitem 6.1 do Edital. Fica 
aberto o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir do dia seguinte 
ao desta publicação, para interposição de eventuais recursos, na forma 
do disposto do subitem 6.2 do edital, havendo interposição de recurso 
ficam os licitantes desde logo cientificados à apresentar eventuais 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr a 
partir do término do prazo recursal, sendo assegurada imediata vista 
do processo. Hortolândia, 26 de novembro de 2021. Claudemir Ap. 
Marques Francisco/Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

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

aberto Pregão Eletrônico nº. 47/PE/2021, através da Bolsa Brasileira 
de Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso ao sistema 
licitação pública e tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CURATIVOS PARA O 
HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL E UNIDADE BÁSICAS DE 
SAÚDE. O edital estará disponível para download no site da Bolsa 
Brasileira de Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.com.br e no site da 
prefeitura no seguinte link de acesso: http://smarportal.novaodessa.
sp.gov.br:3001/?cod=11.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 27/11/2021 às 
14h:00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/12/2021, às 08h30min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 13/12/2021, às 
09h30min

Nova Odessa, em 26 de novembro de 2021.
SILVIO ANTONIO CORSINI BACCARO

SECRETÁRIO DE SAÚDE.

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1020020-88.2015.8.26.0577. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial Contratos Bancários 
Exequente: Banco Bradesco S.A. Executado: Renata A. R. dos Santos-Me e outro. Edital de Citação. Prazo de 30 dias. Processo nº 1020020-
88.2015.8.26.0577. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São José dos Campos , Estado de São Paulo, Dr. Paulo de Tarso 
Bilard de Carvalho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Renata A. R. dos Santos-ME, CNPJ 14.231.130/0001-40 e a Renata Aparecida Ro 
drigues dos Santos, CPF 264.314.368-06, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco 
S.A., alegando em síntese: O exequente firmou com o executado em 23 de janeiro de 2014, Contrato de Empréstimo de nº 331/7712965, no 
valor de R$ 36.071,23 que deveriam ser quitados em 24 parcelas mensais no valor de R$ 2.125,33, fato que não ocorreu, tornando a garantia 
exequível, conforme o artigo 7º do referido contrato. 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, no prazo de 03 (três) dias úteis, pagar a dívida no valor de R$ 40.799,19 (valor em 10/ 
08/2015), que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 
10%(dez por cento)sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial. Caso a parte executada efetue o pagamento no prazo acima as  
sinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade(art. 827,§1º,do CPC).A parte executada poderá, no prazo de 15(quinze)dias 
,reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e 
de honorários de advogado, valer-se do disposto no art. 916 e §§, do CPC. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, nos termos 
do art. 916,§4º,do CPC. O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará o disposto no art. 916,§5º, do CPC. A opção pelo parcelamen 
to importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do CPC). Os prazos supracitados fluirão após o decurso do prazo do presente 
edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José dos Campos, aos 18 de novembro 
de 2021. 

1ª Vara Cível, do Foro de São Carlos –SP . EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. 
PROCESSO Nº 1003426-27.2018.8.26.0566 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
de São Carlos, Estado de São Paulo, Dr(a). Milton Coutinho Gordo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) AGNALDO FERNANDES MONTEIRO, Brasileiro, Casado, Recepcionista, RG 
222304261, CPF 136.810.228- 01, mãe Maria Aparecida dos Santos Monteiro, Nascido/Nascida 
06/08/1931, com endereço à Rua Santa Gertrudes, 355, Vila Izabel, CEP 13570-800, São Carlos - 
SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Cooperativa de 
Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Demais Profissionais da Saúde da Região Centro Paulista 
- Unicred, alegando em síntese:A AA é uma cooperativa de crédito. Entabulou com o requerido uma 
proposta de adesão de produtos e serviços de pessoa física limite especial de conta corrente, 
cheque especial e cartão de crédito. O requerido encontra-se atualmente com o débito de R$ 657,13 
(cheque especial) e R$ 3.902,41 (cartão de crédito); O requerido desfrutou do seu credito, deixando 
de honrar com os pagamentos, estando os débitos atualizados no valor de R$ 4.559,54 (Mar/2018). 
Diante o exposto Requer: a) A citação do réu para responder a presente; b) Seja ao final acolhido o 
pedido julgando procedente a presente, condenando o réu ao pagamento de R$ 4.559,54 
(Mar/2018). Pretende provar o alegado por todos os meios de provas em direitos admitidos. 
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 Carlos-SP. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0050263-32.2020.8.26.0100 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,Dr(a). 
FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Cristiano Giorgi Muller Carioba Arndt, CPF/MF 077.019.908-95,  que nos autos de 
Cumprimento de Sentença requerido pelo Banco Bradesco S/A, lhe foi determinada a 
intimação para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, pague a quantia de 
R$54.319,10, acrescido de custas de 1%, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios 
de 10%, nos termos do art. 513, § 2º, inciso IV do Código de Processo Civil, ficando advertido de 
que transcorrido o prazo mencionado, sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação 
(art. 523/CPC). Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
intimação por edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1103004-76.2013.8.26.0100  
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Construlok Locação de Equipamentos e Serviços Ltda, atual denominação de Universal 
Motors Comércio e Importação Ltda ME , CNPJ/MF 00.761.347/0001-57; Pedro Augusto 
Silva Grossi, CPF/MF 252.033.068-69 e André Luiz Rossi Domingos, CPF/MF 
169.016.258-98, que por parte do Banco Bradesco S/A lhes foi ajuizada ação de 
Procedimento Comum, objetivando a cobrança da quantia de R$ 110.108,04 (fevereiro/2017 
- fls. 171),alegando o autor em sua inicial que concedeu à ré um empréstimo, 
instrumentalizado por meio da Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida - Renovação 
Automática - Aval - PJ - nº 227/3.405.042, emitida em 03/05/2012, na qual compareceram 
como avalistas dos demais réus, tendo os mesmos deixado de efetuar os pagamentos 
devidos. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a citação por 
edital, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, contestem o feito, sob 
pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados e a condenação nas cominações 
pedidas. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004483-09.2017.8.26.0019. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de Americana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fabiana Calil Canfour de Almeida, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GUILHERME 
FOLTYS, Brasileira, CPF 302.834.368-16, com endereço à Rua das Aguas Marinhas, 214, Jardim Bela Vista, CEP 13471-210, Americana - 
SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum – Cartão de Crédito/Direito Civil de nº 1004483-09.2017.8.26.0019, movida por 
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A em face de GUILHERME FOLTYS objetivando sua CITAÇÃO. Assim, pelo presente edital CITA o 
réu GUILHERME FOLTYS cadastrado no CPF sob o nº 302.834.368-16, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo 
de 20 dias contados da data da publicação deste, conforme artigo 257, III, do CPC/2015, oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, 
ficando ciente de que se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos alegados, caso não ofereça contestação. Neste caso, ocorrendo a 
revelia, será nomeado curador especial para a defesa nos Autos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Americana, aos 19 de abril de 2021 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1004736-75.2021.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, 
do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos 
espólios de, CARLOS ARAÚJO DE ABREU E SILVA, CPF/MF sob o nº 017.362.728- 53, NOEMIA DE ABREU BASTOS, CPF/MF sob o 
nº 037.324.448-72, e JOÃO DE ABREU E SILVA FILHO, CPF/MF sob o nº 037.324.448-72, sendo que referidos espólios estão sendo 
citados nas pessoas de seus eventuais sucessores, que por parte de JOAQUIM JOÃO DE SOUZA, foi ajuizado-lhes ação de Adjudicação 
Compulsória tendo como objeto a outorga definitiva da escritura do Apartamento nº 612, localizado no 6º andar do “EDIFÍCIO MANDARIM”, 
situado n Avenida Presidente Wilson nº 40, matrícula nº 26.733 do 3º CRI/Santos. Objetiva a procedência da ação para determinar-se a 
expedição da carta de adjudicação a fim de leva-la a registro imobiliário. 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 30 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, nos artigos 344 e 355, II 
do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial 
(artigo 257, IV). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 22 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1028198-89.2020.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara de Família e Sucessões, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Henrique André Lisbôa, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WENDEL FERRARI GREGIO, RG 33268954, CPF 29548891875, com endereço à 
General Osorio, 71, Apto 82, Centro, CEP 09715-380, São Bernardo do Campo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Divórcio 
Litigioso por parte de Mayara Bernardes Marcilino Ferrari. 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 de 20 dias, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 19 de novembro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002232-08.2020.8.26.0441. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do 
Foro de Peruíbe, Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
FILOMENA AGUSTI HONORATO, com endereço à Rua Perequito, 102, Jardim Castilho, CEP 06810-020, Embu das Artes - SP e 
CARMO HONORATO, RG 3.811.784, CPF 68896654815, com endereço à Rua Perequito, 102, Jardim Castilho, CEP 06810-020, Embu 
das Artes - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Orlando Santos Soares, alegando em síntese: 
através de contrato particular de compromisso de compra e venda, adquiriu em 11/10/1988, dos requeridos, o lote de terreno sob nº 26 da 
quadra 04, do Jardim Caraminguava, município de Peruíbe/SP. Os requeridos não compareceram ao Cartório para registrar o imóvel em 
nome do autor. Portanto, não cumprindo a obrigação de registrar e consequentemente transferir a propriedade do imóvel em questão. 
Requer a adjudicação compulsória. 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 20 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 Peruíbe, aos 06 de outubro de 2021. 
 
 

ELEIÇÕES SINDICAIS – EDITAL DE ITINERÁRIO DAS MESAS COLETORAS
Em atendimento ao que dispõe o Estatuto Social, o Sindicato dos Mensageiros Motociclistas, 
Ciclistas e Mototaxistas do Estado de São Paulo, pelo presente edital, informa os locais e 
itinerário das mesas coletoras das eleições para a Diretoria e Conselho Fiscal da entidade 
(efetivos e suplentes), que será realizada no dia 1 de dezembro de 2021, das 08h00min às 
16h00min, qual seja: URNA 1 – Ficará fixa na sede da Entidade, situada na Avenida Vereador 
José Diniz, 3135 - Campo Belo, São Paulo/SP; URNA 2 – Será itinerante, e passará pelos 
seguintes locais de votação: das 08h00min às 09h00min nas empresas Expresso Master 
Logística e Transportes, Roadmaster Logística e Transportes e Speedmaster Transporte e 
Logística Ltda, situadas na Avenida Doutor Luiz Arrobas Martins, 204/208 – São Paulo/SP; 
de lá seguirá para a empresa Danlex Serviços LTDA, situada na Avenida Joao Paulo da Silva, 
19 – São Paulo/SP, onde ficará até as 11h00min; de lá seguirá para a empresa Dimensão En-
tregas e Coletas Rápidas Ltda, situada na Avenida Vitor Manzini, 459 – São Paulo/SP, onde 
ficará até as 13h00min; e de lá seguirá para a empresa Moto Rápido Serviços Rápidos Ltda 
– Me, situada na Avenida Engenheiro Armando A. Pereira, 387 – São Paulo/SP, onde ficará 
até às 16h00min. URNA 3 – Será itinerante, e passará pelos seguintes locais de votação: das 
08h00min às 09h00min na empresa Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda, localizada 
na Rua João Franco, 95 – São Paulo/SP, e de lá seguirá para as empresas Itaimex Transpor-
tes Distribuidora de Serviços e Itaim Speed Express, situadas na Avenida Santo Amaro, 264 
– São Paulo/SP, onde ficará até as 11h00min; de lá seguirá para a empresa Dimex Entregas 
e Coletas Rápidas Ltda, situada na Rua Passaúna, 43 – São Paulo/SP, onde ficará até as 
12h00min; de lá seguirá para a empresa Viva Log Entregas Eireli - Epp, situada no Largo 
São Rafael, 199 – São Paulo/SP, onde ficará até as 14h00min; de lá seguirá para a empresa 
Hj Entregas Ltda - Me, situada na Rua Luís Gama, 73-A – São Paulo/SP, onde ficará até as 
15h00min; de lá seguirá para a empresa Mobi Logística LTDA, situada na Rua Santo Amaro, 
586 – São Paulo/SP, onde ficará até as 16h00min. São Paulo/SP, 27 de novembro de 2021. 
Gilberto Almeida dos Santos – Presidente. 

 

  

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1028282-27.2019.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
8ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Dall'Olio, na forma da Lei, etc. 
O Dr. Gustavo Dall'Olio, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo - SP, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a JOSE AIRTON DOS SANTOS (CPF/ MF n° 027.480.784-03 e RG nº 601224723 - SP) que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 26.428,19. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para 
que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida 
pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor 
da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) e sob pena de converter-se em penhora o Arresto (fls. 
199/214 dinheiros). Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Bernardo do Campo, 
aos 23 de novembro de 2021. 

 

DocuSign Envelope ID: 7021ADA5-B242-4401-953B-233CF3EE0795



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

A8gazetasp.com.br
SÁBADO, 27 A SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOvEmBRO DE 2021 

Ativo 2019 2018
Circulante 11.503 11.362
 Caixa e equivalentes a caixa 1.320 1.679
 Tributos a recuperar 46 52
 Partes relacionadas a receber 9.848 9.183
 Demais contas a receber 289 448
 Investimentos
  Investimentos em sociedades controladas 48.475 44.621
    48.475 44.621
Total do ativo 59.978 55.983

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante 14 5
 Demais contas a pagar 14 5
Patrimônio líquido 59.964 55.978
 Capital social 15.040 15.040
 Prejuízos acumulados (25.364) (29.680)
 Ajuste de avaliação patrimonial 70.288 70.618
Total do passivo e patrimônio líquido 59.978 55.983

Demonstração de resultado - Em milhares de reais
  2019 2018
Despesas operacionais
 Gerais e administrativas (83) (52)
Prejuízo operacional (83) (52)
 Participação nos lucros (prejuízos)
  de controladas e coligadas 4.185 (6.572)
Resultado fi nanceiro
 Receitas fi nanceiras 240 204
Resultado fi nanceiro líquido 240 204
Lucro (prejuízo) operacional antes do IR e da CSLL 4.342 (6.420)
 IR e CSLL (26) (36)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 4.316 (6.456)

   2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do IR e CSLL 4.342 (6.420)
Ajustes de
 Resultado de equivalência patrimonial (4.185) 6.572
   157 152
 Variações nos ativos e passivos
 Tributos a recuperar  (41)
 Demais contas a receber (504) (502)
 Outros passivos 13 5
Caixa consumido nas operações (334) (386)
 IR e CSLL, pagos (25) (21)
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais (359) (407)
Redução de caixa
 e equivalentes de caixa (359) (407)
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 1.679 2.086
Caixa e equivalentes de caixa
 no fi nal do exercício 1.320 1.679

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em milhares de reais

   Ajuste de Prejuízos
  Capital avaliação acumu-
  Social patrimonial lados Total
Em 31 de dezembro de 2017 15.040 71.886 (23.222) 63.704
 Realização ajuste de avaliação  (1.268) (2) (1.270)
 Prejuízo líquido do exercício   (6.456) (6.456)
Em 31 de dezembro de 2018 15.040 70.618 (29.680) 55.978
 Realização ajuste de avaliação  (330)  (330)
 Lucro líquido do exercício   4.316 4.316
Em 31 de dezembro de 2019 15.040 70.288 (25.364) 59.964

As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações fi nanceiras,
 as quais estão a disposição na sede da empresa.

A Diretoria
Marcela Zanarelli

Contadora - CRC - 1SP259542/O-6

Demonstração dos fl uxos de caixa
Em milhares de reais

Balanço Patrimonial
Em milhares de reais

HGN Empreendimentos e Participações S/A
C.N.P.J. (M.F) nº 21.488.755/0001-57

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos a vossa apreciação as demonstrações fi nanceiras da HGN Empreendimentos e Participações S.A., referentes aos exercícios encerrados 
em 31/12/2019 e 31/12/2018. Permanecemo-nos à inteira disposição dos Senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.        Serrana-SP, 26 de novembro de 2021.                        A Diretoria

Ativo 2020 2019
Circulante 11.546 11.503
 Caixa e equivalentes a caixa 2.058 1.320
 Tributos a recuperar 65 46
 Partes relacionadas a receber 9.423 9.848
 Demais contas a receber  289
 Investimentos
  Investimentos em sociedades controladas 36.320 48.475
    36.320 48.475
Total do ativo 47.866 59.978

Passivo e patrimônio líquido 2020 2019
Circulante 11 14
 Demais contas a pagar 11 14
Patrimônio líquido 47.855 59.964
 Capital social 12.019 15.040
 Prejuízos acumulados (34.392) (25.364)
 Ajuste de avaliação patrimonial 70.228 70.288
Total do passivo e patrimônio líquido 47.866 59.978

Demonstração de resultado - Em milhares de reais
  2020 2019
Despesas operacionais
 Gerais e administrativas (74) (83)
Prejuízo operacional (74) (83)
 Participação nos lucros
  de controladas e coligadas 113 4.185
Resultado fi nanceiro
 Receitas fi nanceiras 146 240
Resultado fi nanceiro líquido 146 240
Lucro operacional antes do IR e da CSLL 185 4.342
 IR e CSLL (17) (26)
Lucro líquido do exercício 168 4.316

   2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IR e CSLL 185 4.342
Ajustes de
 Resultado de equivalência patrimonial (113) (4.185)
   72 157
 Variações nos ativos e passivos
 Tributos a recuperar (15)
 Demais contas a receber 714 (504)
 Outros passivos (5) 13
Caixa consumido nas operações 766 (334)
 IR e CSLL, pagos (19) (25)
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais 747 (359)
 Aquisição de investimentos (9)
Caixa líquido consumido
 pelas atividades de investimentos (9)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 738 (359)
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 1.320 1.679
Caixa e equivalentes de caixa
 no fi nal do exercício 2.058 1.320

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Milhares de reais
   Ajuste de Prejuízos
  Capital avaliação acumu-
  Social patrimonial lados Total
Em 31 de dezembro de 2018 15.040 70.618 (29.680) 55.978
 Realização ajuste de avaliação  (330)  (330)
 Lucro líquido do exercício   4.316 4.316
Em 31 de dezembro de 2019 15.040 70.288 (25.364) 59.964
 Realização ajuste de avaliação  (60)  (60)
 Cisão de investimentos (3.021)  (9.196) (12.217)
 Lucro líquido do exercício   168 168
Em 31 de dezembro de 2020 12.019 70.228 (34.392) 47.855

As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações fi nanceiras,
 as quais estão a disposição na sede da empresa.

A Diretoria
Marcela Zanarelli

Contadora - CRC - 1SP259542/O-6

Demonstração dos fl uxos de caixa
Em milhares de reais

Balanço Patrimonial
Em milhares de reais

HGN Empreendimentos e Participações S/A
C.N.P.J. (M.F) nº 21.488.755/0001-57

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos a vossa apreciação as demonstrações fi nanceiras da HGN Empreendimentos e Participações S.A., referentes aos exercícios encerrados 
em 31/12/2020 e 31/12/2019. Permanecemo-nos à inteira disposição dos Senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.        Serrana-SP, 26 de novembro de 2021.                        A Diretoria

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS – SP 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021427-31.2021.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Felicio Scaff, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) THIRO TRANSPORTES LTDA - EPP, CNPJ 04.974.015/0001-01, e ETIENO PEREIRA DA SILVA, Brasileiro, 
Solteiro, Diretor de Empresas, RG 200.000.206.652-6, CPF 013.018.554-05, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por BANCO BRADESCO S.A. 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$ 516.416,34, devidamente atuali-
zada, 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, iniciasse 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, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 01 de outubro de 
2021. 



             
      
 
 

             
  



                 



 

  

         


          
             


 




 

 

 

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Registro de Imóveis desta 
Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
este Serviço Registral, está sendo processado, por meio do Requerimento de 08 de julho de 2020, 
prenotado sob nº 643.899, em 15 de julho de 2020, devidamente autuado sob mesmo número, 
de VIRGILIO ROBERTO DE SOUZA, brasileiro, químico, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 23.822.432-6-SSP/SP, CPF/MF nº 161.450.298-62, casado com MARIA DO SOCORRO DE 
SOUZA, brasileira, quimica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 23.025.102-X-SSP/SP, CPF/
MF nº 261.449.468-29, residentes e domiciliados nesta Capital, Rua Baixada Santista, nº 796, apto 
192, bloco “A”, Itaquera, o Registro de Reconhecimento da Usucapião Extraordinária Extrajudicial, 
nos termos do artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando nos exatos termos da Ata Notarial 
lavrada no dia 15 junho de 2020, no Livro 1843, fls.274/276, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas 
Naturais e Tabelião de Notas de São Paulo/SP, DISTRITO-ITAQUERA, ser sua posse mansa, pacífica 
e continua, por prazo superior a 17 (dezessete) anos, no imóvel consistente em Um Apartamento 
de nº 192, localizado no 19º andar, do Bloco “A” do “Condomínio Residencial Pêssego”, situado 
à Rua Baixada Santista, nº 796, no Distrito de Itaquera/SP, município e comarca da Capital 9ª 
Circunscrição Imobiliária, com área útil de 55,61m², área comum de 20,37m², área total 75,98m², 
e uma fração ideal no terreno de 0,58667%, correspondendo-lhe o direito ao uso de uma vaga de 
garagem coletiva, objeto da matricula nº 191.487 do 9º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, 
tendo como proprietário tabular, DANTE MESTIERI, corretor de imóveis,  portador da Cédula de 
Identidade RG nº 901.128-SSP/SP, CPF/MF nº 004.546.218-68, casado com AMÁLIA CLÁUDIA 
SANTELLI MESTIERI, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.111.535-SSP/SP, CPF/MF 
nº 003.044.848-49, residentes e domiciliados à Rua Maestro Elias Lobo, nº 288, compromissado a 
venda a COOPERATIVA HABITACIONAL DOS ASSOCIADOS DA APCEF/SP, com sede na Avenida 
Engenheiro Carlos Berrini, nº 1140, 7º andar, cj. 71 – Cidade Monções Pinheiros, inscrita no CNPJ 
sob nº 71.999.155/0001-21. Em observância à previsão legal contida no §4º do artigo 216-A, da Lei 
Federal nº 6.015/73, expede-se esse edital para CIÊNCIA de terceiros eventualmente interessados, 
os quais poderão manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias subsequentes ao da publicação, 
franqueando-lhes a possibilidade de comparecer a este Serviço Registral, situado à Rua Augusta 
nº 1058, bairro Cerqueira César, de segunda a sexta feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, a 
fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da presente USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA 
EXTRAJUDICIAL, processada nos termos da legislação vigente, acima mencionada. São Paulo, 
nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, este Serviço Registral, está sendo processado, por meio do Requerimento 
de 19 de maio de 2020, prenotado sob nº 640.447, em 26 de maio de 2020, devidamente autuado sob 
mesmo número, SANDA DI SANTI, brasileira, solteira, diretora, portadora da Cédula de Identidade 
RG nº 6.973.629-7-SSP/SP, CPF/MF nº 881.975.818-00, residente e domiciliada nesta Capital, 
Rua Baixada Santista, nº 796, apto 14, bloco “A” – “Condomínio Residencial Pêssego”, Itaquera, o 
Registro de Reconhecimento da Usucapião Extraordinária Extrajudicial, nos termos do artigo 1.238 
do Código Civil vigente, declarando nos exatos termos da Ata Notarial lavrada no dia 13 maio de 
2020, no Livro 1842, fls.146/148, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de 
Notas de São Paulo/SP, DISTRITO-ITAQUERA, ser sua posse mansa, pacífica e continua, por prazo 
superior a 18 (dezoito) anos, no imóvel consistente em Um Apartamento de nº 14, localizado no 1º 
andar, do Bloco “A” do “Condomínio Residencial Pêssego”, situado à Rua Baixada Santista, nº 796, 
no Distrito de Itaquera/SP, município e comarca da Capital 9ª Circunscrição Imobiliária, com área útil 
de 68,9750m², área comum de 25,3206m², área total 94,2956m², e uma fração ideal no terreno de 
0,72911%, correspondendo-lhe o direito ao uso de uma vaga de garagem coletiva, objeto da matricula 
nº 191.489 do 9º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, tendo como proprietário tabular, DANTE 
MESTIERI, corretor de imóveis, portador da Cédula de Identidade RG nº 901.128-SSP/SP, CPF/MF nº 
004.546.218-68, casado com AMÁLIA CLÁUDIA SANTELLI MESTIERI, do lar, portadora da Cédula 
de Identidade RG nº 4.111.535-SSP/SP, CPF/MF nº 003.044.848-49, residentes e domiciliados à 
Rua Maestro Elias Lobo, nº 288, compromissado a venda a COOPERATIVA HABITACIONAL DOS 
ASSOCIADOS DA APCEF/SP, com sede na Avenida Engenheiro Carlos Berrini, nº 1140, 7º andar, 
cj. 71 – Cidade Monções Pinheiros, inscrita no CNPJ sob nº 71.999.155/0001-21. Em observância à 
previsão legal contida no §4º do artigo 216-A, da Lei Federal nº 6.015/73, expede-se esse edital para 
CIÊNCIA de terceiros eventualmente interessados, os quais poderão manifestar-se no prazo de 
15 (quinze) dias subsequentes ao da publicação, franqueando-lhes a possibilidade de comparecer 
a este Serviço Registral, situado à Rua Augusta nº 1058, bairro Cerqueira César, de segunda a sexta 
feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da 
presente USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EXTRAJUDICIAL, processada nos termos da legislação 
vigente, acima mencionada. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Registro de Imóveis desta 
Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, este 
Serviço Registral, está sendo processado, por meio do Requerimento de 19 de maio de 2020, preno-
tado sob nº 640.464, em 26 de maio de 2020, devidamente autuado sob mesmo número, de JOSÉ 
NILTON DA SILVA, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.729.497-1-
SSP/SP, CPF/MF nº 746.795.384-49, casado com MARLENE OLIVEIRA SILVA, brasileira, empre-
sária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 36.078.311-9-SSP/SP, CPF/MF nº 375.345.564-49, 
residentes e domiciliados nesta Capital, Rua Baixada Santista, nº 796, apto 152, bloco “B”, Itaquera, 
o Registro de Reconhecimento da Usucapião Extraordinária Extrajudicial, nos termos do artigo 1.238 
do Código Civil vigente, declarando nos exatos termos da Ata Notarial lavrada no dia 15 maio de 
2020, no Livro 1842, fls.182/184, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de 
Notas de São Paulo/SP, DISTRITO-ITAQUERA, ser sua posse mansa, pacífica e continua, por prazo 
superior a 17 (dezessete) anos, no imóvel consistente em Um Apartamento de nº 152, localizado 
no 15º andar, do Bloco “B” do “Condomínio Residencial Pêssego”, situado à Rua Baixada Santista, 
nº 796, no Distrito de Itaquera/SP, município e comarca da Capital 9ª Circunscrição Imobiliária, com 
área útil de 55,61m², área comum de 20,37m², área total 75,98m², e uma fração ideal no terreno de 
0,58667%, correspondendo-lhe o direito ao uso de uma vaga de garagem coletiva, objeto da matricula 
nº 191.508 do 9º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, tendo como proprietário tabular, DANTE 
MESTIERI, corretor de imóveis, portador da Cédula de Identidade RG nº 901.128-SSP/SP, CPF/MF 
nº 004.546.218-68, casado com AMÁLIA CLÁUDIA SANTELLI MESTIERI, do lar, portadora da Cé-
dula de Identidade RG nº 4.111.535-SSP/SP, CPF/MF nº 003.044.848-49, residentes e domiciliados 
à Rua Maestro Elias Lobo, nº 288, compromissado a venda a COOPERATIVA HABITACIONAL DOS 
ASSOCIADOS DA APCEF/SP, com sede na Avenida Engenheiro Carlos Berrini, nº 1140, 7º andar, 
cj. 71 – Cidade Monções Pinheiros, inscrita no CNPJ sob nº 71.999.155/0001-21. Em observância à 
previsão legal contida no §4º do artigo 216-A, da Lei Federal nº 6.015/73, expede-se esse edital para 
CIÊNCIA de terceiros eventualmente interessados, os quais poderão manifestar-se no prazo de 
15 (quinze) dias subsequentes ao da publicação, franqueando-lhes a possibilidade de comparecer 
a este Serviço Registral, situado à Rua Augusta nº 1058, bairro Cerqueira César, de segunda a sexta 
feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da 
presente USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EXTRAJUDICIAL, processada nos termos da legislação 
vigente, acima mencionada. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Registro de Imóveis desta 
Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, este 
Serviço Registral, está sendo processado, por meio do Requerimento de 19 de maio de 2020, preno-
tado sob nº 641.358, em 10 de junho de 2020, devidamente autuado sob mesmo número, de JOSÉ 
LUIZ DE NEGRI, brasileiro, metroviário, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.150.166-6-SSP/
SP, CPF/MF nº 638.215.838-00, casado com MARIA APARECIDA GONZALEZ DE NEGRI, brasileira, 
do lar, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.468.092-4-SSP/SP, CPF/MF nº 303.503.078-22, 
residentes e domiciliados nesta Capital, Rua Baixada Santista, nº 796, apto 183, bloco “B”, Itaquera, 
o Registro de Reconhecimento da Usucapião Extraordinária Extrajudicial, nos termos do artigo 1.238 
do Código Civil vigente, declarando nos exatos termos da Ata Notarial lavrada no dia 15 maio de 
2020, no Livro 1842, fls.185/187, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de 
Notas de São Paulo/SP, DISTRITO-ITAQUERA, ser sua posse mansa, pacífica e continua, por prazo 
superior a 21 (vinte e um) anos, no imóvel consistente em Um Apartamento de nº 183, localizado 
no 18º andar, do Bloco “B” do “Condomínio Residencial Pêssego”, situado à Rua Baixada Santista, 
nº 796, no Distrito de Itaquera/SP, município e comarca da Capital 9ª Circunscrição Imobiliária, com 
área útil de 68,97m², área comum de 25,32m², área total 94,29m², e uma fração ideal no terreno de 
0,72911%, correspondendo-lhe o direito ao uso de uma vaga de garagem coletiva, objeto da matricula 
nº 191.520 do 9º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, tendo como proprietário tabular, DANTE 
MESTIERI, corretor de imóveis, portador da Cédula de Identidade RG nº 901.128-SSP/SP, CPF/MF 
nº 004.546.218-68, casado com AMÁLIA CLÁUDIA SANTELLI MESTIERI, do lar, portadora da Cé-
dula de Identidade RG nº 4.111.535-SSP/SP, CPF/MF nº 003.044.848-49, residentes e domiciliados 
à Rua Maestro Elias Lobo, nº 288, compromissado a venda a COOPERATIVA HABITACIONAL DOS 
ASSOCIADOS DA APCEF/SP, com sede na Avenida Engenheiro Carlos Berrini, nº 1140, 7º andar, 
cj. 71 – Cidade Monções Pinheiros, inscrita no CNPJ sob nº 71.999.155/0001-21. Em observância à 
previsão legal contida no §4º do artigo 216-A, da Lei Federal nº 6.015/73, expede-se esse edital para 
CIÊNCIA de terceiros eventualmente interessados, os quais poderão manifestar-se no prazo de 
15 (quinze) dias subsequentes ao da publicação, franqueando-lhes a possibilidade de comparecer 
a este Serviço Registral, situado à Rua Augusta nº 1058, bairro Cerqueira César, de segunda a sexta 
feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da 
presente USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EXTRAJUDICIAL, processada nos termos da legislação 
vigente, acima mencionada. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que realizou as NOTIFICAÇÕES de STELA MARIS GIGILAS MESTIERI, na 
qualidade de herdeira de DANTE MESTIERI, titular de domínio do imóvel objetivado na matricula nº 
191.487 deste 9º Registro de Imóveis, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de 
reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em Um Apartamento de nº 181, 
localizado no 18º andar, do Bloco “A” do “Condomínio Residencial Pêssego”, situado à Rua Baixada 
Santista, nº 796, no Distrito de Itaquera/SP, município e comarca da Capital 9ª Circunscrição Imo-
biliária, com área útil de 55,61m², área comum de 20,37m², área total 75,98m², e uma fração ideal 
no terreno de 0,58667%, correspondendo-lhe o direito ao uso de uma vaga de garagem coletiva; 
cujo pedido foi iniciado através do requerimento de 13 de julho de 2020, prenotado sob nº 643.901, 
em 15 de julho de 2020, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 15 de junho de 2020, no Livro 
1843, fls.269/271, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de São 
Paulo/SP, DISTRITO-ITAQUERA, e demais documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, 
devidamente autuado nesta Serventia, através do qual WAGNER GOMES PEREIRA, brasileiro, di-
vorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.763.420-X-SSP/SP, CPF/MF nº 
117.845.628-58, residente e domiciliado na Rua Serra de Japi, 259, apto 31, Vila Gomes Jardim; 
e  SOLANGE APARECIDA DE ARAUJO, brasileira, divorciada, psicóloga, portadora da Cédula de 
Identidade RG nº 24.745.034-0-SSP/SP, CPF/MF nº 181.770.978-06, residente e domiciliada nesta 
Capital, Rua Baixada Santista, nº 796, apto 181, bloco “A”, Itaquera, solicitam o Reconhecimento da 
Usucapião Extrajudicial, com fundamento no artigo 1.238, do Código Civil vigente, declarando exer-
cerem posse mansa, pacífica e continua, por prazo superior a 20 (vinte) anos, sobre o referido imóvel. 
Considerando a certificação de que o notificando se encontrava 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 Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 
do Provimento CNJ 65/2017, NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço Registral, de segun-
da 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 usuca-
pião. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que realizou as NOTIFICAÇÕES de STELA MARIS GIGILAS MESTIERI, na 
qualidade de herdeira de DANTE MESTIERI, titular de domínio do imóvel objetivado na matricula nº 
191.486 deste 9º Registro de Imóveis, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de 
reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em Um Apartamento de nº 191, 
localizado no 19º andar, do Bloco “A” do “Condomínio Residencial Pêssego”, situado à Rua Baixada 
Santista, nº 796, no Distrito de Itaquera/SP, município e comarca da Capital 9ª Circunscrição Imobi-
liária, com área útil de 55,61m², área comum de 20,37m², área total 75,98m², e uma fração ideal no 
terreno de 0,58667%, correspondendo-lhe o direito ao uso de uma vaga de garagem coletiva; cujo 
pedido foi iniciado através do requerimento de 13 de julho de 2020, prenotado sob nº 643.902, em 
15 de julho de 2020, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 08  de julho de 2020, no Livro 1843, 
fls.141/143, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de São Paulo/SP, 
DISTRITO-ITAQUERA, e demais documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente 
autuado nesta Serventia, através do qual ANTONIO CARLOS LAFERREIRA, brasileiro, enfermeiro, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 9.354.631-SSP/SP, CPF/MF nº 993.666.658-53, casado 
com ANA MARIA DE OLIVEIRA SOARES LAFERREIRA, brasileira, aposentada, portadora da Cé-
dula de Identidade RG nº 10.835.864-SSP/SP, CPF/MF nº 951.364.798-68 residente e domiciliada 
nesta Capital, Rua Baixada Santista, nº 796, apto 191, bloco “A” Condomínio Residencial Pêssego 
Itaquera, solicitam o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com fundamento no artigo 1.238, 
do Código Civil vigente, declarando exercerem posse mansa, pacífica e continua, por prazo superior 
a 18 (dezoito) anos, sobre o referido imóvel. Considerando a certificação de que o notificando se 
encontrava 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 Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, NOTIFICÁ-LO a com-
parecer 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 impug-
nar 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 Paulo, nesta data. O Oficial, 
Francisco Raymundo.

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

29 e 30/11
5 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: COOPERATIVA
valor total: R$ 250,00


  







 

            

 

              


                
              




  K-29e30/11

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

27 e 30/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1029336-50.2019.
valor total:  R$ 30,00













     K-27e30/11

27 e 30/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001193-95.2021.
valor total:  R$ 30,00






  

                   
    



  


  K-27e30/11

27 e 30/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1034616-87.2014.
valor total: R$ 20,00





                


     
  

   K-27e30/11

27 e 30/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1009832-96.2013.
valor total: R$ 20,00





 



    K-27e30/11

27 e 30/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1004851-27.2020.
valor total:  R$ 30,00



             
   



                 
 


 
         K-27e30/11

27 e 30/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0001179-74.2021.
valor total: R$ 20,00

 
                  

                
  
               
 
            

  K-27e30/11

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

27/11
13 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0009895-39.2011.
valor total: R$ 65,00
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27/11
6 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: BITMAIN
valor total: R$ 150,00


  

 


 
                 





                


                   


                 

               
 


               
 
                 
               


 K-27/11

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

26 e 27/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1009010-05.2015.
valor total:  R$ 30,00



                
 
              
  
  
  
                 
              


 K-26e27/11

26 e 27/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0023523-58.2021.
valor total:  R$ 30,00






  



              

             K-26e27/11

26 e 27/11
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1046205-24.2020.
valor total: R$ 40,00




              
 


                  




                   
               

  
    

              K-26e27/11

26 e 27/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0001212-85.2012.
valor total: R$ 20,00





               

    
                


  K-26e27/11

26 e 27/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1024769-51.2019.
valor total:  R$ 30,00


 
 
  

               

               

                  
  
  
 K-26e27/11

26 e 27/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0025780-61.2018.
valor total: R$ 20,00





    


 


     K-26e27/11

26 e 27/11
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001066-93.2018.
valor total: R$ 20,00



                  


    
                 

             K-26e27/11

26 e 27/11
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000167-47.2017.
valor total: R$ 40,00





                  



               

                     
               






                   K-26e27/11

26 e 27/11
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1015576-17.2017.
valor total: R$ 40,00


   


  
                
 

          


                   

    
                 


 

                  
               K-26e27/11

26 e 27/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0020602-71.2021.
valor total:  R$ 30,00



  


   
                     
                
 

                

 K-26e27/11

26 e 27/11
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0009895-39.2011.
valor total: R$ 40,00




               
               

                  
  

        
                 
                  


      
                   

                  
        K-26e27/11

26 e 27/11
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1008705-19.2018.
valor total:  R$ 30,00


                
                 
             
             
          
 

  
                
                 
             K-26e27/11

12ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP Intimação - Prazo 20 dias. Proc: 1020783-
95.2019.8.26.0562. O Doutor Rodrigo Garcia Martinez, Juiz da 12ª Vara Cível Foro de Santos - SP, 
FAZ SABER ao réu LUIZ CARLOS RODRIGUES, CPF/MF nº 813.120.088-49, Ação: Notificação 
(Intimação / Notificação), por parte de Stx Desenvolvimento Imobiliario SA, e não localizado o réu 
defere-se a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que tome conhecimento da notificação judicial proposta e 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente sua resposta à notificação, após o que os autos serão entregues à Requerente e o 
Requerido será considerado notificado, nos termos do art. 729 do CPC. Afixe-se e Publique-se o 
edital São Paulo – SP. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004691-25.2021.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a MARLEY MODA COM E CONF. LTDA, CNPJ 11.767.103/0001-06 que por este Juízo, tramita 
de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Rio Claro Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não 
Padronizados. 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$ 160.589,98 (fevereiro/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa 
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de julho de 2021. 

DocuSign Envelope ID: 7021ADA5-B242-4401-953B-233CF3EE0795
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Ativo 2019 2018
Circulante 11.503 11.362
 Caixa e equivalentes a caixa 1.320 1.679
 Tributos a recuperar 46 52
 Partes relacionadas a receber 9.848 9.183
 Demais contas a receber 289 448
 Investimentos
  Investimentos em sociedades controladas 48.475 44.621
    48.475 44.621
Total do ativo 59.978 55.983

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante 14 5
 Demais contas a pagar 14 5
Patrimônio líquido 59.964 55.978
 Capital social 15.040 15.040
 Prejuízos acumulados (25.364) (29.680)
 Ajuste de avaliação patrimonial 70.288 70.618
Total do passivo e patrimônio líquido 59.978 55.983

Demonstração de resultado - Em milhares de reais
  2019 2018
Despesas operacionais
 Gerais e administrativas (83) (52)
Prejuízo operacional (83) (52)
 Participação nos lucros (prejuízos)
  de controladas e coligadas 4.185 (6.572)
Resultado fi nanceiro
 Receitas fi nanceiras 240 204
Resultado fi nanceiro líquido 240 204
Lucro (prejuízo) operacional antes do IR e da CSLL 4.342 (6.420)
 IR e CSLL (26) (36)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 4.316 (6.456)

   2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do IR e CSLL 4.342 (6.420)
Ajustes de
 Resultado de equivalência patrimonial (4.185) 6.572
   157 152
 Variações nos ativos e passivos
 Tributos a recuperar  (41)
 Demais contas a receber (504) (502)
 Outros passivos 13 5
Caixa consumido nas operações (334) (386)
 IR e CSLL, pagos (25) (21)
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais (359) (407)
Redução de caixa
 e equivalentes de caixa (359) (407)
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 1.679 2.086
Caixa e equivalentes de caixa
 no fi nal do exercício 1.320 1.679

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em milhares de reais

   Ajuste de Prejuízos
  Capital avaliação acumu-
  Social patrimonial lados Total
Em 31 de dezembro de 2017 15.040 71.886 (23.222) 63.704
 Realização ajuste de avaliação  (1.268) (2) (1.270)
 Prejuízo líquido do exercício   (6.456) (6.456)
Em 31 de dezembro de 2018 15.040 70.618 (29.680) 55.978
 Realização ajuste de avaliação  (330)  (330)
 Lucro líquido do exercício   4.316 4.316
Em 31 de dezembro de 2019 15.040 70.288 (25.364) 59.964

As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações fi nanceiras,
 as quais estão a disposição na sede da empresa.

A Diretoria
Marcela Zanarelli

Contadora - CRC - 1SP259542/O-6

Demonstração dos fl uxos de caixa
Em milhares de reais

Balanço Patrimonial
Em milhares de reais

HGN Empreendimentos e Participações S/A
C.N.P.J. (M.F) nº 21.488.755/0001-57

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos a vossa apreciação as demonstrações fi nanceiras da HGN Empreendimentos e Participações S.A., referentes aos exercícios encerrados 
em 31/12/2019 e 31/12/2018. Permanecemo-nos à inteira disposição dos Senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.        Serrana-SP, 26 de novembro de 2021.                        A Diretoria

Ativo 2020 2019
Circulante 11.546 11.503
 Caixa e equivalentes a caixa 2.058 1.320
 Tributos a recuperar 65 46
 Partes relacionadas a receber 9.423 9.848
 Demais contas a receber  289
 Investimentos
  Investimentos em sociedades controladas 36.320 48.475
    36.320 48.475
Total do ativo 47.866 59.978

Passivo e patrimônio líquido 2020 2019
Circulante 11 14
 Demais contas a pagar 11 14
Patrimônio líquido 47.855 59.964
 Capital social 12.019 15.040
 Prejuízos acumulados (34.392) (25.364)
 Ajuste de avaliação patrimonial 70.228 70.288
Total do passivo e patrimônio líquido 47.866 59.978

Demonstração de resultado - Em milhares de reais
  2020 2019
Despesas operacionais
 Gerais e administrativas (74) (83)
Prejuízo operacional (74) (83)
 Participação nos lucros
  de controladas e coligadas 113 4.185
Resultado fi nanceiro
 Receitas fi nanceiras 146 240
Resultado fi nanceiro líquido 146 240
Lucro operacional antes do IR e da CSLL 185 4.342
 IR e CSLL (17) (26)
Lucro líquido do exercício 168 4.316

   2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IR e CSLL 185 4.342
Ajustes de
 Resultado de equivalência patrimonial (113) (4.185)
   72 157
 Variações nos ativos e passivos
 Tributos a recuperar (15)
 Demais contas a receber 714 (504)
 Outros passivos (5) 13
Caixa consumido nas operações 766 (334)
 IR e CSLL, pagos (19) (25)
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais 747 (359)
 Aquisição de investimentos (9)
Caixa líquido consumido
 pelas atividades de investimentos (9)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 738 (359)
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 1.320 1.679
Caixa e equivalentes de caixa
 no fi nal do exercício 2.058 1.320

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Milhares de reais
   Ajuste de Prejuízos
  Capital avaliação acumu-
  Social patrimonial lados Total
Em 31 de dezembro de 2018 15.040 70.618 (29.680) 55.978
 Realização ajuste de avaliação  (330)  (330)
 Lucro líquido do exercício   4.316 4.316
Em 31 de dezembro de 2019 15.040 70.288 (25.364) 59.964
 Realização ajuste de avaliação  (60)  (60)
 Cisão de investimentos (3.021)  (9.196) (12.217)
 Lucro líquido do exercício   168 168
Em 31 de dezembro de 2020 12.019 70.228 (34.392) 47.855

As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações fi nanceiras,
 as quais estão a disposição na sede da empresa.

A Diretoria
Marcela Zanarelli

Contadora - CRC - 1SP259542/O-6

Demonstração dos fl uxos de caixa
Em milhares de reais

Balanço Patrimonial
Em milhares de reais

HGN Empreendimentos e Participações S/A
C.N.P.J. (M.F) nº 21.488.755/0001-57

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos a vossa apreciação as demonstrações fi nanceiras da HGN Empreendimentos e Participações S.A., referentes aos exercícios encerrados 
em 31/12/2020 e 31/12/2019. Permanecemo-nos à inteira disposição dos Senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.        Serrana-SP, 26 de novembro de 2021.                        A Diretoria

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS – SP 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021427-31.2021.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Felicio Scaff, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) THIRO TRANSPORTES LTDA - EPP, CNPJ 04.974.015/0001-01, e ETIENO PEREIRA DA SILVA, Brasileiro, 
Solteiro, Diretor de Empresas, RG 200.000.206.652-6, CPF 013.018.554-05, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por BANCO BRADESCO S.A. 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$ 516.416,34, devidamente atuali-
zada, 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, iniciasse 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, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 01 de outubro de 
2021. 



             
      
 
 

             
  



                 



 

  

         


          
             


 




 

 

 

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Registro de Imóveis desta 
Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
este Serviço Registral, está sendo processado, por meio do Requerimento de 08 de julho de 2020, 
prenotado sob nº 643.899, em 15 de julho de 2020, devidamente autuado sob mesmo número, 
de VIRGILIO ROBERTO DE SOUZA, brasileiro, químico, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 23.822.432-6-SSP/SP, CPF/MF nº 161.450.298-62, casado com MARIA DO SOCORRO DE 
SOUZA, brasileira, quimica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 23.025.102-X-SSP/SP, CPF/
MF nº 261.449.468-29, residentes e domiciliados nesta Capital, Rua Baixada Santista, nº 796, apto 
192, bloco “A”, Itaquera, o Registro de Reconhecimento da Usucapião Extraordinária Extrajudicial, 
nos termos do artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando nos exatos termos da Ata Notarial 
lavrada no dia 15 junho de 2020, no Livro 1843, fls.274/276, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas 
Naturais e Tabelião de Notas de São Paulo/SP, DISTRITO-ITAQUERA, ser sua posse mansa, pacífica 
e continua, por prazo superior a 17 (dezessete) anos, no imóvel consistente em Um Apartamento 
de nº 192, localizado no 19º andar, do Bloco “A” do “Condomínio Residencial Pêssego”, situado 
à Rua Baixada Santista, nº 796, no Distrito de Itaquera/SP, município e comarca da Capital 9ª 
Circunscrição Imobiliária, com área útil de 55,61m², área comum de 20,37m², área total 75,98m², 
e uma fração ideal no terreno de 0,58667%, correspondendo-lhe o direito ao uso de uma vaga de 
garagem coletiva, objeto da matricula nº 191.487 do 9º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, 
tendo como proprietário tabular, DANTE MESTIERI, corretor de imóveis,  portador da Cédula de 
Identidade RG nº 901.128-SSP/SP, CPF/MF nº 004.546.218-68, casado com AMÁLIA CLÁUDIA 
SANTELLI MESTIERI, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.111.535-SSP/SP, CPF/MF 
nº 003.044.848-49, residentes e domiciliados à Rua Maestro Elias Lobo, nº 288, compromissado a 
venda a COOPERATIVA HABITACIONAL DOS ASSOCIADOS DA APCEF/SP, com sede na Avenida 
Engenheiro Carlos Berrini, nº 1140, 7º andar, cj. 71 – Cidade Monções Pinheiros, inscrita no CNPJ 
sob nº 71.999.155/0001-21. Em observância à previsão legal contida no §4º do artigo 216-A, da Lei 
Federal nº 6.015/73, expede-se esse edital para CIÊNCIA de terceiros eventualmente interessados, 
os quais poderão manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias subsequentes ao da publicação, 
franqueando-lhes a possibilidade de comparecer a este Serviço Registral, situado à Rua Augusta 
nº 1058, bairro Cerqueira César, de segunda a sexta feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, a 
fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da presente USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA 
EXTRAJUDICIAL, processada nos termos da legislação vigente, acima mencionada. São Paulo, 
nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, este Serviço Registral, está sendo processado, por meio do Requerimento 
de 19 de maio de 2020, prenotado sob nº 640.447, em 26 de maio de 2020, devidamente autuado sob 
mesmo número, SANDA DI SANTI, brasileira, solteira, diretora, portadora da Cédula de Identidade 
RG nº 6.973.629-7-SSP/SP, CPF/MF nº 881.975.818-00, residente e domiciliada nesta Capital, 
Rua Baixada Santista, nº 796, apto 14, bloco “A” – “Condomínio Residencial Pêssego”, Itaquera, o 
Registro de Reconhecimento da Usucapião Extraordinária Extrajudicial, nos termos do artigo 1.238 
do Código Civil vigente, declarando nos exatos termos da Ata Notarial lavrada no dia 13 maio de 
2020, no Livro 1842, fls.146/148, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de 
Notas de São Paulo/SP, DISTRITO-ITAQUERA, ser sua posse mansa, pacífica e continua, por prazo 
superior a 18 (dezoito) anos, no imóvel consistente em Um Apartamento de nº 14, localizado no 1º 
andar, do Bloco “A” do “Condomínio Residencial Pêssego”, situado à Rua Baixada Santista, nº 796, 
no Distrito de Itaquera/SP, município e comarca da Capital 9ª Circunscrição Imobiliária, com área útil 
de 68,9750m², área comum de 25,3206m², área total 94,2956m², e uma fração ideal no terreno de 
0,72911%, correspondendo-lhe o direito ao uso de uma vaga de garagem coletiva, objeto da matricula 
nº 191.489 do 9º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, tendo como proprietário tabular, DANTE 
MESTIERI, corretor de imóveis, portador da Cédula de Identidade RG nº 901.128-SSP/SP, CPF/MF nº 
004.546.218-68, casado com AMÁLIA CLÁUDIA SANTELLI MESTIERI, do lar, portadora da Cédula 
de Identidade RG nº 4.111.535-SSP/SP, CPF/MF nº 003.044.848-49, residentes e domiciliados à 
Rua Maestro Elias Lobo, nº 288, compromissado a venda a COOPERATIVA HABITACIONAL DOS 
ASSOCIADOS DA APCEF/SP, com sede na Avenida Engenheiro Carlos Berrini, nº 1140, 7º andar, 
cj. 71 – Cidade Monções Pinheiros, inscrita no CNPJ sob nº 71.999.155/0001-21. Em observância à 
previsão legal contida no §4º do artigo 216-A, da Lei Federal nº 6.015/73, expede-se esse edital para 
CIÊNCIA de terceiros eventualmente interessados, os quais poderão manifestar-se no prazo de 
15 (quinze) dias subsequentes ao da publicação, franqueando-lhes a possibilidade de comparecer 
a este Serviço Registral, situado à Rua Augusta nº 1058, bairro Cerqueira César, de segunda a sexta 
feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da 
presente USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EXTRAJUDICIAL, processada nos termos da legislação 
vigente, acima mencionada. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Registro de Imóveis desta 
Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, este 
Serviço Registral, está sendo processado, por meio do Requerimento de 19 de maio de 2020, preno-
tado sob nº 640.464, em 26 de maio de 2020, devidamente autuado sob mesmo número, de JOSÉ 
NILTON DA SILVA, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.729.497-1-
SSP/SP, CPF/MF nº 746.795.384-49, casado com MARLENE OLIVEIRA SILVA, brasileira, empre-
sária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 36.078.311-9-SSP/SP, CPF/MF nº 375.345.564-49, 
residentes e domiciliados nesta Capital, Rua Baixada Santista, nº 796, apto 152, bloco “B”, Itaquera, 
o Registro de Reconhecimento da Usucapião Extraordinária Extrajudicial, nos termos do artigo 1.238 
do Código Civil vigente, declarando nos exatos termos da Ata Notarial lavrada no dia 15 maio de 
2020, no Livro 1842, fls.182/184, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de 
Notas de São Paulo/SP, DISTRITO-ITAQUERA, ser sua posse mansa, pacífica e continua, por prazo 
superior a 17 (dezessete) anos, no imóvel consistente em Um Apartamento de nº 152, localizado 
no 15º andar, do Bloco “B” do “Condomínio Residencial Pêssego”, situado à Rua Baixada Santista, 
nº 796, no Distrito de Itaquera/SP, município e comarca da Capital 9ª Circunscrição Imobiliária, com 
área útil de 55,61m², área comum de 20,37m², área total 75,98m², e uma fração ideal no terreno de 
0,58667%, correspondendo-lhe o direito ao uso de uma vaga de garagem coletiva, objeto da matricula 
nº 191.508 do 9º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, tendo como proprietário tabular, DANTE 
MESTIERI, corretor de imóveis, portador da Cédula de Identidade RG nº 901.128-SSP/SP, CPF/MF 
nº 004.546.218-68, casado com AMÁLIA CLÁUDIA SANTELLI MESTIERI, do lar, portadora da Cé-
dula de Identidade RG nº 4.111.535-SSP/SP, CPF/MF nº 003.044.848-49, residentes e domiciliados 
à Rua Maestro Elias Lobo, nº 288, compromissado a venda a COOPERATIVA HABITACIONAL DOS 
ASSOCIADOS DA APCEF/SP, com sede na Avenida Engenheiro Carlos Berrini, nº 1140, 7º andar, 
cj. 71 – Cidade Monções Pinheiros, inscrita no CNPJ sob nº 71.999.155/0001-21. Em observância à 
previsão legal contida no §4º do artigo 216-A, da Lei Federal nº 6.015/73, expede-se esse edital para 
CIÊNCIA de terceiros eventualmente interessados, os quais poderão manifestar-se no prazo de 
15 (quinze) dias subsequentes ao da publicação, franqueando-lhes a possibilidade de comparecer 
a este Serviço Registral, situado à Rua Augusta nº 1058, bairro Cerqueira César, de segunda a sexta 
feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da 
presente USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EXTRAJUDICIAL, processada nos termos da legislação 
vigente, acima mencionada. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Registro de Imóveis desta 
Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, este 
Serviço Registral, está sendo processado, por meio do Requerimento de 19 de maio de 2020, preno-
tado sob nº 641.358, em 10 de junho de 2020, devidamente autuado sob mesmo número, de JOSÉ 
LUIZ DE NEGRI, brasileiro, metroviário, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.150.166-6-SSP/
SP, CPF/MF nº 638.215.838-00, casado com MARIA APARECIDA GONZALEZ DE NEGRI, brasileira, 
do lar, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.468.092-4-SSP/SP, CPF/MF nº 303.503.078-22, 
residentes e domiciliados nesta Capital, Rua Baixada Santista, nº 796, apto 183, bloco “B”, Itaquera, 
o Registro de Reconhecimento da Usucapião Extraordinária Extrajudicial, nos termos do artigo 1.238 
do Código Civil vigente, declarando nos exatos termos da Ata Notarial lavrada no dia 15 maio de 
2020, no Livro 1842, fls.185/187, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de 
Notas de São Paulo/SP, DISTRITO-ITAQUERA, ser sua posse mansa, pacífica e continua, por prazo 
superior a 21 (vinte e um) anos, no imóvel consistente em Um Apartamento de nº 183, localizado 
no 18º andar, do Bloco “B” do “Condomínio Residencial Pêssego”, situado à Rua Baixada Santista, 
nº 796, no Distrito de Itaquera/SP, município e comarca da Capital 9ª Circunscrição Imobiliária, com 
área útil de 68,97m², área comum de 25,32m², área total 94,29m², e uma fração ideal no terreno de 
0,72911%, correspondendo-lhe o direito ao uso de uma vaga de garagem coletiva, objeto da matricula 
nº 191.520 do 9º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, tendo como proprietário tabular, DANTE 
MESTIERI, corretor de imóveis, portador da Cédula de Identidade RG nº 901.128-SSP/SP, CPF/MF 
nº 004.546.218-68, casado com AMÁLIA CLÁUDIA SANTELLI MESTIERI, do lar, portadora da Cé-
dula de Identidade RG nº 4.111.535-SSP/SP, CPF/MF nº 003.044.848-49, residentes e domiciliados 
à Rua Maestro Elias Lobo, nº 288, compromissado a venda a COOPERATIVA HABITACIONAL DOS 
ASSOCIADOS DA APCEF/SP, com sede na Avenida Engenheiro Carlos Berrini, nº 1140, 7º andar, 
cj. 71 – Cidade Monções Pinheiros, inscrita no CNPJ sob nº 71.999.155/0001-21. Em observância à 
previsão legal contida no §4º do artigo 216-A, da Lei Federal nº 6.015/73, expede-se esse edital para 
CIÊNCIA de terceiros eventualmente interessados, os quais poderão manifestar-se no prazo de 
15 (quinze) dias subsequentes ao da publicação, franqueando-lhes a possibilidade de comparecer 
a este Serviço Registral, situado à Rua Augusta nº 1058, bairro Cerqueira César, de segunda a sexta 
feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da 
presente USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EXTRAJUDICIAL, processada nos termos da legislação 
vigente, acima mencionada. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que realizou as NOTIFICAÇÕES de STELA MARIS GIGILAS MESTIERI, na 
qualidade de herdeira de DANTE MESTIERI, titular de domínio do imóvel objetivado na matricula nº 
191.487 deste 9º Registro de Imóveis, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de 
reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em Um Apartamento de nº 181, 
localizado no 18º andar, do Bloco “A” do “Condomínio Residencial Pêssego”, situado à Rua Baixada 
Santista, nº 796, no Distrito de Itaquera/SP, município e comarca da Capital 9ª Circunscrição Imo-
biliária, com área útil de 55,61m², área comum de 20,37m², área total 75,98m², e uma fração ideal 
no terreno de 0,58667%, correspondendo-lhe o direito ao uso de uma vaga de garagem coletiva; 
cujo pedido foi iniciado através do requerimento de 13 de julho de 2020, prenotado sob nº 643.901, 
em 15 de julho de 2020, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 15 de junho de 2020, no Livro 
1843, fls.269/271, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de São 
Paulo/SP, DISTRITO-ITAQUERA, e demais documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, 
devidamente autuado nesta Serventia, através do qual WAGNER GOMES PEREIRA, brasileiro, di-
vorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.763.420-X-SSP/SP, CPF/MF nº 
117.845.628-58, residente e domiciliado na Rua Serra de Japi, 259, apto 31, Vila Gomes Jardim; 
e  SOLANGE APARECIDA DE ARAUJO, brasileira, divorciada, psicóloga, portadora da Cédula de 
Identidade RG nº 24.745.034-0-SSP/SP, CPF/MF nº 181.770.978-06, residente e domiciliada nesta 
Capital, Rua Baixada Santista, nº 796, apto 181, bloco “A”, Itaquera, solicitam o Reconhecimento da 
Usucapião Extrajudicial, com fundamento no artigo 1.238, do Código Civil vigente, declarando exer-
cerem posse mansa, pacífica e continua, por prazo superior a 20 (vinte) anos, sobre o referido imóvel. 
Considerando a certificação de que o notificando se encontrava 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 Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 
do Provimento CNJ 65/2017, NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço Registral, de segun-
da 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 usuca-
pião. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que realizou as NOTIFICAÇÕES de STELA MARIS GIGILAS MESTIERI, na 
qualidade de herdeira de DANTE MESTIERI, titular de domínio do imóvel objetivado na matricula nº 
191.486 deste 9º Registro de Imóveis, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de 
reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em Um Apartamento de nº 191, 
localizado no 19º andar, do Bloco “A” do “Condomínio Residencial Pêssego”, situado à Rua Baixada 
Santista, nº 796, no Distrito de Itaquera/SP, município e comarca da Capital 9ª Circunscrição Imobi-
liária, com área útil de 55,61m², área comum de 20,37m², área total 75,98m², e uma fração ideal no 
terreno de 0,58667%, correspondendo-lhe o direito ao uso de uma vaga de garagem coletiva; cujo 
pedido foi iniciado através do requerimento de 13 de julho de 2020, prenotado sob nº 643.902, em 
15 de julho de 2020, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 08  de julho de 2020, no Livro 1843, 
fls.141/143, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de São Paulo/SP, 
DISTRITO-ITAQUERA, e demais documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente 
autuado nesta Serventia, através do qual ANTONIO CARLOS LAFERREIRA, brasileiro, enfermeiro, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 9.354.631-SSP/SP, CPF/MF nº 993.666.658-53, casado 
com ANA MARIA DE OLIVEIRA SOARES LAFERREIRA, brasileira, aposentada, portadora da Cé-
dula de Identidade RG nº 10.835.864-SSP/SP, CPF/MF nº 951.364.798-68 residente e domiciliada 
nesta Capital, Rua Baixada Santista, nº 796, apto 191, bloco “A” Condomínio Residencial Pêssego 
Itaquera, solicitam o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com fundamento no artigo 1.238, 
do Código Civil vigente, declarando exercerem posse mansa, pacífica e continua, por prazo superior 
a 18 (dezoito) anos, sobre o referido imóvel. Considerando a certificação de que o notificando se 
encontrava 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 Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, NOTIFICÁ-LO a com-
parecer 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 impug-
nar 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 Paulo, nesta data. O Oficial, 
Francisco Raymundo.
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12ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP Intimação - Prazo 20 dias. Proc: 1020783-
95.2019.8.26.0562. O Doutor Rodrigo Garcia Martinez, Juiz da 12ª Vara Cível Foro de Santos - SP, 
FAZ SABER ao réu LUIZ CARLOS RODRIGUES, CPF/MF nº 813.120.088-49, Ação: Notificação 
(Intimação / Notificação), por parte de Stx Desenvolvimento Imobiliario SA, e não localizado o réu 
defere-se a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que tome conhecimento da notificação judicial proposta e 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente sua resposta à notificação, após o que os autos serão entregues à Requerente e o 
Requerido será considerado notificado, nos termos do art. 729 do CPC. Afixe-se e Publique-se o 
edital São Paulo – SP. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004691-25.2021.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a MARLEY MODA COM E CONF. LTDA, CNPJ 11.767.103/0001-06 que por este Juízo, tramita 
de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Rio Claro Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não 
Padronizados. 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$ 160.589,98 (fevereiro/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa 
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de julho de 2021. 
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 A O Índice de Perda de Qua-
lidade de Vida (IPQV) no Bra-
sil era de 0,158 entre 2017 e 
2018. Este índice multidi-
mensional foi apresentado 
nesta sexta (26) pela primei-
ra vez pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), no Rio de Janeiro.

Ele representa mais uma 
dimensão da Pesquisa de Or-
çamentos Familiares (POF 
2017-2018), trazendo agora 
os Indicadores de Qualidade 
de Vida.

Os novos indicadores se-
guem recomendações da Or-
ganização das Nações Uni-
das (ONU) e utilizam uma 
série de variáveis da pesquisa 
2017-2018. As medidas vão de 
zero a um, sendo que, quan-
to mais perto de zero, menor 
a perda. 

O IPQV leva em conside-
ração 50 indicadores relati-
vos a moradias, serviços de 
utilidade pública, alimenta-
ção e saúde, educação, aces-
so a serviços financeiros e 
padrão de vida, lazer e trans-
porte.

O IPQV para pessoa preta 
ou parda é 0,185 e para pes-
soa branca, 0,123. “Quando 
os subgrupos da população 
são definidos pelas caracte-
rísticas da família, nos casos 
em que a pessoa de referên-
cia se declarou branca, o va-
lor do IPQV foi de 0,123, nota-
damente menor que o valor 
Brasil. Já para a parcela da po-
pulação em que a pessoa de 
referência se declarou preta 
ou parda, o IPQV foi de 0,185, 
ou seja 17% maior que o valor 
nacional”, informou o IBGE.

ENSINO SUPERIOR.
Já o índice da perda da qua-
lidade de vida de quem tem 

Novo índice do IBGE representa mais uma dimensão da Pesquisa de Orçamentos Familiares

ARQUIVO/IBGE

Negros têm maior perda 
de qualidade de vida

IBGE. Instituto apresenta índice multidimensional pela primeira vez; os novos 
indicadores seguem recomendações da Organização das Nações Unidas (ONU)

ensino superior completo é 
bem menor de quem não 
tem instrução. “Quando con-
sideramos a escolaridade, o 
principal destaque está no 
subgrupo com pessoa de re-
ferência sem instrução, em 
que o IPQV foi de 0,255, ou 
seja,1,6 vezes o valor Brasil. 
No subgrupo com pessoa de 
referência com nível supe-
rior completo, o índice foi 
de 0,076, menos da meta-
de do valor Brasil”, revelou a 
pesquisa.

Famílias cuja pessoa de 
referência era homem apre-
sentaram menor perda de 
qualidade de vida, com um 
IPQV de 0,151, contra 0,169 
nas famílias lideradas por 
mulheres.

A faixa com menor per-
da de qualidade de vida con-
centrava 13,7% da população 
e a faixa com mais perdas, 

10,3%. A maior parte dos bra-
sileiros se encontra na zona 
intermediária de qualidade 
de vida.

Na área rural, a perda era 
maior do que a média nacio-
nal (1,5 vez mais) do que na 
área urbana (1,7 vez mais). 
Cerca de 15% dos brasileiros 
viviam em área rural e essa 
parcela da população contri-
buiu com quase um quarto 
do valor do IPQV Brasil.

“No que tange aos estra-
tos geográficos, na área rural 
o IPQV foi de 0,246, ou seja, 
cerca de 1,5 vezes o valor para 
o Brasil. No que se refere a 
grandes regiões, Sul (0,115) e 
Sudeste (0,127) tiveram um 
IPQV menor que o nacio-
nal, enquanto Norte (0,225) 
e Nordeste (0,209) apresen-
taram os maiores resultados 
para este índice”, afirmou o 
levantamento. (AB e GSP)

O IPQV leva em 
consideração 
50 indicadores 
relativos a 
moradias, 
serviços de 
utilidade pública, 
alimentação e 
saúde, lazer, 
transporte, entre 
outros

Nesta semana no Congresso Nacional foi desta-
que a articulação do Governo na  proposta que 
prevê o pagamento de décimo quarto salário 

para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Na-
cional do Seguro Social). Aprovada na Comissão de Fi-
nanças e Tributação, a ideia assegura, excepcionalmen-
te nos anos de 2020 e 2021, o pagamento em dobro 
do abono anual devido aos segurados e dependentes 
INSS. Na mesma  Comissão foi aprovada a isenção do 
Imposto sobre Produtos Industrializados de veículos a 
serem comercializados para as Pessoas com Deficiência 
(PcDs) e taxistas de todo o Brasil. Isenção de IPI pode 
baratear veículo em até 25%.

CONGRESSO
Boas aprovações

Quem estava com demanda 
reprimida passará a receber 

imediantamente o Auxílio Brasil

Marcelo Aro (PP-MG), relator da medida provisória 
do Auxílio Brasil, afirmou que o novo programa deve 
ampliar o número de beneficiários de 14 milhões do 
antigo Bolsa Família para 20 milhões de famílias.

Movimentação
A filiação do presi-
dente Jair Bolsonaro 
ao Partido Liberal 
(PL) será oficializada 
no próximo dia 30 de 
novembro, às 10h30. 
Esse é o assunto mais 
comentado nos corre-
dores do Congresso.

Movimentação II
A base do Governo, ou seja, os deputados bolsonaris-
tas do PSL estão já de malas prontas para desembarcar 
no novo partido do presidente. Hoje, somam 31. Nos 
bastidores, até deputados da ala de Luciano Bivar (de-
putado federal por Pernambuco e presidente nacional 
do PSL) já estudam também acompanhar o presidente 
no novo lar.

Movimentação III
A cidade está com quase todos hoteis cheios. Uma 
movimentação surpreendente no setor. Representan-
tes de todo Brasil prometem lotar o local em apoio ao 
presidente.

Auxílio aos carentes
A Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provi-
sória do programa Auxílio Brasil com ampliação de 
famílias beneficiadas. Esse é o programa social do 
governo federal que substituiu o Bolsa Família. Neste 
primeiro mês serão contempladas mais de 14,5 mi-
lhões de famílias.

Atenção escolar
A Comissão de Educação aprovou projeto que obriga 
escolas a fazer duas reuniões com os pais por semes-
tre. Pais e responsáveis serão dispensados do traba-
lho, sem prejuízo do salário, por até oito horas por 
semestre para comparecer às reuniões. A ideia é do 
deputado paulista Ricardo Izar.

Ideia reprovada
Ainda na Comissão de Educação, foi rejeitada a 
criação de linha de crédito para alunos de Farmácia 
durante a pandemia. Segundo o relator, o deputado 
federal por São Paulo, General Peternelli, hoje já exis-
tem instrumentos importantes para contribuir com 
a permanência dos educandos no ensino superior, 
como o Prouni e o Fies.

Direto 
de Brasília

Por Guri do Planalto
editor@gazetasp.com.br 

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Brasil + Mundo

O ex-juiz Sergio Moro foi o gran-
de ator nos tempos da Ope-
ração Lava jato e agora tenta 
a carreira política buscando a 
vaga da presidência, apresen-

tando-se como uma eventual 3ª via tanto 
esperada por empresários e por aqueles que 
estão desgostos com o governo Bolsonaro 
e não querem ouvir o nome de Lula como 
eventual titular da cadeira do Planalto. 

O ministro Moro ficou pouco tempo no 
cargo e causou alarde com a divulgação de 
uma reunião presidencial, da mesma forma 
que divulgava trechos dos interrogatórios 
em processo judiciais pela Justiça Federal em 
Curitiba, os mesmos métodos e técnicos anti-
gos para fatos novos levaram a perder a cadei-
ra de Ministro e dar adeus a tão almejada vaga 
como membro do Supremo Tribunal Federal. 

Fora essa perda na sequência o próprio 
STF julgou que os processos que foram julga-
dos pelos Juiz Moro eram de competênciade 
outras varas, como a de Brasília, Rio de Janeiro 

e de São Paulo, desmontando a Lava Jato e de-
monstrando que Sergio Moro exacerbou de 
seus limites como juiz federal. Resultado, Lula 
volta ao cenário político com força e vigor. 

Embora esta seja sua maior falha como 
magistrado, por outro lado é sua grande vir-
tude ser protagonista da maior ação contra 
corrupção no País. É uma bandeira que term-
forte apreço político e populista e com certe-
za poderá atrair um capital de votos sem igual 
para o ex-magistrado, vide que nas pesquisas 
já aparece em terceiro colocado, ignorando  
Ciro Gomes e se aproximando de Bolsonaro. 

Longe do jogo processual, de recursos, 
apelações, habeas corpus, Moro deverá con-
viver com um jogo mais obscuro, sem codi-
ficações ou regras estabelecidas, sua sobre-
vivência como terceira via pode até ocorrer, 
mas terá que ultrapassar tubarões como Ro-
drigo Pacheco, PSDB, as forças de Gilberto 
Kassab entre outras, não será fácil, mas quem 
quer subir a rampa do Planalto tem que cor-
rer riscos.

Nas pesquisas 
o ex-ministro 
já aparece em 
terceiro colocado, 
ignorando Ciro 
Gomes e se 
aproximando de 
Bolsonaro

Célio Egidio
celioegidio@gmail.com
Colaborador 
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Curtas

CASADOS. O ator Mar-
co Pigossi (32) assumiu 
na noite desta quin-
ta-feira (25) o namoro 
com o cineasta Marco 
Calvani. Ele comparti-
lhou uma foto de mãos 
dadas com o namorado 
em uma praia, na Ca-
lifórnia, em Los Ange-
les, nos Estados Unidos. 
“Feliz Dia de Ação de 
Graças. PS: choca zero 
pessoas”, comentou o 
ator em foto postada. 

19 ANOS. E falando em 
casamento, a ex-mode-
lo Luciana Cardoso se 
declarou nesta quinta-
-feira (25) para o apre-
sentador Fausto Silva 
(71) e celebrou com 
uma publicação feita 
em seu Instagram, os 
19 anos de casados dos 
dois. Nos comentários 
fãs e internautas tam-
bém comemoraram a 
data do casal. O casa-
mento rendeu dois fi-
lhos, João (17) e Rodri-
go (13). Recentemente 
Faustão postou uma 
foto com toda a família.  

AGRADECIDA. Após o 
anúncio do término do 
namoro com Shawn 
Mendes, Camila Cabello, 
24, agradeceu na quinta, 
quando foi comemora-
do o Dia de Ação de Gra-
ças nos Estados Unidos, 
o carinho dos seus fãs. 
“Me sinto muito grata 
por ter vocês aqui me 
dando amor, ouvindo a 
minha música e dando 
apoio nessa vida/jorna-
da criativa”.

‘’Me apaixonei 
pelo Pantanal’’
Juliana Paes sobre morar 
em Mato Grosso para 
gravar a novela Pantanal. 

H
á dez anos, Ga-
briel Linha-
res da Rocha, 
nome de batis-
mo do rapper 

Don L, reunia dinheiro e 
motivação para ir a São 
Paulo, deixando para trás 
Fortaleza, sua terra natal. 
A trajetória dessa jornada 
é o plano de fundo do seu 
novo disco “Roteiro para 
Aïnouz, Vol.2”, segundo 
da trilogia anunciada pelo 
cantor, que foi lançado 
na madrugada desta sex-
ta (26) nas plataformas de 
streaming de música. Nele 
o cantor narra as estradas 
em que percorreu e ima-
gina novos caminhos para 
o futuro Brasil. Leia a ma-
téria completa em nosso 
site: Gazetasp.com.br

RAP NORDESTINO  
Uma ‘competição injusta’
Don L, cearense, fala 
em novo trabalho 
sobre como o cenário 
do rap ainda diminui 
artistas vindo do 
nordeste

Como apresentadora
É difícil imaginar Alessandra Ambrosio (40) com um fio de 
cabelo fora do lugar, mas a modelo garante que já teve sua 
cota de perrengues quando o assunto é cabelo. “Uma vez 
quis dar uma clareada, fazer uma luzes, chamei a melhor 
pessoa da cidade onde era o desfile e ficou tudo laranja”, ri 
em entrevista ao F5. “Daí chamei uma pessoa para mexer na 
cor e piorou. Fiquei até 2h da manhã do dia seguinte para 
conseguir arrumar.”

Marcus Majella surpreende web
O humorista Marcus Majella (42) apareceu mais magro em uma foto que compartilhou nas 
redes sociais nesta sexta-feira (26). Isso porque o artista está em processo de emagrecimen-
to. Na imagem publicada em seu feed do Instagram, o ator surge todo trabalhado no carão, 
sentado na escada luxuosa de sua casa, vestindo um conjunto colorido de bermuda e cami-
sa. Os fãs e internautas não deixaram de reparar na nova silhueta do comediante. “Marcus 
Magrela”, “Está magérrima!” e “Passa esse segredo, vai”.
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Curtas

CASADOS. O ator Mar-
co Pigossi (32) assumiu 
na noite desta quin-
ta-feira (25) o namoro 
com o cineasta Marco 
Calvani. Ele comparti-
lhou uma foto de mãos 
dadas com o namorado 
em uma praia, na Ca-
lifórnia, em Los Ange-
les, nos Estados Unidos. 
“Feliz Dia de Ação de 
Graças. PS: choca zero 
pessoas”, comentou o 
ator em foto postada. 

19 ANOS. E falando em 
casamento, a ex-mode-
lo Luciana Cardoso se 
declarou nesta quinta-
-feira (25) para o apre-
sentador Fausto Silva 
(71) e celebrou com 
uma publicação feita 
em seu Instagram, os 
19 anos de casados dos 
dois. Nos comentários 
fãs e internautas tam-
bém comemoraram a 
data do casal. O casa-
mento rendeu dois fi-
lhos, João (17) e Rodri-
go (13). Recentemente 
Faustão postou uma 
foto com toda a família.  

AGRADECIDA. Após o 
anúncio do término do 
namoro com Shawn 
Mendes, Camila Cabello, 
24, agradeceu na quinta, 
quando foi comemora-
do o Dia de Ação de Gra-
ças nos Estados Unidos, 
o carinho dos seus fãs. 
“Me sinto muito grata 
por ter vocês aqui me 
dando amor, ouvindo a 
minha música e dando 
apoio nessa vida/jorna-
da criativa”.

‘’Me apaixonei 
pelo Pantanal’’
Juliana Paes sobre morar 
em Mato Grosso para 
gravar a novela Pantanal. 

H
á dez anos, Ga-
briel Linha-
res da Rocha, 
nome de batis-
mo do rapper 

Don L, reunia dinheiro e 
motivação para ir a São 
Paulo, deixando para trás 
Fortaleza, sua terra natal. 
A trajetória dessa jornada 
é o plano de fundo do seu 
novo disco “Roteiro para 
Aïnouz, Vol.2”, segundo 
da trilogia anunciada pelo 
cantor, que foi lançado 
na madrugada desta sex-
ta (26) nas plataformas de 
streaming de música. Nele 
o cantor narra as estradas 
em que percorreu e ima-
gina novos caminhos para 
o futuro Brasil. Leia a ma-
téria completa em nosso 
site: Gazetasp.com.br

RAP NORDESTINO  
Uma ‘competição injusta’
Don L, cearense, fala 
em novo trabalho 
sobre como o cenário 
do rap ainda diminui 
artistas vindo do 
nordeste

Como apresentadora
É difícil imaginar Alessandra Ambrosio (40) com um fio de 
cabelo fora do lugar, mas a modelo garante que já teve sua 
cota de perrengues quando o assunto é cabelo. “Uma vez 
quis dar uma clareada, fazer uma luzes, chamei a melhor 
pessoa da cidade onde era o desfile e ficou tudo laranja”, ri 
em entrevista ao F5. “Daí chamei uma pessoa para mexer na 
cor e piorou. Fiquei até 2h da manhã do dia seguinte para 
conseguir arrumar.”

Marcus Majella surpreende web
O humorista Marcus Majella (42) apareceu mais magro em uma foto que compartilhou nas 
redes sociais nesta sexta-feira (26). Isso porque o artista está em processo de emagrecimen-
to. Na imagem publicada em seu feed do Instagram, o ator surge todo trabalhado no carão, 
sentado na escada luxuosa de sua casa, vestindo um conjunto colorido de bermuda e cami-
sa. Os fãs e internautas não deixaram de reparar na nova silhueta do comediante. “Marcus 
Magrela”, “Está magérrima!” e “Passa esse segredo, vai”.

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

 REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Frase

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz

B1gazetasp.com.br
SÁBADO, 27 A SEGUNDA-FEIRA, 

29 DE NOvEmBRO DE 2021 

 A Um storyboard (rotei-
ro detalhado com imagens) 
da versão nunca filmada de 
Duna, de 1970, foi arrema-
tado por nada menos que  
US$ 3 milhões, o que equivale 
a cerca de R$ 16,8 milhões, na 
última segunda-feira (22). A 
quantia ultrapassou em mais 
de 70 vezes a estimativa má-
xima da casa de leilões, que 
era de US$ 39 mil, cerca de 
 R$ 217 mil.

De acordo com a Christie’s, 
responsável pelo certame, os 
lances dispararam de forma 
rápida, sendo que o vence-
dor foi um norte-americano, 
que participou via telefone. 
Estima-se que o lançamento 
recente da franquia Duna, di-
rigida por Denis Villeneuve, 
tenha despertado o interesse 
dos colecionadores.

Storyboard de Duna, feito em 1970, é 
vendido por mais de R$ 16 milhões

Roteiro nunca 
filmado de 
Jodorowsky teria 
de dez a 12 horas 
e seria estrelado 
por Mick Jagger, 
o cineasta Orson 
Welles, e o artista 
plástico Salvador 
Dali

O documento leiloado foi 
concebido pelo franco-chi-
leno Alejandro Jodorowsky, 
cujo filme teria de dez a 12 ho-
ras e seria estrelado, entre ou-
tros nomes, pelo cantor Mick 
Jagger, o cineasta Orson Wel-
les, e o artista plástico Salva-
dor Dali. (GM) 

 A A empresa de transportes 
e logística GTI LOG está se 
desfazendo de parte de sua 
frota, que não é mais utiliza-
da, em um leilão, que aconte-
ce no dia 1º de dezembro, de 
forma on-line, na plataforma 
Líder Leilões.

De acordo com a leiloeira, 
o pregão é uma boa oportu-
nidade de negócios para ca-
minhoneiros, comerciantes 
do ramo de peças de cami-
nhões e empresas de logística 
e transportes.

Ao todo, estarão em dispu-
ta 35 lotes, que incluem bens 
inservíveis, baús e reboques, 
carga seca e outros, com direi-
to à documentação. Os lances 
iniciais variam de R$ 1 mil a  
R$ 47,2 mil, sendo que os des-
contos são, em média, de 30% 
do valor de mercado.

Entre os lotes, vale desta-

GTI LOG leiloa frota no 
estado de São Paulo

car uma Carroceria Sider Reto, 
ano e modelo 1993, que pode 
ser arrematada a partir de  
R$ 13,9 mil. Outra boa oferta 
é uma Carroceria Bobineira 
Simples, ano e modelo 2004, 
que possui lance inicial de  
R$ 18,9 mil. Já uma Carroceria 
Carga Seca, ano 2003, modelo 
2004, está à venda pelo valor 
mínimo de R$ 20,5 mil.

Até o dia 30 de novem-
bro, mediante agendamen-
to, é possível visitar os lotes, 
que se encontram nas cidades 
paulistas de Mauá e Caçapava.

Os interessados em parti-
cipar do leilão devem se ins-
crever no site da leiloeira. Na 
página, é possível ver fotos dos 
itens disponíveis, bem como 
acessar o edital do leilão e se 
informar sobre as condições 
de conservação dos bens e as 
formas de pagamento. (GM) 

Storyboard do filme nunca filmado Duna ultrapassou em 70 vezes 
a estimativa máxima da casa de leilões, que era de US$ 39 mil

DIVULGAÇÃO/SONY PICTURES CLASSICS

 A O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP) rea-
liza na próxima terça-feira, 30 
de novembro, leilões nas ci-
dades do Rio de Janeiro e São 
Paulo, que totalizam 80 lotes 
disponíveis para disputa.

No Rio de Janeiro estarão à 
venda 14 imóveis provenien-
tes da Operação Câmbio Desli-
go, que é um desdobramento 
da Lava Jato no Estado, res-
ponsável pela denúncia de um 
suposto esquema de lavagem 
de dinheiro envolvendo, en-
tre outros nomes, o ex-gover-
nador Sérgio Cabral e o dolei-
ro Dario Messer. O certame 
está sob responsabilidade do 
escritório Sandra Sevidanes 
Leilões.

Os imóveis estão localiza-
dos em bairros como Leblon, 
Botafogo e Barra da Tijuca e 
possuem lances iniciais entre 
R$ 363 mil e R$ 3,1 milhões. 
Um dos destaques é um apar-
tamento de 98 m², com duas 
vagas de garagem, três quar-
tos, sendo uma suíte, sala, co-
zinha, área e banheiro de ser- No estado de São Paulo serão leiloados 66 lotes de veículos, com lances iniciais a partir de R$ 4 mil

DIVULGAÇÃO/MJSP

Ministério da Justiça realiza 
leilão no Rio e em São Paulo

DOU-LHE UMA. No Rio serão leiloados 14 imóveis da Operação Câmbio Desligo; em SP a oferta é de veículos

viço. A propriedade, que fica 
em Botafogo, possui lance ini-
cial de R$ 757 mil.

Na cidade de São Paulo, 
por sua vez, vão a leilão 66 
lotes com carros, motos e ca-
minhões, com lances iniciais a 
partir de R$ 5 mil. Até o dia 29 
de novembro é possível visitar 
os veículos, mediante agenda-
mento no site da Líder Leilões, 
responsável pelo pregão.

Entre os lotes disponíveis 
há sucatas e veículos com di-
reito à documentação, com 
lances a partir de R$ 4 mil, 
como é o caso de VW Gol 1.0, 
ano e modelo 2005.

Somados, os dois estados 
já arrecadaram R$ 37 milhões 
com leilões desde  o ano de 
2020, sendo R$ 13 milhões 
em São Paulo e R$ 24 milhões 
no Rio de Janeiro. De acordo 
com o MJSP, os recursos arre-
cadados são destinados aos 
cofres públicos para o fortale-
cimento das ações que resul-
tam nas apreensões e reforço 
no combate a entorpecentes.  
(Gladys Magalhães)

Bob’s vai 
vender 
lanche 
congelado

 A A rede de fast-food Bob’s 
acaba de lançar sua linha 
pré-pronta de lanches, bati-
zada de Bob’s em Casa, que, a 
princípio, está disponível so-
mente nos supermercados St. 
Marché, em São Paulo.

Com preços sugeridos a 
partir de R$ 23,90, os sanduí-
ches são vendidos congela-
dos, bastando apenas aque-
cê-los no micro-ondas pelo 
tempo indicado na emba-
lagem para que possam ser 
consumidos.

A linha conta com cinco sa-
bores e, segundo a marca, em 
breve também estará à venda 
nas lojas e no delivery do Bob’s.

“Além de poder aproveitar 
o momento ao lado de ami-
gos e familiares, as pessoas 
terão em suas casas o que há 
de melhor em qualidade e 
sabor na categoria de ham-
búrgueres congelados, com o 
diferencial de ter em sua com-
posição hambúrgueres com 
100% de carne bovina e 100% 
empanado de frango. Além 
de muita praticidade”, conclui 
Raquel Paternesi, diretora de 
Marketing do Bob’s. (GM) 

NO MERCADO

 A Um apartamento de 145 
m², localizado no bairro de 
Vila Rosália, na cidade de Gua-
rulhos, é um dos destaques 
do leilão de imóveis desocu-
pados realizado pela platafor-
ma Sodré Santoro. O imóvel, 
que possui o menor lance ini-
cial do leilão, pode ser arre-
matado a partir de R$ 250 mil.

O leilão, que acontece 
apenas de forma on-line, se 
encerra às 15h da próxima 
sexta-feira, 3 de dezembro. Se-
gundo a leiloeira, estão dispo-
níveis para compra 12 lotes, 
entre galpões, terrenos, fazen-
das, unidades comerciais e re-
sidenciais, espalhados pelos 

Imóveis desocupados vão a 
leilão a partir de R$ 250 mil

Fazenda em Camaçari, na Bahia, é o lote com o maior lance inicial 

DIVULGAÇÃO/SODRÉ SANTORO

Apartamento de 145 m² na cidade de Guarulhos é um dos 
destaques de leilão de imóveis desocupados da Sodré Santoro

estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Goiás e Bahia.

Em São Paulo, outra boa 
oportunidade é um aparta-
mento em Pinheiros. Com 111 
m² e duas vagas de garagem, 
o imóvel pode ser adquirido 
a partir de R$ 800 mil. Já uma 
casa na cidade de Itu possui 
lance inicial de R$ 2 milhões. 
O imóvel possui 534 m² de 
área construída e  2,5 mil m² 
de área total.

No litoral, por sua vez, um 
apartamento duplex, de 682 
m², na praia de Tortuga, no 
Guarujá, sai a partir de R$ 3 
milhões.

O lote com o lance inicial 
mais alto do leilão, de R$ 33 
milhões, é uma fazenda em 
Camaçari, na Bahia. Batizada 
de Fazenda Boa Esperança II, a 
propriedade conta com uma 
área de terra de mais de 464 
mil m².

Para participar do leilão, 
basta se inscrever no site da 
Sodré Santoro e se habilitar 
para fazer ofertas. (GM)

 A Natural de Curitiba, no es-
tado do Paraná, a marca de 
chocolates Oz inaugura neste 
sábado, 27 de novembro, sua 
primeira loja em São Paulo, 
na avenida Jacutinga, 31, em 
Moema. Com o desembarque 
na capital paulista, a marca 
espera faturar até R$ 120 mil 
por mês no espaço.

“A chegada em São Paulo 
é importante porque a mar-
ca já é conhecida nas redes de 
varejo, mas agora, com a loja, 
vai se aproximar ainda mais 
do consumidor, levando o en-
canto e a magia de Oz e toda a 
tecnologia por trás da marca”, 
diz Rafael Nunes, fundador da 
empresa.

Com preços a partir de 
R$ 6,80, a loja irá oferecer 
mais de 80 sabores de bar-
ras de chocolates, bombons 

Oz quer faturar R$ 120 
mil por mês em SP

e snacks, além da coleção de 
Natal com diversas opções 
de panetones. Quem for até 
a loja poderá ainda saborear 
os cafés, chás, chocolates e 
coquetéis à base de gin, bem 
como apreciar a decoração do 
espaço, que traz painéis com 
pássaros coloridos assinados 
pela artista plástica Thais Gil.

“Estamos trazendo o uni-
verso da OZ para São Paulo 
para proporcionar às pessoas 
o prazer de saborear nossos 
chocolates em um ambiente 
charmoso, onde gastronomia 
e arte se encontram para criar 
novas experiências”, explica o 
executivo.

Além da loja em Moema, 
a marca planeja abrir outra 
unidade na região da ave-
nida Paulista ainda neste 
ano. (GM)

DocuSign Envelope ID: 7021ADA5-B242-4401-953B-233CF3EE0795



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

B2gazetasp.com.br
SÁBADO, 27 A SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021 

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

DocuSign Envelope ID: 7021ADA5-B242-4401-953B-233CF3EE0795



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

B2gazetasp.com.br
SÁBADO, 27 A SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021 

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

B3gazetasp.com.br
SÁBADO, 27 A SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021 

2ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL/SP
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - Art. 887, § 3º/CPC

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Ofi cial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL 
DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 1132558-51.2016.8.26.0100. 
Executados: CONSMETAL INDUSTRIA MECANICA LTDA, NUCIMAR JOSE FRESSATO, CARMEN 
CINIRA QUARTAROLA FRESSADO, NORIVAL TADEU FRESSATO, ELIANA CANO FRESSADO 
- Terreno com área de 19.327,00m². Rua Cobalto, nº430-530, Itaquaquecetuba/SP - Contribuinte nº 
44432-43-10-0001-01-0001 e 44432-43-10-0001-02-000-1. Descrição completa na Matrícula nº 15.974 
do 01ª CRI de Itaquaquecetuba /SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 27.937.063,55 - Lance mínimo na 2ª 
praça: R$ 16.762.238,13 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS 
- 1ª Praça começa em 21/01/2022 às 14h00min, e termina em 26/01/2022 às 14h00min; 2ª Praça 
começa em 26/01/2022 às 14h01min, e termina em 15/02/2022 às 14h00min. Ficam os executado(s) 
CONSMETAL INDUSTRIA MECANICA LTDA, NUCIMAR JOSE FRESSATO, CARMEN CINIRA 
QUARTAROLA FRESSADO, NORIVAL TADEU FRESSATO, ELIANA CANO FRESSADO, bem como 
seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso 
não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 10/08/2018.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | www.ZUKERMAN.com.br Z U K E R M A N
L  E  I   L  Õ  E  S

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 
– 13/12/2021 às 16h30 - VALOR: R$ 162.920,74 e 2º leilão público – 14/12/2021 às 16h30 - 

VALOR: R$ 107.860,98. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário 
BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel 
abaixo descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento 
Imobiliário – SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas 
condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Um terreno correspondente ao lote 433, da quadra 13, com 
frente para a rua 24JP, denominado “Loteamento Jardim Primavera”, em Bebedouro/SP, com área de 
389,83m². MATRÍCULA: 35.774 – Oficial de Registro de Imóveis de Bebedouro/SP. FIDUCIANTE: PAULO 
SÉRGIO DA SILVA NEVES CPF 054.214.828-55. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 30/09/2021. O 
arrematante pagará no ato, o valor da arrematação e 5% de comissão da leiloeira e arcará com todas as 
despesas cartorárias, escritura pública, imposto de transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, 
emolumentos cartorários, registros, averbações e todas as despesas que vencerem a partir da data da 
arrematação. A desocupação / reintegração na posse ficará a cargo exclusivo do arrematante se no caso 
houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante 
alegar desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou eventual diferença nas 
medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos leilões os fiduciantes. 
Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do edital completo 
disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

LEILÃO ONLINE DE VEÍCULOS SANTANDER 
FINANCIAMENTOS. Terça-feira, 30 de Novembro 
de 2021 à partir das 10:00 horas – SOMENTE ONLINE | Lances: 

www.satoleiloes.com.br. Visitação para inspeção visual dos bens mediante 
agendamento nos dias 27/11/21 e 29/11/21 | Para mais informações: (11) 4223-4343.  
Antônio Hissao Sato Júnior - Leiloeiro Oficial – JUCESP 690.

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599

www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 50 VEÍCULOS
VEÍCULOS DE FROTA E RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO

01 / Dezembro 2021 - Quarta 9:30h. 

WWW.MILANLEILOES.COM.BR

RONALDO MILAN
LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266
INFORMAÇÕES E CADASTRO:

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO EQUIP. e MATERIAIS DIVS.

29 / Novembro 2021 Segunda 10h. 

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

BRADESCO 17 IMÓVEIS 

30 / Novembro 2021 - Terça 14h. 

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO DE JÓIAS E RELÓGIOS VECCHIO

30 / Novembro 2021 Terça 15h. 

 www.milanleiloes.com.br

PREVISUL 24 IMÓVEIS
LEILÃO ONLINE

03 / Dezembro 2021 - Sexta 16h. 

 www.milanleiloes.com.br

PREVISUL 03 IMÓVEIS
LEILÃO ONLINE

1ª Praça: 01/12 - 2ª Praça: 07/12 2021 16h. 

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

BRADESCO 04 IMÓVEIS 

1ª Praça: 02/12 - 2ª Praça: 06/12 2021 15h. 

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada 
pelo(s) comitente (s) GAFISA , torna púbico a oferta, em leilão ONLINE -  LEILÃO – DECORADO 
LORIAN  (aberto ao público) – REF. 21 – extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento 
decorado, com encerramento a partir das 11h00 do dia 30/11/2021, no portal  www.lancetotal.com.
br, nos termos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE 
JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. Os bens 
serão vendidos no estado em que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro qualquer 
responsabilidade quanto ao estado de conservação. Os bens poderão ser examinados pelos interes-
sados mediante AGENDAMENTO PRÉVIO, através do email: atendimento@lancetotal.com.br, até o 
dia 24/11/2021. Retirada dos bens: Dia 04 de Dezembro de 2021 das 10 às 15h na Avenida Doutor 
Martin Luther King, 980 - Cidade São Francisco, Osasco - SP, 06030-000. A venda será realizada à 
vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, 
que será realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes consulte o site www.
lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

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

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 07/12/2021 às 09h15/2º Público Leilão: 21/12/2021 às 15h00

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís 
Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, devidamente 
autorizado pelo Credor Fiduciário PLANIK 18 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, CNPJ/MF sob nº 
13.052.312/0001-90, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, através da Loja SOLD LEILÕES 
(www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), nos termos do artigo 27 da Lei 
9.514/97 e regulamentação complementar com Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e 
Outras Avenças o seguinte imóvel em lote único: Apartamento nº 28 do empreendimento ENJOY FREGUESIA 
DO Ó, situado na Rua Balsa nº 543, na Vila Santa Marina, no 4º Subdistrito - Nossa Senhora do Ó, contendo 
a área privativa de 59,370m², área comum (inclui garagem) de 40,775m² e com a área total de 100,145m², 
melhor descrito na matrícula nº 190.636 do 8º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP. 
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 104.183.0013-4. 1º PÚBLICO LEILÃO VALOR: R$ 682.796,37. 2º PÚBLICO LEILÃO 
VALOR: R$ 705.615,94. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel 
no leilão, como: pagamento à vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de arrematação, despesas 
com Escritura Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, 
registrários etc. O imóvel será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento das condições, características e estado de conservação. Imóvel Ocupado, desocupação 
por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Fica a Fiduciante: MONICA GONÇALVES, RG 
nº 24.891.818-7-SSP/SP, CPF/MF nº 162.979.248-99, intimada da data dos leilões pelo presente edital. O(s) 
devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, 
incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante 
correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo 
o(s) fiduciante(s) readquirir(em) os imóveis entregues em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, 
exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, 
despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 
9.514/97, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O edital 
completo encontra-se disponível na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID 
MARKETPLACE (www.superbid.net).

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

LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS
Online

Data de Fechamento: a partir das 10h0006/12/2021

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – EXCLUSIVAMENTE ONLINE - BARI COMPANHIA HIPOTECÁRIA, atual
denominação da BARIGUI COMPANHIA HIPOTECÁRIA, inscrita no CNPJ nº 14.511.781/0001-93, com sede em
Curi�ba/PR, doravante denominada simplesmente ou , torna público, para conhecimento dosVENDEDORA BARI
interessados, que se acha aberto, leilão do �po "MAIOR LANCE OU OFERTA", para alienação dos imóveis de sua
propriedade, conforme relação constante no Anexo I, parte integrante deste Edital. O leilão será regido pelas
normas e disposições, consignadas neste Edital e regras aplicáveis de Direito Privado. O leilão terá início a par�r da
data da liberação dos imóveis no site, para envio de lances , encerrando-se no dia , a par�r dason-line 06/12/2021
10:00 Sra.horas e será realizado à Av. Angélica nº 1.996, 6º andar, São Paulo/SP e estará a cargo do Leiloeiro Oficial,
Dora Plat, matriculado na JUCESP sob nº 744, com escritório à Av. Angélica nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, São
Paulo/SP. 1.1. A alienação dos imóveis de propriedade da BARI, relacionados no anexo I, parte1. OBJETO:
integrante deste Edital. 2.1. Os interessados deverão se cadastrar no site www.zukerman.com.br2. HABILITAÇÃO:
e se habilitar acessando a página deste leilão, para par�cipação on-line, com antecedência de até 01 (uma) hora,
antes do horário previsto, para o encerramento do leilão. 3.1. O envio de lances se dará3. LANCES ON-LINE:
exclusivamente através do site . Sobrevindo lance nos 2 (dois) minutos, antecedentes aowww.zukerman.com.br
horário de fechamento do lote, o prazo de envio de lances, para o respec�vo lote, será prorrogado em 2 (dois)
minutos, quantas vezes forem necessárias, para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de
ofertar novos lances. 3.2. O proponente vencedor será comunicado expressamente, do prazo e condições de
pagamento, estabelecidos neste edital. No caso do não cumprimento da obrigação assumida, no prazo
estabelecido, não será concre�zada a transação de compra e venda, e estará o proponente sujeito a sanções de
ordem judicial, a �tulo de perdas e danos. 4.1. A comitente4. DECLARAÇÃO DA COMITENTE VENDEDORA:
VENDEDORA, legí�ma proprietária, declara sob as penas da lei, que os imóveis se encontram livres e
desembaraçados de impostos, taxas, contribuições, etc., bem como de quaisquer ônus, judiciais e/ou
extrajudiciais, com exceção daqueles, cuja necessidade de regularização, esteja informado no texto do lote, com as
respec�vas obrigações, quanto à regularização. 5.1 Os imóveis relacionados no Anexo I5. CONDIÇÕES DE VENDA: .
serão vendidos, a quem maior lance oferecer, em leilão de modo somente on-line, obedecidas às condições deste
edital, reservando-se à , o direito de liberar ou não os imóveis, pelo maior preço alcançado, par�ndoVENDEDORA
do lance mínimo estabelecido, bem como, re�rar, quando for o caso, de acordo com seu critério ou necessidade,
por intermédio do leiloeiro. 5.1.1. Fica a exclusivo critério da , independentemente de jus�fica�va,VENDEDORA
aceitar ou não a maior oferta recebida por cada lote, sem que isso lhe acarrete quaisquer ônus ou penalidade. 5.2.
Os interessados na aquisição dos imóveis, previamente à apresentação de lances, deverão ler atentamente todas
as condições estabelecidas neste edital. As fotos divulgadas dos imóveis são meramente ilustra�vas, compe�ndo
aos interessados, procederem visita prévia à realização do leilão. 5.3. Os arrematantes ficarão responsáveis caso
tenha ocorrido reforma, reformulação, alteração, ou seja necessária qualquer regularização, averbação ou registro
perante os órgãos competentes, não sendo responsável a por eventuais restrições de naturezaVENDEDORA
ambiental, sanitária, enfitêu�ca ou decorrente de zoneamento, condomínio ou de determinações decorrentes de
norma, ordem ou recomendação emi�da pela Administração Pública, direta ou indireta, órgãos Judiciais ou demais
autoridades com poderes para tanto. 5.4. Caberá aos arrematantes, providenciar às suas expensas, toda e
qualquer regularização � sica e documental dos imóveis, perante os órgãos competentes, quando for o caso, tais
como, Prefeitura e Oficial de Registro de Imóveis, Secretaria do Patrimônio da União, administração de condomínio
edilício ou horizontal de que o imóvel seja parte integrante, independentemente da data da sua cons�tuição,
exemplifica�vamente, mas não exaus�vamente: obtenção de plantas, projetos habite-se, memoriais, alvarás,
regularização de cadastro de contribuinte perante a Prefeitura, regularização de numeração do prédio e/ou do
logradouro, averbações de demolição/construção, unificações, desmembramentos, respondendo por quaisquer
ônus, providências ou encargos. 5.5. Os imóveis serão vendidos em caráter “AD CORPUS”, na situação em que se
encontra registrado no Cartório de Imóveis onde está matriculado e nas condições fiscais em que se apresenta
perante os órgãos públicos, sendo que as áreas mencionadas no edital são meramente enuncia�vas e repe��vas
das dimensões constantes do registro imobiliário. 5.6. Os arrematantes, adquirem os imóveis como eles se
apresentam, como um todo, não podendo, por conseguinte, reclamarem de eventuais mudanças, nas disposições
internas dos imóveis apregoados, não podendo, ainda, alegarem desconhecimento das condições, caracterís�cas,
localização e estado de conservação em que os imóveis se encontram, seja a que tempo ou �tulo for, não sendo
cabível, portanto, pleitear a rescisão do contrato ou aba�mento proporcional do preço em tais hipóteses. 5.7. Os
interessados deverão cien�ficar-se previamente, das restrições impostas pela legislação municipal, estadual ou
federal, aplicáveis aos imóveis, no tocante às restrições de uso do solo ou zoneamento, e ainda, das obrigações e
dos direitos, decorrentes das convenções e especificações de condomínio, quando for o caso, às quais, estarão
obrigados a respeitar, por força da arrematação dos imóveis. 5.8. Todos os débitos incidentes sobre os imóveis -
inclusive, mas não exclusivamente, IPTU e contribuições condominiais -, mesmo que vencidos ou ainda a vencer,
serão de exclusiva responsabilidade do arrematante, que se compromete a providenciar o pagamento até a data da
outorga da Escritura Pública Defini�va de Compra e venda, conforme item 8.1 do presente Edital, mesmo que tais
débitos estejam ou sejam cobrados ou executados, administra�va ou judicialmente, em nome da ouVENDEDORA
de qualquer terceiro. 5.9. O arrematante compromete-se a cumprir quaisquer exigências de Cartórios, da
Administração Pública, direta ou indireta, do Poder Judiciário e demais autoridades, especialmente previdenciárias
e fiscais, que tenham por objeto a regularização dos Imóveis junto a Cartórios e Órgãos competentes, o que
ocorrerá sob suas exclusivas expensas. A não será responsável por débitos não apurados junto aoVENDEDORA
INSS do Imóvel com construção em andamento, concluída ou reformada, não averbada no Registro de Imóveis
competente, bem como quaisquer outros ônus judiciais ou extrajudiciais, inclusive pendências de IPTU e
contribuições condominiais, providências ou encargos necessários para a regularização do imóvel. 5.10. Somente
serão aceitos lances realizados por pessoas � sicas ou jurídicas, regularmente cons�tuídas e com personalidade
jurídica própria. Estrangeiros deverão comprovar sua permanência legal e defini�va no país. 5.11. Os interessados,
se pessoa � sica, deverão portar documentos para iden�ficação (RG e CPF). Menor de 18 anos só poderá adquirir
algum imóvel se emancipado ou assis�do por seu representante legal. 5.12. Se pessoa jurídica, os representantes
deverão estar munidos de cópias auten�cadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e alterações, onde conste a
forma de representação da empresa. 5.13. Outros documentos poderão ser solicitados pela , para finsVENDEDORA
de concre�zação da transação. 5.14. A representação por terceiros deverá ser feita por procuração pública, com
poderes especiais para o ato. 5.15. O pagamento do valor total do arremate poderá ser feito via depósito ou TED –
Transferência Eletrônica Disponível –, em conta corrente a ser indicada pela em conformidade com aVENDEDORA,
condição de pagamento estabelecida no subitem 6.1. 6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 6.1. À Vista, com o
pagamento total do valor de arrematação de cada lote indicado no Anexo I em até 24 (vinte e quatro) horas,

contados do momento da arrematação. 6.2. No caso do não cumprimento da obrigação assumida e não ocorrendo
o pagamento do valor do lance vencedor no prazo estabelecido, não será concre�zada a transação de compra e
venda e estará o proponente sujeito a sanções de ordem judicial, a �tulo de perdas e danos, sem prejuízo das
penalidades previstas no item 9.1 do presente Edital. Eventuais pagamentos parciais do preço da arrematação ou
da comissão do leiloeiro não serão devolvidos, em nenhuma hipótese. 7.1. O7. COMISSÃO DE LEILOEIRO:
arrematante, além do preço total do arremate, a ser pago na forma estabelecida no subitem 6.1, pagará também ao
LEILOEIRO, dentro do prazo de 24 horas, contados do momento da arrematação, a quan�a correspondente a 5%
(cinco por cento), sobre o valor do arremate, a �tulo de comissão. 8.1. A alienação8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA:
dos imóveis relacionados no Anexo I será formalizada por meio de Escritura Pública Defini�va de Venda e Compra.
8.2. A deverá lavrar o competente instrumento de formalização da alienação, em até 60 (trinta) dias,VENDEDORA
contados do pagamento do preço da arrematação e da comissão do leiloeiro, o que ocorrer por úl�mo, quando não
houver pendência de regularização documental, de qualquer das partes, indicada no texto do lote do Anexo I, que
impeça a lavratura da escritura. No caso da ocorrência de impedimento, a venda será formalizada por meio de
instrumento par�cular cabível, dentro do prazo estabelecido, até que seja sanada a irregularidade, para a lavratura
da escritura defini�va. 8.3. A escritura defini�va de compra e venda será lavrada em Tabelionato de Notas indicado
pela , localizado nos municípios de São Paulo/SP ou Curi�ba/PR, podendo o arrematante fazer-seVENDEDORA
representar por procurador devidamente cons�tuído. 8.4. O competente Instrumento Aquisi�vo será firmado com
o arrematante, cujo nome constar da Ata e Recibo de Arrematação, somente admi�da sua subs�tuição, por cessão
de direitos, na forma da lei, com prévia análise e aprovação por parte da e comprovado o pagamentoVENDEDORA
dos tributos incidentes, se houverem. 8.5. A se obriga a fornecer ao arrematante, ficha de matrículaVENDEDORA
do imóvel atualizada, com nega�va de ônus e alienações e demais cer�dões exigidas por lei (se posi�vas, com as
devidas jus�fica�vas). 8.5.1. A declara-se possuidora de patrimônio suficiente para garan�r aVENDEDORA
sa�sfação de todo e qualquer passivo existente contra si, sendo que a venda dos imóveis indicados no Anexo I não a
coloca em estado de insolvência. Ao se habilitar para a par�cipação do deste leilão, o interessado declara saber que
a , dado a seu objeto social, possui contra si ações judiciais que serão apontadas em suas cer�dões,VENDEDORA
sendo que tais apontamentos não serão jus�fica�vas válida para a eventual recusa na lavratura da escritura pública
defini�va de compra e venda. 8.6. Serão de responsabilidade dos arrematantes, todas as providências e despesas
necessárias à transferência dos imóveis, tais como ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis –, cer�dões,
escrituras, registros, averbações, foro e laudêmio, quando for o caso, taxas, etc. Vencida a documentação
disponibilizada para outorga da Escritura Pública, por culpa do adquirente, ficará sob sua responsabilidade a
obtenção de novos documentos, hipótese em que a não poderá ser responsabilizada caso sejaVENDEDORA
extrapolado o prazo para a outorga. 8.7. Lavrada a Escritura, deverá o adquirente cumprir todas as obrigações
necessárias para transferência do bem em seu favor. Para isso, o adquirente providenciará os registros no Cartório
de Registros de Imóveis competente, pagará os tributos, demais emolumentos e custas incidentes, além de realizar
qualquer procedimento junto a prestadoras ou concessionárias de serviços, par�culares ou públicos, e à
Administração Pública, em qualquer de suas esferas. 8.8. A está obrigada a observar todos osVENDEDORA
procedimentos determinados pela legislação vigente, especialmente as regulamentações emanadas pelo CMN
(Conselho Monetário Nacional), BACEN (Banco Central do Brasil) e COAF (Conselho de Controle de A�vidades
Financeiras), com o obje�vo de prevenir e combater os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e
valores, conforme estabelecido na Lei nº 9.613/98, regulamentada pelo Decreto nº 2.799/98. Em consequência, a
formalização da venda, por um dos instrumentos previstos no presente Edital, estará sempre sujeita à entrega
integral dos documentos indicados acima e à análise e aprovação prévia da . Fica a exclusivo critérioVENDEDORA
da e independente de jus�fica�va, realizar a venda ou não, sem que isto lhe acarrete quaisquer ônusVENDEDORA
ou penalidades. A , ademais, reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério ou necessidade, aceitarVENDEDORA
ou não as arrematações realizadas por arrematantes que possuam qualquer pendência, irregularidade ou restrição
perante a . 9.1. Em caso de inadimplemento doVENDEDORA 9. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO:
valor de arrematação, por desistência do arrematante, desfar-se-á a venda e será cobrada uma multa moratória no
valor de 4% (quatro por cento) da arrematação para pagamento de despesas administra�vas, bem como poderá
ainda o Leiloeiro emi�r �tulo de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de
pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no ar�go 39, do Decreto nº 21.981/32, além da
inclusão do arrematante nos serviços de proteção ao crédito. 10.1. A comitente10. EVICÇÃO DE DIREITOS:
VENDEDORA responderá, em regra, pela evicção de direitos, no caso de surgir decisão judicial defini�va, transitada
em julgado, anulando o �tulo aquisi�vo da , nos termos do art. 448 do Código Civil. AVENDEDORA
responsabilidade da pela evicção, será limitada à devolução dos valores efe�vamente pagos peloVENDEDORA
arrematante, inclusive tributos, taxas, custas e emolumentos cartórios, acrescidos pelo IPCA/IBGE. Fica esclarecido
que o arrematante não poderá pleitear quaisquer outros valores indenizatórios, inclusive aqueles previstos no art.
450 do código civil, nem mesmo por benfeitorias eventualmente introduzidas no imóvel após a data da aquisição,
pelas quais, não poderá pleitear direito de retenção. 11.1. Para os imóveis dos lotes11. DISPOSIÇÕES GERAIS:
anunciados como DESOCUPADOS, a transmi�rá a posse do bem ao adquirente depois do pagamentoVENDEDORA
total do valor da arrematação e da assinatura da Escritura Pública Defini�va de Compra e Venda. 11.2. Para os
imóveis dos lotes anunciados como OCUPADOS, a transmi�rá apenas a posse indireta que �ver doVENDEDORA
imóvel depois do pagamento total do valor da arrematação e da assinatura da Escritura Pública Defini�va de
Compra e Venda, compe�ndo ao adquirente a retomada da posse direta de quem a de�ver, amigavelmente ou
mediante o ajuizamento da competente ação de reintegração de posse, que poderá ser cumulada com a cobrança
de taxa de ocupação (Lei nº 9.514/97, arts. 30 e 37-A). 11.3. Todas as despesas e encargos, de qualquer natureza,
necessárias para a liberação ou desocupação do imóvel, quando for o caso, correrão por conta do arrematante.
11.4. A falta de u�lização pela , de quaisquer direitos ou faculdades, que lhe concede a lei e este edital,VENDEDORA
importa não em renúncia, mas em mera tolerância ou reserva, para fazê-los prevalecer, em qualquer outro
momento ou oportunidade. 11.5. Eventuais pedidos de esclarecimentos deverão ser solicitados pelo tel. - (11)
3003-0677, ou por escrito, via e-mail contato@zukerman.com.br. 11.6. As demais condições obedecerão ao que
regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto n.º 22.427/33, que regulam a a�vidade
da Leiloeira Oficial.

LOTE 001 – UMUARAMA/PR – Residência em alvenaria, com área de
190,00 m² de área construída, localizada na Rua Bandeirantes, 3971, na
cidade de Umuarama/PR, construído sob o Lote 19-A, da Quadra 34, da Zona
05, com área de 273,54m², com divisas e confrontações constantes na
Matrícula nº 42.758 do 1º CRI de UMUARAMA/PR. OBS: . ODesocupado
pagamento de eventuais débitos tributários e/ou contribuições
condominiais do imóvel, se houver, vencidos ou a vencer, ficará a cargo do
arrematante. Lance Inicial: R$ 300.000,00.
LOTE 002 – RIBEIRÃO PRETO/SP Apartamento nº 1– (um), localizada no 1º
pavimento ou térreo do , situado na Rua JoãoCondomínio D. Mar�n II
Ribeiro, 1494, com área priva�va de 64,15 metros quadrados, a área comum
de divisão não proporcional de 6,00 metros quadrados e área comum de
divisão proporcional de 28,05 metros quadrados, incluída nesta 01 (uma)
vaga de garagem indeterminada, totalizando a área de 98,20 metros
quadrados, equivalente à fração ideal de 51,124% do terreno e das coisas de
uso comum; com divisas e confrontações constantes na Matrícula nº
154.915, do 2º CRI DE RIBEIRÃO PRETO/SP. OBS: , desocupação aOcupado
cargo do arrematante. O pagamento de eventuais débitos tributários e/ou
contribuições condominiais do imóvel, se houver, vencidos ou a vencer,
ficará a cargo do arrematante. Lance Inicial: R$ 150.000,00.
LOTE 003 – RIBEIRÃO PRETO/SP Apartamento nº 11– (onze), localizada no
2º pavimento ou térreo do , situado na Rua JoãoCondomínio D. Mar�n II
Ribeiro, 1494, com área priva�va de 64,15 metros quadrados, a área comum
de divisão não proporcional de 6,00 metros quadrados e área comum de
divisão proporcional de 28,05 metros quadrados, incluída nesta 01 (uma)
vaga de garagem indeterminada, totalizando a área de 98,20 metros
quadrados, equivalente à fração ideal de 51,124% do terreno e das coisas de
uso comum; com divisas e confrontações constantes na Matrícula nº
154.916, do 2º CRI DE RIBEIRÃO PRETO/SP. OBS: , desocupação aOcupado
cargo do arrematante. O pagamento de eventuais débitos tributários e/ou
contribuições condominiais do imóvel, se houver, vencidos ou a vencer,
ficará a cargo do arrematante. Lance Inicial: R$ 150.000,00.
LOTE 004 – RIBEIRÃO PRETO/SP Apartamento nº 1– (um), localizada no 2º
pavimento ou térreo do , situado na Rua JoãoCondomínio D. Mar�n I
Ribeiro, 1482, que possui a área priva�va de 64,15 metros quadrados, a área
comum de divisão não proporcional de 10,15 metros quadrados e área
comum de divisão proporcional de 26,58 metros quadrados, incluída nesta
01 (uma) vaga de garagem indeterminada, totalizando a área de 100,88
metros quadrados, equivalente à fração ideal de 51,903% do terreno e das
coisas de uso comum; com divisas e confrontações constantes na Matrícula
nº 154.917, do 2º CRI DE RIBEIRÃO PRETO/SP. OBS: , desocupação aOcupado
cargo do arrematante. O pagamento de eventuais débitos tributários e/ou
contribuições condominiais do imóvel, se houver, vencidos ou a vencer,
ficará a cargo do arrematante. Lance Inicial: R$ 150.000,00.
LOTE 005 – RIBEIRÃO PRETO/SP Apartamento nº 11– (onze), localizada no
2º pavimento ou térreo do , situado na Rua JoãoCondomínio D. Mar�n I
Ribeiro, 1482, que possui a área priva�va de 64,15 metros quadrados, a área
comum de divisão não proporcional de 10,15 metros quadrados e área
comum de divisão proporcional de 26,58 metros quadrados, incluída nesta
01 (uma) vaga de garagem indeterminada, totalizando a área de 88,78
metros quadrados, equivalente à fração ideal de 48,097% do terreno e das
coisas de uso comum; com divisas e confrontações constantes na Matrícula
nº 154.918, do 2º CRI DE RIBEIRÃO PRETO/SP. OBS: , desocupação aOcupado
cargo do arrematante. O pagamento de eventuais débitos tributários e/ou
contribuições condominiais do imóvel, se houver, vencidos ou a vencer,
ficará a cargo do arrematante. Lance Inicial: R$ 150.000,00.
LOTE 006 – CURITIBA/PR Residência nº 03, do bloco "A"– , localizada no 2º
pavimento ou 1º andar, do , situado na RuaResidencial Cecília Victoria
Agos�nho Merlin, nº 932, com área construída exclusiva de 72,12m², área
construída comum de 2,52m² , perfazendo a área construída
correspondente ou global de 74,64m² , correspondendo-lhe a fração ideal
do solo de 0,25 (120,00m²), com direito de estacionar um automóvel de
passeio, no terreno des�nado a estacionamento de automóvel, no local
demarcado no piso sob nº 3; com divisas e confrontações constantes na
Matrícula nº 81.744, do 6º CRI DE CURITIBA/PR. OBS: ,Ocupado
desocupação a cargo do arrematante,.O pagamento de eventuais débitos
tributários e/ou contribuições condominiais do imóvel, se houver, vencidos
ou a vencer, ficará a cargo do arrematante. Consta Ação Anulatória nº
0008915-22.2020.8.16.0194, da 14ª Vara Cível de Curi�ba, que aguarda
sentença. Lance Inicial: R$ 150.000,00.
LOTE 007 – SÃO PAULO/SP Apartamento nº 01– , localizado no andar térreo,
do Bloco 01 do , situado à Rua Marcio Mazzei, nº 29,Edi� cio Mont Blanche
esquina com a Rua Imbiras, nº 22º Subdistrito Tucuruvi; contendo a área ú�l
de 66,700 metros quadrados, a área comum de 6,244 metros quadrados, a
área de garagem de 22,254 metros quadrados, área total de 95,198 metros
quadrados e fração ideal de 3,125%, cabendo-lhe uma vaga na garagem
localizada no subsolo comum aos Edi� cios Mont Blanche e Mont Blue em
local indeterminado, e com auxílio de manobrista, cujas áreas e fração ideal
estão incluídas nas áreas e fração ideal do apartamento; com divisas e
confrontações constantes na Matrícula nº 79.730, do 15º CRI de SÃO
PAULO/SP. OBS: , desocupação a cargo do arrematante. OOcupado
pagamento de eventuais débitos tributários e/ou contribuições
condominiais do imóvel, se houver, vencidos ou a vencer, ficará a cargo do
arrematante. Consta Ação de Reintegração de Posse nº 1024137-
02.2018.8.26.0001 (São Paulo, Foro Regional de Santana), com deferimento
de liminar para reintegração de posse em 60 dias. O arrematante deverá
ingressar no polo a�vo da demanda, em até 30 dias contados da
arrematação e dar seguimento ao processo, às suas expensas. Lance Inicial:
R$ 180.000,00.
LOTE 008 – SÃO PAULO/SP Prédio residencial– e seu terreno situados à Rua
Oliveira Catrambi, nº 749, parte do lote 64, quadra 51, Jardim Vila Formosa,
medindo 05 metros de frente, por 25 metros da frente aos fundos de ambos
os lados, tendo nos fundos a mesma medida da frente, encerrando uma área
de 125m²; com divisas e confrontações constantes na Matrícula nº 49.869,
do 9º CRI de SÃO PAULO/SP. OBS: , desocupação a cargo doOcupado
arrematante. O pagamento de eventuais débitos tributários e/ou
contribuições condominiais do imóvel, se houver, vencidos ou a vencer,
ficará a cargo do arrematante. Consta Ação Anulatória nº 1008803-
33.2020.8.26.0008 (5ª Vara Cível – Foro do Tatuapé/SP), com sentença de
improcedência em 1º grau, man�da pelo Tribunal de Jus�ça de São Paulo.

Aguarda recurso pelo autor ou trânsito em julgado. Lance Inicial:
R$ 350.000,00.
LOTE 009 – RIBEIRÃO PRETO/SP Prédio residencial– , situado na Rua Cardeal
Arcoverde, nº 495, na cidade de Ribeirão Preto/SP, com seu respec�vo
terreno com a área superficial de 208m². Cadastrado na prefeitura municipal
de ribeirão preto sob nº 64.247; com divisas e confrontações constantes na
Matrícula nº 59.757 do 1º CRI de Ribeirão Preto/SP. OBS: ,Ocupado
desocupação a cargo do arrematante. Área construída não averbada no RI.
Regularizações e encargos perante aos órgãos competentes, correrão por
conta do arrematante. O pagamento de eventuais débitos de IPTU e/ou
condomínio ficará a cargo do arrematante. Lance Inicial: R$ 170.000,00.
LOTE 010 – SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP Prédio residencial com–
280,07m², localizado na Rua Padre José Leite Penteado, nº 113, construído
sobre o terreno designado como sendo parte do Lote nº 07 da Quadra nº 04,
com área de 198,27m²; com divisas e confrontações constantes na Matrícula
nº 41.481, do 2º CRI de SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP. OBS: ,Ocupado
desocupação a cargo do arrematante. O pagamento de eventuais débitos
tributários e/ou contribuições condominiais do imóvel, se houver, vencidos
ou a vencer, ficará a cargo do arrematante. Consta Ação Anulatória nº
1030288- 41.2018.8.26.0564 (8ª Vara Cível de São Bernardo do Campo), com
sentença de improcedência; recurso de apelação desprovido pelo TJSP -
aguarda julgamento do agravo em recurso especial interposto pelo autor.
Lance Inicial: R$ 525.000,00.
LOTE 011 – SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP Apartamento n° 105– ,
localizado no 10° andar, do , situado na Avenida GetúlioCondomínio Verona
Vargas, n° 720, e Rua Cataduva, n° 33, na Vila Baetas Neves, contendo dois
dormitórios, sala, cozinha, banheiro, hall e circulação interna, área de serviço
e w.c., com a área ú�l de 69,87 m², área comum de 48,218 m², área total
construída de 118,088 m². Ao apartamento corresponde o direito ao uso de
uma vaga de garagem cole�va, localizada no subsolo e pavimento térreo,
sem local determinando, com uso de manobrista; com divisas e
confrontações constantes na Matrícula nº 35.947, do 1° CRI de SÃO
BERNARDO DO CAMPO/SP. OBS: . O pagamento de eventuaisDesocupado
débitos tributários e/ou contribuições condominiais do imóvel, se houver,
vencidos ou a vencer, ficará a cargo do arrematante. Lance Inicial:
R$ 240.000,00.
LOTE 012 – OSASCO/SP Escritório n° 801 Torre– , localizado no 8° pavimento,
Santorini do Condomínio Osasco Prime Boulevard, torre de escritórios do
Osasco Prime Center, situado na Avenida dos Autonomistas, n° 896, esquina
com a Avenida Franz Voegeli, n° 303, com as seguintes áreas: priva�va
43,240m2; comum 38,090m2; total 81,330m°: com a fração ideal de
0,000353, com direito a u�lização de 1 vaga na garagem em local
indeterminado. Cadastro: 23242.22.57.0001.99.999.01; com divisas e
confrontações constantes na Matrícula nº 108.221, do 1º CRI de OSASCO/SP.
OBS: , desocupação a cargo do arrematante. O pagamento deOcupado
eventuais débitos tributários e/ou contribuições condominiais do imóvel, se
houver, vencidos ou a vencer, ficará a cargo do arrematante. Lance Inicial:
R$ 225.000,00.
LOTE 013 – OSASCO/SP Escritório n° 802 Torre– , localizado no 8° pavimento,
Santorini do Condomínio Osasco Prime Boulevard, torre de escritórios do
Osasco Prime Center, situado na Avenida dos Autonomistas, n° 896, esquina
com a Avenida Franz Voegeli, n° 303, com as seguintes áreas: priva�va
36,020m2; comum 36,199m2; total 72,219m²: com a fração ideal de
0,000311, com direito a u�lização de 1 vaga na garagem em local
indeterminado. Cadastro: 23242.22.57.0001.99.999.01; com divisas e
confrontações constantes na Matrícula nº 108.222, do 1º CRI de OSASCO/SP.
OBS: , desocupação a cargo do arrematante. O pagamento deOcupado
eventuais débitos tributários e/ou contribuições condominiais do imóvel, se
houver, vencidos ou a vencer, ficará a cargo do arrematante. Lance Inicial:
R$ 225.000,00.
LOTE 014 – SÃO PAULO/SP Apartamento nº 202– , localizado no 20º andar
do , situado na Rua Dr. José Áureo Bustamente, nº 400, noEdi� cio Toca� a
jardim Cedro do Líbano, 30º subdistrito, Ibirapuera/SP, com a área priva�va
de 138,000m²; a área comum do edi� cio coberta de 107,830m², a área
comum descoberta de 44,456m², e a área total de 290,286m², equivalente a
uma fração ideal de 0,024959 no terreno e nas partes de propriedade e uso
comum do condomínio; com direito de usar 03 vagas para estacionamento
de 01 veículo em cada vaga, comuns e indeterminadas, na garagem cole�va
localizada nos subsolos do condomínio, sem preferência de tamanho ou
localização; com divisas e confrontações constantes na Matrícula nº
216.725, do 15º CRI de SÃO PAULO/SP. OBS: , desocupação a cargoOcupado
do arrematante. O pagamento de eventuais débitos tributários e/ou
contribuições condominiais do imóvel, se houver, vencidos ou a vencer,
ficará a cargo do arrematante. Consta Ação Anulatória nº 1034057-
89.2021.8.26.0002 (5ª Vara Cível – Foro de Santo Amaro/SP), atualmente em
fase de instrução. Lance Inicial: R$ 1.250.000,00.
LOTE 015 – INDAIATUBA/SP Prédio residencial com 739,30m²– de área
construída, situado na Alameda das Petúnias, nº 11, esquina com a Alameda
das Palmas, construído sob o lote de terras nº 01-U, da quadra K, do
Loteamento Colinas do Mosteiro Itaiaci – Gleba I, no Município de
Indaiatuba/SP, contendo a área de 10.000m²; com divisas e confrontações
constantes na Matrícula nº 57.562, do CRI de INDAIATUBA/SP. OBS:
Ocupado, desocupação a cargo do arrematante. O pagamento de eventuais
débitos tributários e/ou contribuições condominiais do imóvel, se houver,
vencidos ou a vencer, ficará a cargo do arrematante. Consta Ação Anulatória
nº 1001924-32.2021.8.26.0248 (3ª Vara Cível de Indaiatuba/SP), julgada
improcedente, atualmente aguardando julgamento de apelação da autora.
Lance Inicial: R$ 2.000.000,00.
LOTE 016 – CAMPINAS/SP Apartamento nº 163– , localizado no 16º andar
da , situado na AvenidaTorre D do Condomínio Ispira� o Residencial
Engenheiro Augusto de Figueiredo, nº 437, em Campinas/SP, com as
seguintes áreas: ú�l de 86,4400m², comum de 89,7379m², total de
176,1779m² e fração ideal de 37,7907m² ou 0,2524%, no terreno onde foi
edificado o condomínio; com divisas e confrontações constantes na
Matrícula nº 182.957, do 3º CRI de CAMPINAS/SP. OBS: ,Ocupado
desocupação a cargo do arrematante. O pagamento de eventuais débitos
tributários e/ou contribuições condominiais do imóvel, se houver, vencidos
ou a vencer, ficará a cargo do arrematante. Lance Inicial: R$ 550.000,00.
LOTE 017 – SÃO PAULO/SP Apartamento nº 121 �po duplex– , localizado no
12º andar ou 13º pavimento do , situado na Rua GeneralEdi� cio Pozelli

Calado, nº. 91, no 27º subdistrito – Tatuapé, contendo a área ú�l de
470,960m², área comum de 218,832m², área total de 689,792m², e a fração
ideal no terreno de 12,1417%; , na garagem localizada no subsolo,Vaga nº 39
do “ ”, situado na Rua General Calado, nº. 91, no 27ºEdi� cio Pozelli
subdistrito – Tatuapé, contendo a área ú�l de 10,000m2., área comum de
16,755m2., área total de 26,755m2 e a fração ideal no terreno de 0,3082%,
com auxílio de manobrista; , na garagem localizada no subsolo, doVaga nº 40
“ ”, situado na Rua General Calado, nº. 91, no 27º subdistrito –Edi� cio Pozelli
Tatuapé, contendo a área ú�l de 10,000m2., área comum de 16,755m2.,
área total de 26,755m2 e a fração ideal no terreno de 0,3082%, com auxílio
de manobrista; , na garagem localizada no subsolo, do “Vaga nº 41 Edi� cio
Pozelli”, situado na Rua General Calado, nº. 91, no 27º subdistrito – Tatuapé,
contendo a área ú�l de 10,000m2., área comum de 16,755m2., área total de
26,755m2 e a fração ideal no terreno de 0,3082%, com auxílio de
manobrista, matrícula nº 229.035; , na garagem localizada noVaga nº 43
subsolo, do “ ”, situado na Rua General Calado, nº. 91, no 27ºEdi� cio Pozelli
subdistrito – Tatuapé, contendo a área ú�l de 10,000m2., área comum de
16,755m2., área total de 26,755m2 e a fração ideal no terreno de 0,3082%,
com auxílio de manobrista; , na garagem localizada no subsolo, doVaga nº 45
“ ”, situado na Rua General Calado, nº. 91, no 27º subdistrito –Edi� cio Pozelli
Tatuapé, contendo a área ú�l de 10,000m2., área comum de 16,755m2.,
área total de 26,755m2 e a fração ideal no terreno de 0,3082%, com auxílio
de manobrista; todas com divisas e confrontações constantes nas Matrículas
nºs 211.023, 229.033, 229.034, 229.035; 229.037 e 229.038, todas do 9º CRI
de SÃO PAULO/SP. OBS: . O pagamento de eventuais débitosDesocupado
tributários e/ou contribuições condominiais do imóvel, se houver, vencidos
ou a vencer, ficará a cargo do arrematante. Lance Inicial: R$ 999.000,00.
LOTE 018 – FRANCISCO BELTRÃO Casa residencial com 150,00m²– ,
localizada na Rua Pitangueira, nº66, Bairro São Cristóvão, na Cidade de
Francisco Beltrão/PR, construída sobre o Lote Urbano nº 07, da Quadra nº
948, do Patrimônio de Francisco Beltrão, da Colônia Missões, do
Loteamento Vieira, contendo a área superficial de 411,00 m²; com divisas e
confrontações constantes na Matrícula nº 20.045, do 1º CRI de FRANCISCO
BELTRÃO/PR. OBS: , desocupação a cargo do arrematante. OOcupado
pagamento de eventuais débitos tributários e/ou contribuições
condominiais do imóvel, se houver, vencidos ou a vencer, ficará a cargo do
arrematante. Lance Inicial: R$ 180.000,00.
LOTE 019 – SÃO PAULO/SP Uma casa– e seu respec�vo terreno situados à
Rua Rabelo da Cruz, nº 397 (an�go nº 52), Lote 26, da Quadra 54-A, no lugar
denominado Vila Gustavo, no 22° Subdistrito Tucuruvi, com área total de
252,00 m²; com divisas e confrontações constantes na Matrícula nº 55.776,
do 15º CRI de SÃO PAULO/SP. OBS: , desocupação a cargo doOcupado
arrematante. Já foi ajuizada Ação de Reintegração de Posse nº 1034028-
91.2021.8.26.0114 (8ª Vara Cível de Campinas/SP), que aguarda
deferimento de liminar para reintegração de posse em 60 dias. O
arrematante deverá ingressar no polo a�vo da demanda, em até 30 dias
contados da arrematação e dar seguimento ao processo, às suas expensas e
por sua conta e risco. O pagamento de eventuais débitos tributários e/ou
contribuições condominiais do imóvel, se houver, vencidos ou a vencer,
ficará a cargo do arrematante. Lance Inicial: R$ 380.000,00.
LOTE 020 – SÃO PAULO/SP Apartamento nº 191– , localizado no 19°
pavimento do , situado na Rua Teresina, n°Condomínio Rossi Es�lo Mooca
645, no 33º subdistrito - Alto da Mooca, com a área priva�va coberta
edificada 62,570m', área comum coberta edificada 31 ,368m', área total
edificada 93,938m', área comum descoberta 16,428m', área total
construída + descoberta 110,366 m', incluída 01 (uma) vaga de garagem
comum e indeterminada; com divisas e confrontações constantes na
Matrícula nº 179.789, do 7º CRI de SÃO PAULO/SP. OBS: ,Ocupado
desocupação a cargo do arrematante. O pagamento de eventuais débitos
tributários e/ou contribuições condominiais do imóvel, se houver, vencidos
ou a vencer, ficará a cargo do arrematante. Lance Inicial: R$ 520.000,00.
LOTE 021 – VOTUPORANGA/SP Um terreno com 233,75 metros²– ,
cons�tuído de parte do lote 03 (três), da quadra 42 (quarenta e dois),
situado na Rua Antonio Cramolichi, lado par, no Bairro São João, na Cidade
de Votuporanga/SP; com divisas e confrontações constantes na Matrícula nº
58.723, do CRI de VOTUPORANGA/SP. OBS: , desocupação a cargoOcupado
do arrematante. O pagamento de eventuais débitos tributários e/ou
contribuições condominiais do imóvel, se houver, vencidos ou a vencer,
ficará a cargo do arrematante. Consta Ação Anulatória nº 1007972-
20.2021.8.26.0664 (4ª Vara Cível de Votuporanga/SP), na qual foi indeferida
a liminar; aguarda contestação do réu. Lance Inicial: R$ 100.000,00.
LOTE 022 – CAMPINAS/SP Prédio residencial– situado na Rua Barbosa de
Andrade, n° 620, e seu respec�vo Lote n° 21 da Quadra 27, do Loteamento
Jardim Chapadão, na Cidade Campinas/SP, com a área total de 470,18m²;
com divisas e confrontações constantes na Matrícula nº 115.679, do 2º CRI
de CAMPINAS/SP. OBS: , desocupação a cargo do arrematante. OOcupado
pagamento de eventuais débitos tributários e/ou contribuições
condominiais do imóvel, se houver, vencidos ou a vencer, ficará a cargo do
arrematante. Lance Inicial: R$ 380.000,00.
LOTE 023 – COTIA/SP Residência unifamiliar– , localizada na Rua Diogo
Fredi Frichman, nº 183, com área total construída de 457,72m², sendo:
inferior com 51,60m², térreo com 176,37m², térreo/varanda com 29,33m²,
superior com 153,48, superior/varanda com 4,60m², piscina com 27,50m²,
caixa d'água com 14,84m², construída sobre o Lote nº 11, Quadra 01,
contendo área de 500,91m², situado no , FazendaLoteamento Granja Ville
Cabanas ou Moinho de Vento, Bairro São Paulo II, na Cidade de Co�a/SP,
e n c e r ra n d o a á re a d e 5 0 0 , 9 1 m ² ; I n s c r i çã o I m o b i l i á r i a n º
23233.43.46.0096.00.000 – Cadastro Municipal nº 166135; com divisas e
confrontações constantes na Matrícula nº 68.993, do CRI de COTIA/SP. OBS:
Desocupado. O pagamento de eventuais débitos tributários e/ou
contribuições condominiais do imóvel, se houver, vencidos ou a vencer,
ficará a cargo do arrematante. Lance Inicial: R$ 1.139.000,00.
LOTE 024 – RIO DO SUL/SC Casa residencial mista, com área total–
construída de 166,90m² e seu terreno urbano situado no Beco Lebon Regis
nº 153, Bairro Barragem, da Cidade de Rio do Sul/SC, contendo a área de
200,00m²; com divisas e confrontações constantes na Matrícula nº 45, do
CRI de RIO DO SUL/SC. OBS: . O pagamento de eventuaisDesocupado
débitos tributários e/ou contribuições condominiais do imóvel, se houver,
vencidos ou a vencer, ficará a cargo do arrematante. Lance Inicial:
R$ 140.000,00.

MAIS INFORMAÇÕES: 3003.0677

www. .com.brZUKERMAN

LEILÃO DE IMÓVEL
Online

Data do Leilão: 17/12/2021 a partir das 10h00

LOTE 01 - MORENO/PE - ENGENHO DOS MORENOS

Comissão do leiloeiro: o arrematante pagará ao leiloeiro 5% sobre o valor da arrematação.
Edital completo no site do leiloeiro. Leiloeira Oficial: Dora Plat - Jucesp 744.

MAIS INFORMAÇÕES: | www. .com.br3003.0677 ZUKERMAN

Lance Inicial: R$ 600.000,00

IMÓVELDESOCUPADO

Uma área de terra com 11,87ha, memorial descri�vo de uma área desmembrada da Gleba C-2, localizada no
Engenho dos Morenos, Município de Moreno/PE, melhor descrita e caracterizada em suas medidas e
confrontações na matrícula nº 4.985 do O� cio Único de Notas e Registros de Moreno/PE. Obs.: (i) Conforme
av. 02 da referida matrícula, consta o desmembramento de uma área com 2,00ha, que passará ter sua
matrícula própria sob nº 6.296, ficando uma área remanescente de 11,87ha; e (ii) Imóvel desocupado.
Agendamento de visitas com o leiloeiro.

LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS
Online

Data de Fechamento: 17/12/2021
a partir das 11h00

Lote de terreno 01 da quadra 613, com a área de 462,50m², situado no loteamento denominado
Parque Estrela D’Alva VI, em Novo Gama/GO, com duas frentes: uma para a Rua 132, com 10,00m e
mais 7,00m e a outra para a Rua 209, com 10,00m e mais 7,00m; de um lado confronta com a Rua 116,
com 23,00m e de outro lado com o lote 02, com 32,00m. Imóvel objeto da matrícula nº 16.865 do
Registro de Imóveis de Novo Gama/GO. Obs.: (i) Sobre o terreno da referida matrícula, existe uma
construção es�mada de 365,79m² (IPTU), Prédio Comercial, não averbada no Cartório de Registro de
Imóveis. Regularização e encargos perante aos órgãos competentes da divergência da área construída
lançada no IPTU, com a apurada no local e averbada no RI, correrão por conta do comprador; (ii)
Consta averbação premonitória na av. 04; e registro de Arresto na av. 05 da matrícula nº 16.865, em
face do fiduciante, cuja baixas serão providenciadas pelo credor, sem prazo determinado; e (iii) Imóvel
ocupado. Desocupação por conta do Arrematante.

LOTE 05 - NOVO GAMA/GO - PARQUE ESTRELA DALVA VI

Lance Mínimo: R$ 400.000,00

CONSULTE OUTRAS OPORTUNIDADES DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NA BA • CE • MG

Comissão do leiloeiro: o arrematante pagará ao leiloeiro 5% sobre o valor da arrematação.
Edital completo no site do leiloeiro. Leiloeiro Oficial - Dora Plat - Jucesp 744.

MAIS INFORMAÇÕES: www. .com.br3003.0677  | ZUKERMAN

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
LEILÃO

LE 01/2021 – PC 00094/2021 – LEILÃO ON LINE PARA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS, BENS DIVERSOS CONSIDERADOS ANTIECONÔMICOS E INSERVÍVEIS PARA 
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. O edital estará disponível para realização de download 
no site www.saobernardo.sp.gov.br/licitacao, bem como para consulta e obtenção no Serviço de 
Licitações, Preparação e Análise - SA.212.2, na Av. Kennedy, nº 1.100 – B. Anchieta - SBC, “Prédio 
Gilberto Pasin” nesta cidade, no horário das 8h30min às 17h00 , devendo o interessado estar munido 
de CD (compact disc) gravável/pen drive, de boa qualidade. DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 14/12/2021 
– 09h30min (o leilão on line será efetuado pelo site www.vipleiloes.com.br, conforme descrito no 
edital).

LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS
Online

Data de Fechamento: 09/12/2021 a partir das 14h00

Comissão do leiloeiro: o arrematante pagará ao leiloeiro 5% sobre o valor da arrematação.
Edital completo no site do leiloeiro. Leiloeiro Oficial - Dora Plat - Jucesp 744.

MAIS INFORMAÇÕES: www. .com.br3003.0677  | ZUKERMAN

Terreno lote nº 03 do PAL 47.061, situado na Rua Jupa�, s/nº na Freguesia
de Campo Grande, Área total de terreno de 5.323,00m². Matrícula nº
188.235 4º RI local. Obs.: Agendamento de visitas com o leiloeiro.

LOTE 01 RIO DE JANEIRO/RJ - FREGUESIA DE CAMPO

Lance Mínimo: R$ 2.612.700,00

CONSULTE OUTRAS OPORTUNIDADES DE IMÓVEIS LOCALIZADOS EM MG • RJ

IMÓVEL
DESOCUPADO

IMÓVEL
DESOCUPADO

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

27/11
13 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0009895-39.2011.
valor total: R$ 65,00
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27/11
6 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: BITMAIN
valor total: R$ 150,00
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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

B4gazetasp.com.br
SÁBADO, 27 A SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021 

EDITAL DE LEILÃO - Os proprietários, doravante denominados simplesmente
VENDEDORES, tornam público, que venderão em leilão do �po "MAIOR LANCE OU
OFERTA", os imóveis de suas propriedades, relacionados no Anexo I, parte integrante
deste Edital. O leilão será regido pelas normas e disposições, consignadas neste Edital
e regras aplicáveis de Direito Privado. O leilão terá início a par�r da data da liberação
dos imóveis no site, para envio de lances on-line, encerrando-se no dia 17/12/2021, a
par�r das 10:30 horas e será realizado na Av. Angélica nº 1.996, 6º andar, São
Paulo/SP e estará a cargo da Leiloeira, Sra. Dora Plat, matriculada na JUCESP sob nº
744. 1. OBJETO 1.1. A alienação dos imóveis relacionados no anexo I, parte integrante
deste Edital. 2. HABILITAÇÃO 2.1. Os interessados deverão se cadastrar no site
zukerman.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, para par�cipação on-
line, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do horário previsto, para o
encerramento do leilão. 3. LANCES ON-LINE 3.1. O envio de lances, se dará
exclusivamente através do site Sobrevindo lance nos 2 minutos,zukerman.com.br.
antecedentes ao horário de fechamento do lote, o prazo de envio de lances, será
prorrogado em 2 (dois) minutos, quantas vezes, forem necessárias, para que todos
tenham oportunidade de ofertar novos lances. 3.2. Os proponentes vencedores serão
comunicados expressamente, do prazo e condições de pagamento, estabelecidos
neste edital. 4. DECLARAÇÃO DOS COMITENTES VENDEDORES 4.1. Os VENDEDORES,
legí�mos proprietários, declaram sob as penas da lei, que os imóveis se encontram
livres e desembaraçados de impostos, taxas, contribuições, etc., bem como de
quaisquer ônus, judiciais e/ou extrajudiciais, com exceção daqueles, cuja necessidade
de regularização, esteja informado no texto do lote, com a respec�va obrigação,
quanto à regularização. 5. CONDIÇÕES DE VENDA 5.1. Os imóveis relacionados no
Anexo I serão vendidos, a quem maior lance oferecer, em leilão de modo somente on-
line, obedecidas às condições deste edital, reservando-se aos VENDEDORES, o direito
de liberar ou não os imóveis, pelo maior preço alcançado, par�ndo do lance inicial
estabelecido, bem como, reunir ou re�rar, quando for o caso, de acordo com seu
critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.1.1. A homologação das
vendas, fica condicionada a exclusivo critério dos VENDEDORES. O valor atribuído
para o lance inicial dos lotes, não necessariamente é o preço mínimo de venda. Os
VENDEDORES, irão analisar a maior oferta recebida por cada lote, e, em até 03 (três)
dias úteis, após o término do leilão, anunciarão a decisão. 5.2. Os interessados na
aquisição dos imóveis, previamente à apresentação de lances, deverão ler
atentamente todas as condições estabelecidas neste edital. As fotos divulgadas dos
imóveis são meramente ilustra�vas, compe�ndo aos interessados, procederem visita
prévia à realização do leilão. 5.3. Caberá aos arrematantes, providenciar às suas
expensas, toda e qualquer regularização � sica e documental dos imóveis, perante os
órgãos competentes. 5.4. Os imóveis serão vendidos em caráter “AD CORPUS”, sendo
que as áreas mencionadas no edital são meramente enuncia�vas e repe��vas das
dimensões constantes do registro imobiliário. 5.5. Os arrematantes, adquirem os
imóveis como eles se apresentam, como um todo, não podendo, por conseguinte,
reclamarem do estado de conservação e de eventuais mudanças, nas disposições
internas dos imóveis apregoados. 5.6. Os interessados deverão cien�ficar-se
previamente, das restrições impostas pela legislação municipal, estadual ou federal,
aplicáveis aos imóveis, no tocante às restrições de uso do solo ou zoneamento, e
ainda, das obrigações e dos direitos, decorrentes das convenções e especificações de
condomínio, quando for o caso. 5.7. Todos os débitos incidentes sobre os imóveis,
que tenham fato gerador a par�r da data da realização do leilão, serão de exclusiva
responsabilidade dos arrematantes. 5.8. Somente serão aceitos, lances realizados por
pessoas � sicas ou jurídicas, regularmente cons�tuídas e com personalidade jurídica
própria. Estrangeiros deverão comprovar sua permanência legal e defini�va no país.
5.9. Os interessados, se pessoa � sica, deverão portar documentos para iden�ficação
(RG e CPF). Menor de 18 anos, só poderá adquirir algum imóvel, se emancipado ou
assis�do, por seu representante legal. 5.10. Se pessoa jurídica, os representantes

deverão estar munidos de cópias auten�cadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e
alterações, onde conste, a forma de representação da empresa. 5.11. Outros
documentos poderão ser solicitados pelos VENDEDORES, para fins de concre�zação
das transações. 5.12. A representação por terceiros, deverá ser feita por procuração
pública, com poderes especiais para o ato. 5.13. O pagamento do valor do arremate
poderá ser feito por meio de depósito ou, TED – Transferência Eletrônica Disponível,
na conta a ser indicada pelos VENDEDORES, em conformidade com a condição de
pagamento estabelecida no subitem 6.1. 6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 6.1. À Vista,
no prazo de 24 horas, contados da comunicação da homologação das vendas aos
arrematantes. 7. COMISSÃO DE LEILOEIRO 7.1. O arrematante, além do valor do
arremate, a ser pago na forma estabelecida no ítem 6.1, pagará também ao
LEILOEIRO, a quan�a correspondente a 5% (cinco por cento), sobre esse valor, a �tulo
de comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 8.1. A alienação dos imóveis
relacionados no Anexo I será formalizada por meio de Escritura Pública Defini�va de
Venda e Compra. 8.2. Os VENDEDORES deverão lavrar os instrumentos de
formalização das alienações, em até 30 (trinta) dias, contados da data do pagamento,
quando não houver pendência de regularização documental, de responsabilidade de
qualquer das partes, indicada no texto dos lotes, que impeça a lavratura da escritura.
No caso da ocorrência de impedimento, a venda será formalizada por meio de
instrumento par�cular cabível, dentro do prazo estabelecido, até que seja sanada a
irregularidade, para a lavratura da escritura defini�va. 8.3. O competente
Instrumento Aquisi�vo será firmado com o arrematante, cujo nome constar da Ata e
Recibo de Arrematação, somente admi�da sua subs�tuição, por cessão de direitos,
na forma da lei, com prévia análise e aprovação por parte dos VENDEDORES. 8.4. Os
VENDEDORES se obrigam a fornecer aos arrematantes, ficha de matrícula dos
imóveis, atualizadas, com nega�va de ônus e alienações e demais cer�dões exigidas
por lei (se posi�vas, com as devidas jus�fica�vas). 8.5. Serão de responsabilidade dos
arrematantes, todas as providências e despesas necessárias, à transferência dos
imóveis, inclusive foro e laudêmio se for o caso. A escolha do tabelião responsável
pela lavratura das escrituras públicas, caberá aos VENDEDORES. 9. SANÇÕES PARA O
CASO DE INADIMPLEMENTO 9.1. Em caso de inadimplemento do valor de
arrematação, por desistência do arrematante, desfar-se-á a venda e será cobrada
uma multa moratória no valor de 4% (quatro por cento) da arrematação para
pagamento de despesas administra�vas, bem como poderá ainda o Leiloeiro emi�r
�tulo de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta
de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no ar�go 39, do
Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do arrematante nos serviços de proteção ao
crédito. 10. EVICÇÃO DE DIREITOS 10.1. Os comitentes VENDEDORES responderão,
em regra, pela evicção de direitos, no caso de surgir decisão judicial defini�va,
transitada em julgado, anulando o �tulo aquisi�vo dos VENDEDORES, nos termos do
art. 448 do Código Civil. A responsabilidade dos VENDEDORES pela evicção, será
limitada à devolução dos valores efe�vamente pagos pelo arrematante, inclusive
tributos, taxas, custas e emolumentos cartórios, acrescidos pelo IGP-M/FGV. 11.
DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1. A posse direta ou indireta dos imóveis será transmi�da aos
arrematantes, depois do pagamento total do negócio e assinatura dos instrumentos
aquisi�vos. 11.2. Todas as despesas e encargos, de qualquer natureza, necessárias
para a liberação ou desocupação dos imóveis, quando for o caso, correrão por conta
dos arrematantes. 11.3. A falta de u�lização pelos VENDEDORES, de quaisquer
direitos ou faculdades, que lhes concede a lei e este edital, importa não em renúncia,
mas em mera tolerância ou reserva, para fazê-los prevalecer, em qualquer outro
momento ou oportunidade. 11.4. Eventuais pedidos de esclarecimentos deverão ser
solicitados pelo tel. 3003-0677 ou por escrito, via e-mail .contato@zukerman.com.br
11.5. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981/32, com as
alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427/33, que regulam a a�vidade da
leiloaria.

MAIS INFORMAÇÕES:

3003.0677  | ZUKERMANwww. .com.br

LOTE 01 ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA/SP - Lote nº 05 da quadra AY, situado na Rua 21, esquina com a Rua 26, Loteamento Thermas de Santa Bárbara
– Gleba III, Área: 1.666,93m². Matrícula nº 14.907 do RI de Cerqueira César/SP. Obs: Desocupado. Lance Inicial: R$ 80.000,00

LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE TERRENO EM ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA/SP - EM 17/12/2021 - Anexo I

VARA ÚNICA - FORO DE JUQUIÁ
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: ROSELI KANASHIRO BABA (CPF Nº 053.886.698-58)
e seu cônjuge, se casada for, HUGO BABA (CPF Nº 234.569.579-04).
A MM. Juíza de Direito Dra. Juliana Silva Freitas, da Vara Única - Foro de Juquiá, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam -se os
autos da Carta Precatória Cível, ajuizada por HORÁCIO HIDEO UEDA (CPF Nº 361.177.229-15) em face de ROSELI KANASHIRO BABA (CPF Nº 053.886.698-58), nos autos da Carta Precatória sob o nº
1000093-82.2020.8.26.0312, oriunda dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo Principal sob o nº 0309639-81.2018.8.24.0005), e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos
246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Lote de terras, contendo 10 alqueires aproximadamente, denominado Pedrões ou Pedrãozinho, a margem direita do Rio Juquiá, do lado de rio acima com terras do herdeiro de João
Florindo de Lara, pelo lado de rio abaixo, com terras do Sitio Pedrões de baixo e fundos dividindo com Abel de Oliveira Vassão e sua mulher, pela estrada de rodagem Juquiá Sete Barras, município e comarca de Juquiá/SP.
Descrição do Imóvel: Lote de terras, contendo 10 alqueires aproximadamente, ou seja, 24,20 has, pela frente com o Rio Juquiá, do lado de rio acima com terras do herdeiro de João Florindo de Lara, pelo lado de rio abaixo,
com terras do Sitio Pedrões de baixo e fundos dividindo com Abel de Oliveira Vassão e sua mulher, por uma estrada, ou seja pela estrada de rodagem Juquiá Sete Barras; 2) dois lotes de terras e mais ¾ de um lote de terras,
situados na Vila Jussara, no Bairro da Estação, perímetro urbano da cidade e comarca de Juquiá, no imóvel denominado Pouso Alto de Baixo, a saber: A) Lote nº 8, medindo 10 metros de frente por 34 metros da frente aos
fundos, com uma área de 340 metros quadrados, dividindo-se: pela frente com a Av. Kuno Hase, lado direito com o lote 7 de Seitaro Chinen; lado esquerdo com o lote 9 e nos fundos com Manoel Marques Patrício; B) lote
nº 9, com 340 metros quadrados, ou sejam 10 metros de frente por 34 metros dividindo-se pela frente com a Av. Kuno Hase; lado direito com o lote 08, lado esquerdo com o lote 10, e nos fundos com Manoel Patrício; C)
¾ do lote nº 10 com 225 metros quadrados, medindo 5 metros de frente até 17 metros nos fundos, e no restante 10 por 17 metros, dividindo-se pela frente com Av. Kuno Hase, lado direito com o lote 9 e lado esquerdo com
lote 10, parte restante com o lote nº 11, e nos fundos com Manoel Marques Patrício, perfazendo uma área total de 935 metros quadrados e que na sua totalidade dividem-se: pela frente Av. Kuno Hase, pelo lado esquerdo
com o lote nº 10 e parte com o lote nº 11, pelo lado direito com o lote nº 7 e nos fundos com Manoel Marques Patrício, onde esta edificada uma casa de alvenaria.

Dados do Imóvel
INCRA nºs 641057000191, 641057000183 e 641057000175
Transcrição Imobiliária n° 976 Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Juquiá/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
Av. 03 11/12/2018 Ajuizamento de Ação Proc. nº 0309639-81.2018.8.24.0005 Horacio Hideo Ueda
Av. 04 10/10/2019 Penhora Exequenda Proc. nº 0309639-81.2018.8.24.0005 Horacio Hideo Ueda
OBS 01: Será de Responsabilidade do Arrematante providenciar o necessário para Matricular os Imóveis que são registrados por Transcrições Imobiliárias, junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, bem como
providenciar os demais atos correlacionados para dar publicidade à sua propriedade.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 300.000,00 (Dez/2020 – Avaliação às fls. 40). Valor de avaliação atualizado: R$ 326.317,38 (Out/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Exequendo: R$ 89.575,02 (fls. 9 processo principal – Out/2018).
02 - A 1ª praça terá início em 13 de dezembro de 2021, às 16 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 16 de dezembro de 2021, às 16 horas e 30 minutos. Não havendo lance igual ou superior à avaliação
nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 16 de dezembro de 2021, às 16 horas e 30 minutos, e se encerrará em 27 de janeiro de 2022,
às 16 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para
pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e
o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela
de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão
(artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa.
Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 10 de novembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DRA. JULIANA SILVA FREITAS - JUIZA DE DIREITO
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8ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
ADALBERTO SEBASTIÃO PITA, LEILA REGINA MARASSIA PITA, RAFAEL MARASSIA PITA; do coproprietário de bem indivisível RODRIGO 
MARASSIA PITA, ROBERTA MARASSIA PITA, RENAN MARASSIA PITA. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) CARINA ROSELINO BIAGI da 8ª Vara 
Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Procedimento 
Comum Cível - Direito Civil ajuizada por ANDERSON QUEIROZ PIRES contra ADALBERTO SEBASTIÃO PITA, LEILA REGINA MARASSIA PITA, 
RAFAEL MARASSIA PITA - Processo nº 0000504-75.2002.8.26.0506 (Nº de Ordem 150/2002) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) 
descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.
maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 17/01/2022, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 20/01/2022, às 14:00 horas. 
Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 
horas do dia 09/03/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. 
O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O(a) arrematante arcará com eventuais 
débitos pendentes que recaiam sobre o(s) bem(ns), exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art.130, parágrafo único 
do CTN. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) 
imóvel(is). Todas as regras, condições do Leilão, descrição completa do lote, ônus/restrições, matrícula e laudo de avaliação estão disponíveis, 
em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das 
notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, 
do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Fração ideal (1/4) da Nua Propriedade pertencente ao 
executado RAFAEL MARASSIA PITA dos seguintes bens: 1) UM TERRENO URBANO SITUADO NESTA CIDADE, COM FRENTE PARA A RUA ÁLVARES 
DE AZEVEDO, CONSTITUÍDO DE PARTE DO LOTE Nº 16, DE UM MAPA PARTICULAR DA VILA TIBÉRIO; CADASTRADO NA PREF. MUN. LOCAL SOB 
Nº 41.966 E MATRICULADO NO 1º CRI LOCAL SOB Nº 130.510; 2) UM TERRENO URBANO SITUADO NESTA CIDADE, NO BAIRRO DE VILA 
TIBÉRIO, COMPOSTO DO LOTE Nº 14; CADASTRADO NA PREF. MUN. LOCAL SOB Nº 41.964 E MATRICULADO NO 1º CRI LOCAL SOB Nº 137.930; 
3) UM TERRENO URBANO SITUADO NESTA CIDADE, COM FRENTE PARA A RUA ÁLVARES DE AZEVEDO, CONSTITUÍDO DE PARTE DO LOTE Nº 15, 
DE UM MAPA PARTICULAR DA VILA TIBÉRIO; CADASTRADO NA PREF. MUN. LOCAL SOB Nº 41.965 E MATRICULADO NO 1º CRI LOCAL SOB Nº 
130.509. Ônus: Matrícula 130.510: R. 4 (USUFRUTO); Matrícula 137.930: Ônus: R. 4 (USUFRUTO) e Matrícula 130.509: R. 5 (USUFRUTO). 
Valor correspondente aos Direitos da Parte Ideal penhorada de 1/4 dos imóveis pertencente ao executado RAFAEL MARASSIA PITA: 
R$ 123.458,42 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos). Depositário: RAFAEL MARASSIA 
PITA. Local do bem: Rua Álvares de Azevedo, parte do lote 14, 15 e 16, Vila Tibério, Ribeirão Preto/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s) 
não há Recurso pendente de julgamento.
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EDITAL DE LEILÃO - Os proprietários, doravante denominados simplesmente
VENDEDORES, tornam público, que venderão em leilão do �po "MAIOR LANCE OU
OFERTA", os imóveis de suas propriedades, relacionados no Anexo I, parte integrante
deste Edital. O leilão será regido pelas normas e disposições, consignadas neste Edital
e regras aplicáveis de Direito Privado. O leilão terá início a par�r da data da liberação
dos imóveis no site, para envio de lances on-line, encerrando-se no dia 17/12/2021, a
par�r das 10:30 horas e será realizado na Av. Angélica nº 1.996, 6º andar, São
Paulo/SP e estará a cargo da Leiloeira, Sra. Dora Plat, matriculada na JUCESP sob nº
744. 1. OBJETO 1.1. A alienação dos imóveis relacionados no anexo I, parte integrante
deste Edital. 2. HABILITAÇÃO 2.1. Os interessados deverão se cadastrar no site
zukerman.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, para par�cipação on-
line, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do horário previsto, para o
encerramento do leilão. 3. LANCES ON-LINE 3.1. O envio de lances, se dará
exclusivamente através do site Sobrevindo lance nos 2 minutos,zukerman.com.br.
antecedentes ao horário de fechamento do lote, o prazo de envio de lances, será
prorrogado em 2 (dois) minutos, quantas vezes, forem necessárias, para que todos
tenham oportunidade de ofertar novos lances. 3.2. Os proponentes vencedores serão
comunicados expressamente, do prazo e condições de pagamento, estabelecidos
neste edital. 4. DECLARAÇÃO DOS COMITENTES VENDEDORES 4.1. Os VENDEDORES,
legí�mos proprietários, declaram sob as penas da lei, que os imóveis se encontram
livres e desembaraçados de impostos, taxas, contribuições, etc., bem como de
quaisquer ônus, judiciais e/ou extrajudiciais, com exceção daqueles, cuja necessidade
de regularização, esteja informado no texto do lote, com a respec�va obrigação,
quanto à regularização. 5. CONDIÇÕES DE VENDA 5.1. Os imóveis relacionados no
Anexo I serão vendidos, a quem maior lance oferecer, em leilão de modo somente on-
line, obedecidas às condições deste edital, reservando-se aos VENDEDORES, o direito
de liberar ou não os imóveis, pelo maior preço alcançado, par�ndo do lance inicial
estabelecido, bem como, reunir ou re�rar, quando for o caso, de acordo com seu
critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.1.1. A homologação das
vendas, fica condicionada a exclusivo critério dos VENDEDORES. O valor atribuído
para o lance inicial dos lotes, não necessariamente é o preço mínimo de venda. Os
VENDEDORES, irão analisar a maior oferta recebida por cada lote, e, em até 03 (três)
dias úteis, após o término do leilão, anunciarão a decisão. 5.2. Os interessados na
aquisição dos imóveis, previamente à apresentação de lances, deverão ler
atentamente todas as condições estabelecidas neste edital. As fotos divulgadas dos
imóveis são meramente ilustra�vas, compe�ndo aos interessados, procederem visita
prévia à realização do leilão. 5.3. Caberá aos arrematantes, providenciar às suas
expensas, toda e qualquer regularização � sica e documental dos imóveis, perante os
órgãos competentes. 5.4. Os imóveis serão vendidos em caráter “AD CORPUS”, sendo
que as áreas mencionadas no edital são meramente enuncia�vas e repe��vas das
dimensões constantes do registro imobiliário. 5.5. Os arrematantes, adquirem os
imóveis como eles se apresentam, como um todo, não podendo, por conseguinte,
reclamarem do estado de conservação e de eventuais mudanças, nas disposições
internas dos imóveis apregoados. 5.6. Os interessados deverão cien�ficar-se
previamente, das restrições impostas pela legislação municipal, estadual ou federal,
aplicáveis aos imóveis, no tocante às restrições de uso do solo ou zoneamento, e
ainda, das obrigações e dos direitos, decorrentes das convenções e especificações de
condomínio, quando for o caso. 5.7. Todos os débitos incidentes sobre os imóveis,
que tenham fato gerador a par�r da data da realização do leilão, serão de exclusiva
responsabilidade dos arrematantes. 5.8. Somente serão aceitos, lances realizados por
pessoas � sicas ou jurídicas, regularmente cons�tuídas e com personalidade jurídica
própria. Estrangeiros deverão comprovar sua permanência legal e defini�va no país.
5.9. Os interessados, se pessoa � sica, deverão portar documentos para iden�ficação
(RG e CPF). Menor de 18 anos, só poderá adquirir algum imóvel, se emancipado ou
assis�do, por seu representante legal. 5.10. Se pessoa jurídica, os representantes

deverão estar munidos de cópias auten�cadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e
alterações, onde conste, a forma de representação da empresa. 5.11. Outros
documentos poderão ser solicitados pelos VENDEDORES, para fins de concre�zação
das transações. 5.12. A representação por terceiros, deverá ser feita por procuração
pública, com poderes especiais para o ato. 5.13. O pagamento do valor do arremate
poderá ser feito por meio de depósito ou, TED – Transferência Eletrônica Disponível,
na conta a ser indicada pelos VENDEDORES, em conformidade com a condição de
pagamento estabelecida no subitem 6.1. 6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 6.1. À Vista,
no prazo de 24 horas, contados da comunicação da homologação das vendas aos
arrematantes. 7. COMISSÃO DE LEILOEIRO 7.1. O arrematante, além do valor do
arremate, a ser pago na forma estabelecida no ítem 6.1, pagará também ao
LEILOEIRO, a quan�a correspondente a 5% (cinco por cento), sobre esse valor, a �tulo
de comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 8.1. A alienação dos imóveis
relacionados no Anexo I será formalizada por meio de Escritura Pública Defini�va de
Venda e Compra. 8.2. Os VENDEDORES deverão lavrar os instrumentos de
formalização das alienações, em até 30 (trinta) dias, contados da data do pagamento,
quando não houver pendência de regularização documental, de responsabilidade de
qualquer das partes, indicada no texto dos lotes, que impeça a lavratura da escritura.
No caso da ocorrência de impedimento, a venda será formalizada por meio de
instrumento par�cular cabível, dentro do prazo estabelecido, até que seja sanada a
irregularidade, para a lavratura da escritura defini�va. 8.3. O competente
Instrumento Aquisi�vo será firmado com o arrematante, cujo nome constar da Ata e
Recibo de Arrematação, somente admi�da sua subs�tuição, por cessão de direitos,
na forma da lei, com prévia análise e aprovação por parte dos VENDEDORES. 8.4. Os
VENDEDORES se obrigam a fornecer aos arrematantes, ficha de matrícula dos
imóveis, atualizadas, com nega�va de ônus e alienações e demais cer�dões exigidas
por lei (se posi�vas, com as devidas jus�fica�vas). 8.5. Serão de responsabilidade dos
arrematantes, todas as providências e despesas necessárias, à transferência dos
imóveis, inclusive foro e laudêmio se for o caso. A escolha do tabelião responsável
pela lavratura das escrituras públicas, caberá aos VENDEDORES. 9. SANÇÕES PARA O
CASO DE INADIMPLEMENTO 9.1. Em caso de inadimplemento do valor de
arrematação, por desistência do arrematante, desfar-se-á a venda e será cobrada
uma multa moratória no valor de 4% (quatro por cento) da arrematação para
pagamento de despesas administra�vas, bem como poderá ainda o Leiloeiro emi�r
�tulo de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta
de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no ar�go 39, do
Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do arrematante nos serviços de proteção ao
crédito. 10. EVICÇÃO DE DIREITOS 10.1. Os comitentes VENDEDORES responderão,
em regra, pela evicção de direitos, no caso de surgir decisão judicial defini�va,
transitada em julgado, anulando o �tulo aquisi�vo dos VENDEDORES, nos termos do
art. 448 do Código Civil. A responsabilidade dos VENDEDORES pela evicção, será
limitada à devolução dos valores efe�vamente pagos pelo arrematante, inclusive
tributos, taxas, custas e emolumentos cartórios, acrescidos pelo IGP-M/FGV. 11.
DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1. A posse direta ou indireta dos imóveis será transmi�da aos
arrematantes, depois do pagamento total do negócio e assinatura dos instrumentos
aquisi�vos. 11.2. Todas as despesas e encargos, de qualquer natureza, necessárias
para a liberação ou desocupação dos imóveis, quando for o caso, correrão por conta
dos arrematantes. 11.3. A falta de u�lização pelos VENDEDORES, de quaisquer
direitos ou faculdades, que lhes concede a lei e este edital, importa não em renúncia,
mas em mera tolerância ou reserva, para fazê-los prevalecer, em qualquer outro
momento ou oportunidade. 11.4. Eventuais pedidos de esclarecimentos deverão ser
solicitados pelo tel. 3003-0677 ou por escrito, via e-mail .contato@zukerman.com.br
11.5. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981/32, com as
alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427/33, que regulam a a�vidade da
leiloaria.

MAIS INFORMAÇÕES:

3003.0677  | ZUKERMANwww. .com.br

LOTE 01 ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA/SP - Lote nº 05 da quadra AY, situado na Rua 21, esquina com a Rua 26, Loteamento Thermas de Santa Bárbara
– Gleba III, Área: 1.666,93m². Matrícula nº 14.907 do RI de Cerqueira César/SP. Obs: Desocupado. Lance Inicial: R$ 80.000,00

LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE TERRENO EM ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA/SP - EM 17/12/2021 - Anexo I

VARA ÚNICA - FORO DE JUQUIÁ
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: ROSELI KANASHIRO BABA (CPF Nº 053.886.698-58)
e seu cônjuge, se casada for, HUGO BABA (CPF Nº 234.569.579-04).
A MM. Juíza de Direito Dra. Juliana Silva Freitas, da Vara Única - Foro de Juquiá, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam -se os
autos da Carta Precatória Cível, ajuizada por HORÁCIO HIDEO UEDA (CPF Nº 361.177.229-15) em face de ROSELI KANASHIRO BABA (CPF Nº 053.886.698-58), nos autos da Carta Precatória sob o nº
1000093-82.2020.8.26.0312, oriunda dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo Principal sob o nº 0309639-81.2018.8.24.0005), e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos
246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Lote de terras, contendo 10 alqueires aproximadamente, denominado Pedrões ou Pedrãozinho, a margem direita do Rio Juquiá, do lado de rio acima com terras do herdeiro de João
Florindo de Lara, pelo lado de rio abaixo, com terras do Sitio Pedrões de baixo e fundos dividindo com Abel de Oliveira Vassão e sua mulher, pela estrada de rodagem Juquiá Sete Barras, município e comarca de Juquiá/SP.
Descrição do Imóvel: Lote de terras, contendo 10 alqueires aproximadamente, ou seja, 24,20 has, pela frente com o Rio Juquiá, do lado de rio acima com terras do herdeiro de João Florindo de Lara, pelo lado de rio abaixo,
com terras do Sitio Pedrões de baixo e fundos dividindo com Abel de Oliveira Vassão e sua mulher, por uma estrada, ou seja pela estrada de rodagem Juquiá Sete Barras; 2) dois lotes de terras e mais ¾ de um lote de terras,
situados na Vila Jussara, no Bairro da Estação, perímetro urbano da cidade e comarca de Juquiá, no imóvel denominado Pouso Alto de Baixo, a saber: A) Lote nº 8, medindo 10 metros de frente por 34 metros da frente aos
fundos, com uma área de 340 metros quadrados, dividindo-se: pela frente com a Av. Kuno Hase, lado direito com o lote 7 de Seitaro Chinen; lado esquerdo com o lote 9 e nos fundos com Manoel Marques Patrício; B) lote
nº 9, com 340 metros quadrados, ou sejam 10 metros de frente por 34 metros dividindo-se pela frente com a Av. Kuno Hase; lado direito com o lote 08, lado esquerdo com o lote 10, e nos fundos com Manoel Patrício; C)
¾ do lote nº 10 com 225 metros quadrados, medindo 5 metros de frente até 17 metros nos fundos, e no restante 10 por 17 metros, dividindo-se pela frente com Av. Kuno Hase, lado direito com o lote 9 e lado esquerdo com
lote 10, parte restante com o lote nº 11, e nos fundos com Manoel Marques Patrício, perfazendo uma área total de 935 metros quadrados e que na sua totalidade dividem-se: pela frente Av. Kuno Hase, pelo lado esquerdo
com o lote nº 10 e parte com o lote nº 11, pelo lado direito com o lote nº 7 e nos fundos com Manoel Marques Patrício, onde esta edificada uma casa de alvenaria.

Dados do Imóvel
INCRA nºs 641057000191, 641057000183 e 641057000175
Transcrição Imobiliária n° 976 Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Juquiá/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
Av. 03 11/12/2018 Ajuizamento de Ação Proc. nº 0309639-81.2018.8.24.0005 Horacio Hideo Ueda
Av. 04 10/10/2019 Penhora Exequenda Proc. nº 0309639-81.2018.8.24.0005 Horacio Hideo Ueda
OBS 01: Será de Responsabilidade do Arrematante providenciar o necessário para Matricular os Imóveis que são registrados por Transcrições Imobiliárias, junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, bem como
providenciar os demais atos correlacionados para dar publicidade à sua propriedade.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 300.000,00 (Dez/2020 – Avaliação às fls. 40). Valor de avaliação atualizado: R$ 326.317,38 (Out/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Exequendo: R$ 89.575,02 (fls. 9 processo principal – Out/2018).
02 - A 1ª praça terá início em 13 de dezembro de 2021, às 16 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 16 de dezembro de 2021, às 16 horas e 30 minutos. Não havendo lance igual ou superior à avaliação
nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 16 de dezembro de 2021, às 16 horas e 30 minutos, e se encerrará em 27 de janeiro de 2022,
às 16 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para
pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e
o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela
de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão
(artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa.
Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 10 de novembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.
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8ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
ADALBERTO SEBASTIÃO PITA, LEILA REGINA MARASSIA PITA, RAFAEL MARASSIA PITA; do coproprietário de bem indivisível RODRIGO 
MARASSIA PITA, ROBERTA MARASSIA PITA, RENAN MARASSIA PITA. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) CARINA ROSELINO BIAGI da 8ª Vara 
Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Procedimento 
Comum Cível - Direito Civil ajuizada por ANDERSON QUEIROZ PIRES contra ADALBERTO SEBASTIÃO PITA, LEILA REGINA MARASSIA PITA, 
RAFAEL MARASSIA PITA - Processo nº 0000504-75.2002.8.26.0506 (Nº de Ordem 150/2002) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) 
descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.
maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 17/01/2022, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 20/01/2022, às 14:00 horas. 
Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 
horas do dia 09/03/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. 
O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O(a) arrematante arcará com eventuais 
débitos pendentes que recaiam sobre o(s) bem(ns), exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art.130, parágrafo único 
do CTN. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) 
imóvel(is). Todas as regras, condições do Leilão, descrição completa do lote, ônus/restrições, matrícula e laudo de avaliação estão disponíveis, 
em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das 
notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, 
do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Fração ideal (1/4) da Nua Propriedade pertencente ao 
executado RAFAEL MARASSIA PITA dos seguintes bens: 1) UM TERRENO URBANO SITUADO NESTA CIDADE, COM FRENTE PARA A RUA ÁLVARES 
DE AZEVEDO, CONSTITUÍDO DE PARTE DO LOTE Nº 16, DE UM MAPA PARTICULAR DA VILA TIBÉRIO; CADASTRADO NA PREF. MUN. LOCAL SOB 
Nº 41.966 E MATRICULADO NO 1º CRI LOCAL SOB Nº 130.510; 2) UM TERRENO URBANO SITUADO NESTA CIDADE, NO BAIRRO DE VILA 
TIBÉRIO, COMPOSTO DO LOTE Nº 14; CADASTRADO NA PREF. MUN. LOCAL SOB Nº 41.964 E MATRICULADO NO 1º CRI LOCAL SOB Nº 137.930; 
3) UM TERRENO URBANO SITUADO NESTA CIDADE, COM FRENTE PARA A RUA ÁLVARES DE AZEVEDO, CONSTITUÍDO DE PARTE DO LOTE Nº 15, 
DE UM MAPA PARTICULAR DA VILA TIBÉRIO; CADASTRADO NA PREF. MUN. LOCAL SOB Nº 41.965 E MATRICULADO NO 1º CRI LOCAL SOB Nº 
130.509. Ônus: Matrícula 130.510: R. 4 (USUFRUTO); Matrícula 137.930: Ônus: R. 4 (USUFRUTO) e Matrícula 130.509: R. 5 (USUFRUTO). 
Valor correspondente aos Direitos da Parte Ideal penhorada de 1/4 dos imóveis pertencente ao executado RAFAEL MARASSIA PITA: 
R$ 123.458,42 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos). Depositário: RAFAEL MARASSIA 
PITA. Local do bem: Rua Álvares de Azevedo, parte do lote 14, 15 e 16, Vila Tibério, Ribeirão Preto/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s) 
não há Recurso pendente de julgamento.
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4ª VARA - FORO DE CUBATÃO
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: CLAUDINEI LINO DA SILVA (CPF/MF Nº 040.222.558-
97) e seu cônjuge, ora executada ANA KARINA ALBINO ALBUQUERQUE SILVA (CPF/MF Nº 651.819.139-20), bem como do terceiro interessado: NILTON DOS SANTOS ARAÚJO (CPF/MF Nº 050.073.008-37).
O MM. Juiz de Direito Dr. Gustavo Henrichs Favero, da 4ª Vara - Foro de Cubatão, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam
-se os autos da Ação de Cobrança de Taxas Condominiais, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por EDIFÍCIO MILÊNIO (CNPJ/MF Nº 14.693.789/0001-18), representado pelo síndico ERIVALDO SOARES
DOS SANTOS (CPF/MF Nº 276.901.158-88), em face de CLAUDINEI LINO DA SILVA (CPF/MF Nº 040.222.558-97) e seu cônjuge, ora executada ANA KARINA ALBINO ALBUQUERQUE SILVA (CPF/MF Nº
651.819.139-20), nos autos do Processo nº 0001251-72.2020.8.26.0157, tendo como processo 1002145-65.2019.8.26.0157, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280
dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Sete de Setembro, nº 451, Apto. nº 13, Vila Nova, Cubatão, SP, CEP 11520-020 - Descrição do Imóvel: O apartamento nº 13, localizado no 1º andar ou 2º pavimento do prédio
nº 451 da Rua Sete de Setembro, no perímetro urbano do município e comarca de Cubatão, confrontando na frente com o hall de circulação do pavimento, por onde tem sua entrada, e ap. 11, do lado direito com o ap. 12,
do lado esquerdo com a área de recuo lateral direita do prédio e nos fundos com a área de recuo fronteiriça à rua Sete de Setembro, tendo a área útil de 66,20m², área comum de 29,33m², no total de 95,53m², pertencendo-
lhe no terreno e demais coisas de uso comum, a fração ideal de 10,55% do todo; edificado sobre o lote de terreno nº 29 da quadra 10, da Vila Nova Cubatão, medindo 12m de frente para a rua 7 de Setembro; 30m à direita
de quem de frente olha para o lote, confrontando com o lote 28; 30m à esquerda confrontando com o lote 31, e 12m nos fundos confrontando com fundos do lote 9 e parte do lote 10, perfazendo a área de 360,00m².

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 01.04.012.0934.003
Matrícula Imobiliária n° 5.502 Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Cubatão

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
AV. 07 22/04/2021 Penhora Exequenda Proc. nº 0001251-72.2020.8.26.0157 Edifício Milênio
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 224.539,36 (Ago/2021 – Avaliação às fls. 86/90 – Homologação às fls. 91).
Valor de Avaliação atualizado: R$ 229.233,48 (Out/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 1.955,07 (Out/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo/Condominial: R$ 29.149,54 (Out/2021). Os débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante.
02 - A 1ª praça terá início em 13 de dezembro de 2021, às 16 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 16 de dezembro de 2021, às 16 horas e 30 minutos. Não havendo lance igual ou superior à avaliação
nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 16 de dezembro de 2021, às 16 horas e 30 minutos, e se encerrará em 26 de janeiro de 2022,
às 16 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para
pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e
o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela
de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão
(artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa.
Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 01 de novembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. GUSTAVO HENRICHS FAVERO - JUIZ DE DIREITO

ERRATAS: DATA: 14/04/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 94762. LOTE: 43159. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: CAMINHÃO MERCEDES-
BENZ 715C (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BM9790133B355764. ANO FAB/MODELO: 2003/2003. PLACA: DJQ4G60. DATA: 
06/10/2021. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 99446. LOTE: 22308. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: HONDA CR-V EXL 2.0 (SINISTRADO MÉDIA 
MONTA). CHASSI: 3HGRM2870CG503277. ANO FAB/MODELO: 2012/2012. PLACA: FBM3F77.

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: Sra. Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.
 Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.
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3ª Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) IGREJA EVANGÉLICA LÍRIO DOS VALES. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) MISAEL DOS REIS FAGUNDES da 3ª Vara Cível da 
Comarca de São João da Boa Vista/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título 
Extrajudicial - Compra e Venda ajuizada por ALICE BASSI SOARES contra IGREJA EVANGÉLICA LÍRIO DOS VALES - Processo nº 1004289-
40.2019.8.26.0568 (Nº de Ordem 1099/2019) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas 
a seguir: O leilão será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 
17/01/2022, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 20/01/2022, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de 
venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 09/02/2022 - 2º pregão. Os lances deverão 
ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br Os lances que não atingirem o valor mínimo de venda serão 
recebidos condicionalmente, ficando sujeitos a posterior aprovação do Juízo responsável, desde que prestada caução pelo ofertante de 20% 
(vinte por cento) do lance ofertado. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. 
Fica decidido que o arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos 
fiscais e tributários conforme o art. 130, § único do CTN. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco 
por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do 
processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos 
respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do Código de 
Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Imóvel objeto da matrícula nº 73.116 do CRI local, situado à Rua Henrique Martarello, 
nº 1449 (de acordo com o cadastro municipal), constante de um imóvel comercial, que não se encontra terminando. Valor da Avaliação em 
17/08/2021: R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais). Valor da avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do TJ/SP em 
OUT/2021, fls. 459: R$ 592.125,24 (quinhentos e noventa e dois mil, cento e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos). Depositário: 
NI. Local do bem: Rua Henrique Martarello, nº 1449, São João da Boa Vista/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s) não há Recurso 
pendente de julgamento. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São João da Boa Vista/SP, aos 19 de novembro de 2021. MISAEL DOS 
REIS FAGUNDES Juiz(a) de Direito.

01/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100639. MA IMÓVEIS - MOROCÓ AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 73M² NO CENTRO, SÃO ROQUE/SP - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 02/12/2021 A PARTIR DAS 9:30h. ID: 100844. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 
131M² NO CENTREVILLE, COTIA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 02/12/2021 A PARTIR DAS 14:45h. ID: 100582. MA IMÓVEIS - 
SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: PR. APTO 56M² NO CENTRO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 02/12/2021 
A PARTIR DAS 16:30h. ID: 100247. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 457M², JARDINS DE SAMANTHA II, ARARAS/SP - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 02/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 99917. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: RJ. CASA 
224M² NO RIO DE JANEIRO/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 02/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 100753. SOLD PME LFM SERVIÇOS 
AUTOMOTIVOS. Loc.: SP. ELEVADORES AUTOMOTIVOS, CALIBRADORES, COMPRESSORES, FILTROS E ÓLEO. 02/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. 
ID: 100791. SOLD TOK&STOK. Loc.: MG. CAMAS, OMBRELONE, MESAS, CADEIRAS, ETC. 02/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 100855. SOLD 
IMA FLORESTAL. Loc.: MG. CAMINHÃO ROLLON MERCEDES, TRATOR VALTRA, ROLL-ON, CONTAINERS, CAÇAMBAS, ETC. 02/12/2021 A PARTIR 
DAS 12:00h. ID: 101062. SOLD POLLO ENGENHARIA. Loc.: BA. VEÍCULOS LEVES: MERCEDES-BENZ VITOT119 2015/2016. 02/12/2021 A PARTIR 
DAS 9:15h. ID: 100862. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: RJ. APTO. 66M² NO ESPIRITO SANTO, RIO DE JANEIRO/RJ - 1ª PRAÇA. 
02/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100832. SOLD PME LG FAVERI. Loc.: SP. BAÚ ISOTÉRMICO, PLATAFORMA HIDRÁULICA, BAÚ 
REFRIGERADO, E CARROCERIA OPERACIONAL. 02/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 101246. SOLD DAFITI. Loc.: MG. TÊNIS, SAPATILHAS, 
CHINELOS, BOTAS, SANDÁLIAS, ETC. 03/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 100911. MA IMÓVEIS - GAFISA AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. SALA 
COMERCIAL 37M², 1 VAGA EM CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 03/12/2021 A PARTIR DAS 12:15h. 
ID: 100917. MA IMÓVEIS - GAFISA AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. SALA COMERCIAL 57M², 1 VAGA NO TATUAPÉ, SÃO PAULO/SP. 03/12/2021 A PARTIR 
DAS 10:00h. ID: 100967. SOLD BELGRADO. Loc.: SP. MICROONDAS, FORNOS ELÉTRICOS, COOKTOP, ASPIRADORES DE PÓ, BATEDEIRAS, ETC. 
03/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101163. MA IMÓVEIS - EMPÍRICA - AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 201M², 2 VAGAS EM GUARULHOS/SP - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 03/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101119. SOLD LBEC. Loc.: SP. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS. 03/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100699. SOLD ITALÍNEA. Loc.: SP. MÓVEIS EM GERAL: ARMÁRIOS, CUBAS, POLTRONAS, 
CADEIRAS, PAINÉIS, GAVETEIROS, ETC. 03/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 100654. MA IMÓVEIS - COBRAPIL. Loc.: SP. SALAS COMERCIAIS 
EM SÃO PAULO - ATÉ 48% ABAIXO DA AVALIAÇÃO. 03/12/2021 A PARTIR DAS 16:30h. ID: 101248. SOLD DAFITI. Loc.: MG. CAMAS, POLTRONAS, 
CADEIRAS, ARMÁRIOS, ETC. 06/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 100827. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 225M² 
NO BELENZINHO EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 06/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101182. SOLD COMPARTILHADO 
EMBU. Loc.: SP. TOTENS, CABOS DIVERSOS, TELEVISORES, FRAGMENTADORAS, ETC. 06/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101026. SOLD 
SUPER SALDÃO TEND TUDO. Loc.: SP. SOFÁS, PAINÉIS, MÁQUINA DE PINTURA, MOTOREDUTOR, PALETEIRAS, MOTORES, ETC. 06/12/2021 A 
PARTIR DAS 13:30h. ID: 101250. SOLD DAFITI. Loc.: MG. POLTRONAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, MESAS, ETC. 06/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. 
ID: 101122. SOLD COMPARTILHADO EMBU (SOMBRA). Loc.: SP. MESAS DE JANTAR, CADEIRAS, BANCOS, ENFEITES, MESAS DE APOIO, 
IMPRESSORA, ETC. 06/12/2021 A PARTIR DAS 14:20h. ID: 100471. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 65M² NO VILA 
AUGUSTA, GUARULHOS/SP. 07/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 100899. SOLD MIX USADOS. Loc.: SP. IMPRESSORA 3D, PROJETORES, 
NOBREAKS, ETC. 07/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101150. SOLD ITALÍNEA. Loc.: SP. SHOWROOM DECORADOS: CLOSET, ARMÁRIO, 
PEDRA COM CUBA, PAINEL, NICHOS, MESAS, POLTRONAS, CADEIRAS, ETC. 07/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 100889. MA IMÓVEIS - RC8 
AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. TERRENO 324M² EM BAURU/SP. 02/12/2021 A PARTIR DAS 14:15h. ID: 100569. MA IMÓVEIS - INTER AF - 2ª PRAÇA. 
Loc.: SP. CASA 215M² EM VILA SANTA ODILA, CAMPINAS/SP - 2ª PRAÇA. 06/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 100705. MA IMÓVEIS - 
SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 125M² EM SOROCABA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 06/12/2021 A PARTIR DAS 14:45h. 
ID: 100881. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: PR. PRÉDIO COMERCIAL 1349M² EM XAXIM, CURITIBA/PR. 06/12/2021 A PARTIR 
DAS 14:00h. ID: 100659. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 133M² EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 07/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101164. MA IMÓVEIS - EMPÍRICA - AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 201M², 2 
VAGAS EM GUARULHOS/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.

02/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101263. STELLANTIS. Loc.: MG. FIAT CRONOS, FIAT TORO, JEEP RENEGADE, JEEP COMPASS E OUTROS. 
02/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 100805. JACTO. Loc.: SP. CÉLULA ROBOTIZADA COM 02 ROBÔS MOTOMAN, QUEIMADOR DE 
COMBUSTÃO A GÁS WHEISHAUPT E INJETORA DIVERSAS. 02/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 100573. COMPARTILHADO 1107 A. Loc.: MG, 
MT, RJ, SC, SP. SERVIDORES DELL POWEREDGE, UNIDADES DE ARMAZENAMENTO, SWITCHES E OUTROS. 02/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. 
ID: 101161. TIGRE. Loc.: SP. APROX. 25.000 KG DE SUCATA DE MOLDES DE INJEÇÃO (PREÇO P/KG). 02/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 
101237. CHEVROLET. Loc.: BA, MG, SP. CHEVROLET ONIX, BOLT PREMIER, ASTRA HB, CRUZE LTZ NB E OUTROS. 02/12/2021 A PARTIR DAS 
14:00h. ID: 100574. COMPARTILHADO 1107 B. Loc.: PA, PR, RJ, SP. SUCATA DE CHEVROLET S10, FIAT FIORINO ATENA, FORD RANGER, FIAT 
PUNTO VOLKSWAGEN JETTA E OUTROS. 02/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 101099. NORTE LOCADORA. Loc.: MA, PA. CHEVROLET SPIN 
1.8 2017/2018 E SPIN PREMIER 2019/2020, VOLKSWAGEN AMAROK CD 4X4 S 2.0 2017/2017 E 2016/2016. 02/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. 
ID: 101118. LAFARGE/HOLCIM. Loc.: MG, RJ, SP. BANDEJAS, ESTRADOS, ESTRADOS DE MADEIRAS, CHAPAS GALVANIZADAS, TELAS ARAMADAS 
E OUTROS. 02/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 100969. LWART. Loc.: SP. VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES, EMPILHADEIRA E SUCATAS DE 
INFORMÁTICA. 03/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 100795. TOYOTA. Loc.: SP. ELETRODO, PAINÉIS, CONTROLADOR, MOTOREDUTOR, ETC. 
03/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 100625. GENERAL MILLS. Loc.: CE. TRANSPALETEIRAS, EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS, APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO, COMPRESSORES E OUTROS. 03/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101082. BRASAL. Loc.: DF. ELEMENTOS FILTRANTES, 
ALMOFADAS, ABRAÇADEIRA, ACOPLADOR, COMPRESSOR, ANEL, ETC. 03/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 100959. TI BRASIL. Loc.: SP. 
EMPILHADEIRA, PALETEIRA, BOMBAS DE COMBUSTÍVEL, PLACAS RESISTIVAS E OUTROS. 03/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101030. 
PHILIP MORRIS. Loc.: BA, RS, SP. UNIDADES DE BOX DE ESTUFA, PARTES E PEÇAS DE PLANTADEIRA, PULVERIZADOR E OUTRAS. 03/12/2021 A 
PARTIR DAS 14:30h. ID: 101039. ELITE DISTRIBUIDORA. Loc.: SP. MOTORES, FILTROS, RADIADORES, CAIXAS DE DIREÇÃO, TAMPÕES, SUPORTES, 
ETC. 03/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101152. MIDEA CARRIER. Loc.: SC. “SUCATAS DE UNIDADES CONDENSADORAS (ITAJAÍ /SC)”. 
03/12/2021 A PARTIR DAS 16:30h. ID: 100100. OXITENO. Loc.: BA, RS, SP. GUINDASTE GROVE, REBOCADOR ELÉTRICO, TRATOR AGRÍCOLA, 
EMPILHADEIRAS, VASO DE PRESSÃO, ETC. 03/12/2021 A PARTIR DAS 17:00h. ID: 101135. JSL. Loc.: SP. REBOQUE CANAVIEIRO, SEMIRREBOQUE, 
COLHEDORA DE CANA, ADUBADORA, ROÇADEIRA E OUTROS. 03/12/2021 A PARTIR DAS 17:30h. ID: 101168. FMC TECHNOLOGIES. Loc.: RJ. 
EMPILHADEIRA SEMI-ELÉTRICA, MÁQUINA DE CLAD, FORNO ELÉTRICO E OUTROS. 06/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 100953. VALOR 
AMBIENTAL. Loc.: DF. CAMINHÕES E CAVALOS MECÂNICOS. 06/12/2021 A PARTIR DAS 12:30h. ID: 100656. ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL. Loc.: 
PE. COMPRESSORES, GERADORES, GUINCHOS ELÉTRICOS, MOTOBOMBAS, CABOS DE AÇO, ETC. 06/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 
101169. DURATEX. Loc.: MG, SC, SP. UTILITÁRIO, VEÍCULOS LEVES, MOTOS, CAMINHÃO, SUCATA DE ESCAVADEIRA, PARTES DE EMPILHADEIRA, 
ETC. 07/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101228. BUNGE. Loc.: MG, TO. VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, CAMINHÃO, TRANSBORDOS, 
CARRETAS, REBOQUES, TRATORES, GRADES ARADORAS, ETC. 07/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101156. ELRING KLINGER. Loc.: SP. 
PRENSAS HIDRÁULICA, PRENSAS EXCÊNTRICAS E OUTROS. 07/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101088. CCR. Loc.: BA. EXTINTORES, 
GRELHAS, REGISTROS, TAMPAS, ETC. 07/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101187. ECOURBIS. Loc.: SP. CAMINHÕES (SÃO PAULO/SP). 
07/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101178. TABOCAS. Loc.: MG, PA, PR, TO. REBOQUE CARRETINHA, CHEVROLET S10, TON. DE SILICA, 
MACAS, ACESSÓRIO PARA AMBULÂNCIAS E OUTROS.
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Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

01/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101105. LOG SYSTEMS. Loc.: SP. GRD LOTE DE PORTA PALLETS, PRATELEIRAS IND., EMPILHADEIRAS 
ELÉTRICAS, BANDEJAS, PISOS WALL, CESTOS ARAMADOS. 02/12/2021 A PARTIR DAS 14:45h. ID: 101104. AMG COMEX. Loc.: SP. CONEXÕES, 
MAQS DE SOLDA, SILO EM INOX, COMPRESSOR, GERADOR. 02/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 100945. ISA CTEEP. Loc.: SP. MOBILIÁRIOS 
DIVERSOS: CADEIRAS GIRATÓRIAS, POLTRONAS, GAVETEIROS, MESAS E OUTROS. 03/12/2021 A PARTIR DAS 12:30h. ID: 101106. LOG 
BUSINESS. Loc.: SP. DISTRIBUIDORA VENDE: ESTRUTURAS PORTA PALLETS, PRATELEIRAS IND., EMPILHADEIRAS, BANDEJAS, CAIXAS. 
07/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 100985. PME MONTREAL. Loc.: SP. INJETORAS PARA PLÁSTICO, E FREZADORA HIGH SPEED. 07/12/2021 
A PARTIR DAS 14:30h. ID: 101131. AMG COMEX. Loc.: SP. GERADORES, COMPRESSORES, ROLAMENTOS, MAQ. DE SOLDA.

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.

01/12/2021 A PARTIR DAS 14:01h. ID: 100816. HOBI - MINEIRAÇÃO DE AREIA E CONCRETO. Loc.: PR. CAMINHÕES VOLVO E ESCAVADEIRAS. 
07/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 100938. PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA/PR. Loc.: PR. VEÍCULOS, ÔNIBUS, PÁS CARREGADEIRAS 
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.

07/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101261. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Loc.: SP. LOTE EM CAMPINAS/SP.
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.  Alexsandro Batista - JUCESP nº 1097.

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.

02/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100312. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA/PR. Loc.: PR. VEÍCULOS CAMINHÕES 
MÁQUINAS PESADAS MICRO ÔNIBUS. 07/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100754. MAGPARANÁ. Loc.: PR. MÁQUINAS AGRÍCOLAS.

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.

01/12/2021 A PARTIR DAS 17:00h. ID: 99831. Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - VENDA DIRETA. Loc.: BA. Casa de dois pavimentos, 
Barra, Salvador-BA.

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.

06/12/2021 A PARTIR DAS 14:01h. ID: 100995. PREFEITURA DE SAGRADA FAMÍLIA RS. Loc.: RS. MÁQUINA PESADA E EQUIPAMENTO.
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). Daiane Miotto, matrícula nº 647.

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.

06/12/2021 A PARTIR DAS 10:01h. ID: 100997. PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA SC. Loc.: SC. VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS, 
EQUIPAMENTOS 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.  Leiloeiro Administrativo: Edilson José Grolli, nomeado pelo Decreto Municipal nº 661/2021.
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.

06/12/2021 A PARTIR DAS 20:00h. ID: 101247. DÉDALO. Loc.: SP. VINHOS FRANCESES. PAGAMENTO EM ATÉ 6X NO CARTÃO DE CRÉDITO. 
07/12/2021 A PARTIR DAS 20:00h. ID: 101274. DÉDALO. Loc.: SP. VINHOS DA ITÁLIA, ESPANHA, PORTUGAL E NOVO MUNDO. PAGAMENTO 
EM ATÉ 6X NO CARTÃO DE CRÉDITO.

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.  José Roberto Bortoletto Junior - JUCESP nº 403.
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.

03/12/2021 A PARTIR DAS 10:01h. ID: 100783. PREFEITURA DE PALMITINHO RS. Loc.: RS. VEÍCULOS 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.  Leiloeiro Administrativo: Luan Carlos Polesso Gambin, Portaria nº 136/2021.

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.

01/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101278. MAPFRE. Loc.: SP. VEÍCULOS SINISTRADOS E SUCATAS: NISSAN MARCH, RENAULT LOGAN, 
VOLKSWAGEN JETTA 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.

01/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101054. MA IMÓVEIS - PRIMOR - 2º LEILÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Loc.: MT. Terrenos Urbanos, 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.

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro ofi cial inscrito na JUCESP sob o nº 1086, com escritório à Praça dos Omaguás, 98, Pinheiros, em São Paulo/SP, devidamente 
autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de 
Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular fi rmado em 31/10/2011 no qual fi guram como fi duciantes Generval 
Raposo Francisco, brasileiro, servidor público, RG nº 714.917-SSP/DF e CPF nº 227.463.581-15 e Maria da Conceição Saldanha Raposo, RG nº 3.219.332-SSP/DF e CPF/
MF nº 154.032.891-00, sucedida por seus herdeiros  Wesley Rodrigo Soares, brasileiro, policial militar, RG nº 2.146.884-SSP/DF e CPF nº 729.224.431-91 e sua esposa 
Zenaide Ferreira de Oliveira Soares, CPF nº 013.027.751-70, casados pelo regime da comunhão parcial de bens na vigência da lei 6515/77 e Ingrid Saldanha Raposo, 
brasileira, solteira, auxiliar de operações I, RG nº 2.703.050-SSP/DF e CPF nº 022.434.141-39, residentes e domiciliados no Distrito Federal, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo 
Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 10 de dezembro de 2021, às 11h00, no endereço do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, 
com lance mínimo igual ou superior a R$ 598.027,05 (quinhentos e noventa e oito mil, vinte e sete reais e cinco centavos) o imóvel a seguir descrito, com a propriedade 
consolidada em nome do credor Fiduciário, em Brasília/DF, Centro Urbano Samambaia, constituído pelo Apartamento nº 607 e vaga de garagem vinculada nº 189 no subsolo do 
Bloco A, situado na Quadra 102, Conjunto 02, Lotes  1, 2 e 3, com área privativa de 70,3000m². Imóvel objeto da matrícula nº 261.410 do 3º Ofi cial de Registro de Imóveis 
de Distrito Federal/DF. Obs.: Consta Direito Real de Habitação Vitalício em favor de Generval Raposo Francisco, conforme R-13 da citada matrícula, cuja baixa fi cará a cargo do 
comprador. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 14 de 
dezembro de 2021, às 11h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 299.013,53 (duzentos e noventa e nove mil, 
treze reais, e cinquenta e três centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro www.leilaovip.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de 
comunicação consideram o horário ofi cial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela 
lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fi duciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao 
endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fi duciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de 
preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que outros interessados 
já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.leilaovip.com.br, respeitado o lance mínimo e o 
incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção 
do devedor fi duciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line deverão se cadastrar no site www.
leilaovip.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não 
sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O proponente vencedor por meio de 
lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do 
direito de preferência pelo devedor fi duciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 
5% sobre o valor do arremate.A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fi duciante, 
mantida em instituição fi nanceira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro 
de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

DATA 1º LEILÃO 10/12/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 14/12/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE Prestador de
Serviço Autorizado

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro ofi cial inscrito na JUCESP sob o nº 1086, com escritório à Praça dos Omaguás, 98, Pinheiros, em São Paulo/SP, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na 
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular, Cédula de Crédito Bancário emitida 
em 15/08/2019, no qual fi guram como fi duciantes Benedita Joana Pedroso Maciel, brasileira, do lar, RG nº 15.497.241-1-SSP/SP e CPF/MF nº 077.159.528-00 e 
Otacilio de Campos Maciel Filho, brasileiro, empresário, RG nº 15.939.292-5-SSP/SP e CPF/MF nº 049.922.468-00, casados sob o Regime de comunhão parcial de 
bens, posteriormente à vigência da Lei nº 6.515/77, residentes e domiciliados na Av. Deputado Emilio Carlos, Apto. 03, Bloco “B”, Bairro do Limão, São Paulo/SP, levará a 
PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 10 de dezembro de 2021, às 11h00, no endereço do 
leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 774.287,41 (setecentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta 
e um centavos) o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, em Ibiúna/SP, Centro, constituído por uma casa residencial 
situada na Rua Cristalino Rolim de Freitas nº 173, com 177,71m² de área construída e 412,76m² de área de terreno. Imóvel objeto da matrícula nº 17.309 do Ofi cial 
de Registro de Imóveis de Ibiúna/SP. Obs.: Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro 
leilão, fi ca desde já designado o dia 14 de dezembro de 2021, às 11h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior 
a R$ 387.143,71 (trezentos e oitenta e sete mil, cento e quarenta e três reais e setenta e um centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site do 
leiloeiro www.leilaovip.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário ofi cial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fi duciante(s) será(ão) 
comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fi duciários, 
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fi duciante(s)  adquirir 
sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos 
e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O envio 
de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.leilaovip.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições 
com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor fi duciante, que poderá adquirir o imóvel 
preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line deverão se cadastrar no site www.leilaovip.com.br, e se habilitar acessando a 
página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse 
prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra.O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá 
prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo 
devedor fi duciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do 
arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fi duciante, mantida em 
instituição fi nanceira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

DATA 1º LEILÃO 10/12/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 14/12/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE
Prestador de
Serviço Autorizado

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro oficial, matriculado na JUCESP sob o nº 602, torna público que realizará leilão 
extrajudicial no dia 30/11/2021 às 11:00h, pelo site www.lut.com.br, autorizado pela comitente TERMINAL DE COMBUSTÍVEIS 
PAULÍNIA S.A. – CNPJ 28.978.543/0001-05. Os bens a serem apregoados permanecerão sob a guarda e responsabilidade das 
Comitentes e serão vendidos no estado em que se encontram, por preços não inferiores aos estipulados, não podendo o leiloeiro 
vender a crédito ou a prazo sem autorização prévia dos comitentes, devendo ser observadas as condições de venda e pagamen-
toto do leilão. O valor da comissão do Leiloeiro, a ser pago pelo(s) arrematante(s), corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o 
valor de venda dos bens arrematados (conforme Decreto nº 21.981, de 19/10/1932). Os Comitentes se responsabilizam pela 
qualidade, origem, existência, legitimidade, autenticidade e segurança dos bens a serem apregoados, sendo também responsá-
vel pela entrega dos bens aos arrematantes, permanecendo o Comitente como único responsável pela veracidade das informa-
ções fornecidas e relativas aos referidos bens. Os bens levados ao leilão estão pormenorizados e descritos abaixo: 
EQUIPAMENTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL ,INJETOR AUTOMÁTICO DE CORANTE. Observa
ções: A) Os bens serão vendidos no estado em que se encontram e sem direito a garantia e poderão ser apregoados em quanti-
dades aproximadas e podem conter variações nas quantidades citadas, sem que seja devido qualquer pagamento adicional e/ou 
reembolso do valor pago. B) Os bens a serem apregoados estarão abertos para visitação, onde poderão ser examinados pelos 
interessados, mediante prévio agendamento (24h) através dos tels.: (11) 5461-5750 ou 96468-3087. C) Os Compradores 
que optarem por NÃO realizar a visitação, declaram e aceitam a adquiri-los no estado em que se encontram, sem direito a recla
mação e reposição de peças. Assumirão a responsabilidade a partir da data de retirada dos produtos, civil e criminalmente pelo 
possível descarte indevido dos produtos de informática, conforme Resolução CONAMA ou outra que venha substitui-la. D) O pa-
gamento deverá ser efetuado em 24h após o recebimento do boleto. E) É de responsabilidade do arrematante todos os custos 
e procedimentos envolvidos para a retirada como impostos decorrentes do transporte dos bens até o destino, providenciar docu-
mentação para tal finalidade para operações em âmbito nacional, excluindo qualquer responsabilidade do leiloeiro e do comiten
te vendedor por eventuais autuações e caso o leiloeiro e/ou o comitente sejam autuados em relação a tais tributos, o arrematante 
será responsável por reembolsar os prejuízos daí decorrentes de acordo com o Convênio ICMS 93 de 17/09/2015. 
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LEILÃO ONLINE

Leiloeiro O� cial: Carla Umino - Jucesp 826

256ª Hasta Pública Uni� cada da Justiça Federal da 3a Região

LOCAL: AUDITÓRIO VIRTUAL: WWW.LANCENOLEILAO.COM.BR
Consulte informações com condições de pagamento e edital no site www.lancenoleilao.com.br

Informações: atendimento@lancenoleilao.com.br ou 11 2359-7351

São 233 lotes (Imóveis, Veículos, Máquinas, Equipamentos e Bens Diversos).
Consulte possibilidade de parcelamento em até 59 parcelas vide Edital

1º Leilão: 24/11/2021 e 2º Leilão: 01/12/2021 às 11h

Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeira Oficial, matrícula JUCESP 747, devida-
mente autorizado pelo(s) comitente (s) SESI SENAI-SP (por intermédio da GSCF 
– Supervisão Patrimônio), torna público a oferta, em LEILÃO ONLINE – CAM-

PINAS (Ref. 10) extrajudicial, a venda dos bens discriminados no endereço eletrônico www.lancetotal.com.br, com 
encerramento a partir das 09h00 do dia 08  de Dezembro de 2021, observadas as disposições da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, bem como pela Legislação Estadual  pertinente e, por fim as 
Condições Gerais do Leilão. Os bens serão entregues nos dias : LOTES: 001 AO 156 -   Dia 21/12/2021 – Horário: 
Das 10h às 15h - Local: Rua Geraldo Nucci, 330 - Jardim Santa Maria, Campinas - SP, 13055-610 e LOTES: 157 AO 
167 -  Dia 20/12/2021 – Horário: Das 10h às 15h - Local: Rua Martinho de Campos, 154 – Vila Anastácio -São Paulo 
– SP – CEP: 05093-050. DA VISITAÇÃO: Os lotes estarão disponíveis para visitação mediante agendamento prévio  
pelo email: lancetotal@lancetotal.com.br., LOTES: 001 AO 156 -   Dia 07/12/2021 – Horário: Das 10h às 15h - Local: 
Rua Geraldo Nucci, 330 - Jardim Santa Maria, Campinas - SP, 13055-610 e LOTES: 157 AO 167  Dia 06/12/2021 
– Horário: Das 10h às 15h - Local: Rua Martinho de Campos, 154 – Vila Anastácio -São Paulo – SP – CEP: 05093-
050.  A venda será realizada à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
de arrematação, que será realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes consulte o site www.
lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

LEILÃO DIA 01.12.2021 ÀS 10H

BAUS E REBOQUES SIDER , BITREM, CARGA SECA 
ENTRE OUTROS COM DOCUMENTAÇÃO.

Edital de 1º e 2º Leilão de BEM IMÓVEL e para intimação das requeridas FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS I (
CNPJ/MF 07.399.646/0001-32), ALGE TRANSFORMADORES LTDA (ou ALGE TRANSFORMADORES EIRELI, CNPJ/MF 44.818.367/0001-92), dos credores 

MARCO ANTONIO TANCREDI MOLINA (CPF/MF 100.292.398-00), FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, MERCK S/A (CNPJ/MF 33.069.212/0001-84), EDUARDO LEVI DE SOUZA 
(CPF/MF 293.543.378-56), ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ/MF 46.379.400/0001-50), FAZENDA NACIONAL (CNPJ/MF 00.394.460/0216-53), MINISTÉRIO DA FAZENDA (CNPJ/MF 
00.394.460/0216-53), SILVIA CRISTINA RIBEIRO (CPF/MF 109.076.078-70), do credor tributário PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS e demais interessados, expedido nos autos da 
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0070545-28.2019.8.26.0100 em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca da Capital, Estado de São Paulo/SP, requerida por NEXANS BRASIL S/A 
(CNPJ/MF31.860.364/0001-28). A Dra. Fabiana Marini, Juíza de Direito, na forma da Lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através 
do portal de leilões on-line do GESTOR JUDICIAL LEILOEIRO SP (www.leiloeirosp.com.br) , em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO BEM: Um terreno sem benfeitorias, situado nesta 
cidade, município, comarca e circunscrição de São Carlos, no bairro da Vila Parque Industrial, terreno este constituído dos lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25 e 26, da Quadra 01 da planta da referida Vila, formando um só todo com frente para a Avenida "A", fundos com a rua "B" e laterais com a Ruas "M" e "E" compreendido dentro da seguinte 
linha perimétrica e confrontações: começa no ponto de confluência entre a Avenida "A" e a Rua "M", seguindo o alinhamento da Avenida "A" numa distância de 110,00 metros (lotes 13, 12, 11, 10, 
9, 8, 7, 6, 5, 4 e 3); daí deflete a direita obedecendo-se a curva de concordância da esquina formanda pela Avenida "A" com a Rua "E", seguindo em curva 11,00 metros, continuando mais3,00 
metros também em obediência ao alinhamento da linha "E", daí deflete a direita no alinhamento da referida Rua "E", e segue na extensão de 56,00 metros atingindo o alinhamento da Rua "B" 
(lotes 2 e 1); daí deflete em ângulo agudo e segue em reta 145,00 metros pelo alinhamento da Rua "B" (lotes 1, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 e 16), atingindo o alinhamento da Rua "M", daí 
deflete a direita em ângulo quase reto e segue em reta 10,00 metros pelo alinhamento da Rua "M" e até encontrar o lote 16, daí deflete a direita em ângulo reto e segue em reta 28,00 metros na 
divisa com o lote15 até atingir o lote 17, daí deflete a esquerda em ângulo reto e segue em reta 20,00 metros na divisa com os lotes 14 e 15, daí deflete a esquerda em ângulo reto e segue em reta 
30,00 metros na divisa com o lote 14 até atingir novamente o alinhamento da Rua "M", daí deflete a direita em ângulo reto e segue em reta 30,00 metros pelo alinhamento da mencionada Rua "M" 
até atingir o alinhamento da Avenida "A", que foi o ponto de início da presente descrição, fechando-se assim o perímetro, com uma área total de 7.351,00metros quadrados aproximadamente. 
CADASTRO MUNICIAL nº 12.115.001.001. Matrícula nº 19.035 do CRI da Comarca de São Carlos/SP. 2. BENFEITORIAS: Consta da matrícula, conforme AV.01 que no referido terreno foi 
construído um prédio para reforma de motores, com frente para a Rua "B" (atualmente RUA ERNESTINO BLOCK, conforme Laudo de Avaliação às fls. 261), emplacado com o nº 100, e com uma 
área construída de 753,21 metros quadrados. 3. AVALIAÇÃO: R$ 6.561.493,00 (novembro/2021 - Conforme Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 4. ÔNUS: 
Consta da referida matrícula, conforme Av.03 (15/10/2010) e Av.04 (25/02/2011) a distribuição da ação e penhora nos autos nº 566.01.2010.014679-2 movida por Marco Antonio Tancredi Molina; 
conforme Av.07 (24/02/2016), a penhora os autos de Execução Fiscal nº 1500206-03.2014.8.26.0566, movida por Fazenda do Estado de São Paulo; conforme Av.08 (23/08/2016), a 
Indisponibilidade de bens extraída do processo nº 0000009-71.2013.4.03.6115; conforme Av.10 (31/10/2016), a penhora nos autos nº 1665-06, movida por Merck S/A; conforme 
Av.11(14/03/2019),a distribuição da ação de Cumprimento de Sentença nº 0000994-56.2018.8.26.0597, movida por Eduardo Levi de Souza; conforme Av.12 (03/04/2019),a penhora nos autos 
nº 0010037-47.2017.8.26.0566, movida pelo Estado de São Paulo; conformeAv.13 (07/01/2020), a penhora nos autos nº 5001377-54.2018.403.6115, movida pela Fazenda Nacional; conforme 
Av.14 (09/11/2020), a penhora nos autos nº 0002444-13.2016.4.03.6115, movida pelo Ministério da Fazenda; conforme Av.15 (16/06/2021), a penhora nos autos nº 0011217-10.2019.5.15.0106, 
movida por Silvia Cristina Ribeiro; conforme Av.16 (17/08/2021) a PENHORA EXEQUENDA. 5. DÉBITOS EXEQUENDO: R$ 39.740,38 (novembro/2021 conforme planilha atualizada). 6. 
DÉBITOS FISCAIS: Débitos inscritos na Dívida Ativa e IPTU do exercício atual na monta de R$ 667.737,54 (novembro/2021) conforme pesquisa junto a Prefeitura Municipal de São Carlos/SP. O 
valor do débito fiscal será atualizado até a data da alienação. 7. VISITAÇÃO: Mediante prévio cadastro, que será feito por este leiloeiro. 8. LEILOEIRO: O leilão será conduzido pelo Sr. Luiz Tociak 
iHirano, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP sob o nº 922. 9. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão começa em 10/01/2022, às 11hs00min, e termina em 13/01/2022, às 
11hs00min e; 2º Leilão começa em 13/01/2022, às 11hs01min, e termina em02/02/2022, às 11hs00min. 10. CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance 
igual ou superior ao valor da avaliação (1º Leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor da avaliação (2º Leilão). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão 
admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. 
TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC). 1. PAGAMENTO: O Arrematante 
deverá efetuar o pagamento do preço dos bens arrematados no prazo de até 01 (um) dia útil após o encerramento do Leilão, mediante expedição de Guia de Depósito Judicial em conta vinculada 
ao respectivo processo, a ser obtida na seção "minha Conta", do Portal www.leiloeirosp.com.br , sob pena de se desfazer a arrematação. 2. COMISSÃO DO LEILOEIRO: O Arrematante deverá 
efetuar o pagamento de 5% do preço dos bens arrematados no prazo de até 01 (um) dia útil após o encerramento do Leilão, juntamente com o pagamento dos bens arrematados, através do boleto 
gerado a ser obtida na seção "minha Conta", do Portal www.leiloeirosp.com.br , sob pena de se desfazer a arrematação. 3. DO CANCELAMENTO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o 
leilão seja cancelada após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes, será devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro no aporte de 3% (três por 
cento) do valor acordado entre as partes ou àquele que der causa ao cancelamento. 4. DÉBITOS E OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e 
impostos, até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, inclusive débitos condominiais de natureza propter rem, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da 
causa (Art. 130, Par. Único do CTN). O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de 
responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, 
imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,"caput", § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data 
do efetivo leilão. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 5. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: 
Pessoalmente perante o Ofício Cível onde tramita a presente ação, no escritório do leiloeiro oficial, localizado na Rua Toledo Barbosa, nº 93, sala 2, Belenzinho, CEP 03061-000, São Paulo/SP, 
através do telefone (11) 2693-0000 ou pelo e-mail: contato@leiloeirosp.com.br . Ficam as requeridas FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS I, 
ALGE TRANSFORMADORES LTDA (ou ALGE TRANSFORMADORES EIRELI), dos credores MARCO ANTONIO TANCREDI MOLINA, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, MERCK S/A, 
EDUARDO LEVI DE SOUZA,ESTADO DE SÃO PAULO, FAZENDA NACIONAL, MINISTÉRIO DA FAZENDA, SILVIACRISTINA RIBEIRO, do credor tributário PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO CARLOS e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. Dos autos não consta recurso ou causa pendente de 
julgamento. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de novembro de 2021.

EXTRATO DE LEILÃO ELETRÔNICO JUDICIAL
A Dra. Natália Schier Hinckel, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da lei, 
FAZ SABER, que será realizado leilão público pela Gestora HASTA VIP, por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.
hastavip.com.br, conduzido por seu Leiloeiro Ofi cial, Sr. Eduardo Jordão Boyadjian, matriculado na JUCESP sob o nº 
464, do móvel nos autos da ação de – Execução de Título Extrajudicial, processo n°: 1042550-39.2019.8.26.0224, que  
RICARDO DE OLIVEIRA AZEVEDO move em face de WASHINGTON PARADOCCI CARNEIRO e outro, em 1º LEILÃO 
com início no dia 14/12/2021, às 11:00hs, e encerramento no dia 17/12/2021, a partir das 11:00hs. VALOR DO LANCE 
MÍNIMO: R$ 14.785,00 (quatorze mil e setecentos e oitenta e cinco reais), correspondente ao valor da avaliação.  Caso 
não haja licitantes, seguirá sem interrupção até o 2º LEILÃO com início no dia 17/12/2021, às 11:01hs, e encerramento 
no dia 04/02/2022, a partir das 11:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: R$ 8.871,00 (oito mil e oitocentos e setenta e 
um reais), correspondente a 60% do valor da avaliação, tudo conforme o Provimento 1625/2009. Descrição do bem: 
VEÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA HATCH JOY, ano de fabricação 2006, ano modelo 2007, cor cinza, 
RENAVAM 00892847670, placa DUH-9493, CHASSI 9BGXL68607C113552. O Edital completo e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no website da Gestora HASTA VIP. Maiores informações poderão ser obtidas pelo E-mail 
contato@hastavip.com.br ou (11) 3093-5251. São Paulo, 25 de novembro de 2021.

www.hastavip.com.br 11 3093-5251
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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

B8gazetasp.com.br
SÁBADO, 27 A SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2021 

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

817, autorizada por DIÁLOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. – CNPJ 57.132.417/0001-25, 
venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas 
alterações, o IMÓVEL: O apartamento nº 32, localizado no 3º pavimento do Condomínio 
“Varanda Vila Romana”, à Rua Catão, nº 280, Lapa, com a área privativa coberta edificada de 
94,470m², nela incluídas as áreas de 2,300m² correspondente ao depósito nº 19 e 16,800m² às 
vagas 23P e 24P na garagem localizada no 2º subsolo, área de uso comum de 69,492m², 
totalizando a área construída + descoberta de 163,962m². Matrícula nº 154.839 – 10º Oficial de 
Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo/SP. 1º LEILÃO 13/12/2021 às 
11h00 - VALOR: R$ 974.977,10. 2º LEILÃO 14/12/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 995.525,03. 
Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; 
emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI 
e despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do 
imóvel. Venda ad corpus. Consolidação da Propriedade em 16/11/2021. O Fiduciante - RICARDO 
HENRIQUE CPF 142.437.538-06 – comunicado das datas dos leilões, também pelo presente 
edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital 
completo, disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

Leilões Judiciais

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

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
01ª VC de PRAIA GRANDE/SP Proc. nº 0015234-22.2018.8.26.0477 EXEQUENTE: MARCELA CRISTINA 
GIACON SERAFIM (CPF/MF 302.421.948-00) EXECUTADA: BASE BETON COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA (CNPJ02.247.933/0001-03) INTERESSADOS: PREFEITURA DE PRAIA GRANDE, 
COND. ED. RESD. PUERTO VILA DEL MAR (CNPJ08.671.958/0001-16) Encerramento 1º Leilão: 16/12/21 - 
14h00 - Lance Mínimo: R$ 465.554,95* Encerramento 2º Leilão: 27/01/22 - 14h00 - Lance Mínimo: R$ 
279.332,97* *Os valores serão atualizados à época da alienação. APTO 12, BL B - RESD. PUERTO VILA DEL 
MAR - R. JOAQUIM TEIXEIRA DE CARVALHO, Nº 131, CANTO DO FORTE, PRAIA GRANDE/SP. MATRÍCULA 
140.227 - CRI DE PRAIA GRANDE/SP. NÃO CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no site da leiloeira (Art. 887, 
§ 2o, CPC). Cadastre-se antecipadamente para participar do leilão online. Rua da Mooca, 3547 - São Paulo/SP. 
Ana Claudia Campos Frazão - leiloeira oficial - JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 2ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Araçatuba/SP.  
Processo nº 1003580-66.2016.8.26.0032. Executado: ROBSON JOAQUIM DOS SANTOS (CPF 369.361.608-67). Credor(es) e/ou 
interessado(s): K. H. S. D. S. e G. G. S. D. S., menores, representados por sua genitora ANGELICA SOARES DE SOUZA (CPF 
369.361.618-39), ESTADO DE SÃO PAULO. 1º Leilão começa em 17/01/2022, às 11hs30min, e termina em 20/01/2022, às 
11hs30min e; 2º Leilão começa em 20/01/2022, às 11hs31min, e termina em 09/02/2022, às 11hs30min. Bem a ser leiloado: 
Honda/CG 125 Titan, 1999/2000 em Araçatuba/SP. Ônus: Constam ônus, vide edital completo. Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 
2.887,00* – Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 1.732,20* – 60% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. Comissão do Leiloeiro: 
+ 5% sobre o valor da arrematação. Leiloeiro Oficial: Sr. Daniel Bizerra da Costa – JUCESP 1.175. Fica o executado ROBSON 
JOAQUIM DOS SANTOS, sua cônjuge, se casado for, os credores K. H. S. D. S. e G. G. S. D. S., menores, representados por sua 
genitora ANGELICA SOARES DE SOUZA, o credor tributário ESTADO DE SÃO PAULO e demais interessados INTIMADOS das 
designações supra, bem como da penhora realizada em data de 12/08/2020, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação 
pessoal/postal. O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital 
completo e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148. Araçatuba, 18 de novembro de 2021.

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

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

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL

EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA, CONHECIMENTO DE INTERESSADOS e INTIMAÇÃO do executado MAURICIO BENTILIN 
CAVALCANTI (CPF/MF 025.030.298-50) e seu cônjuge, se casado for; do promitente vendedor ATHOL CAMPINAS 
CONSTUÇÃO CIVIL LTDA (CNPJ/MF 61.954.459/0001-19); do credor tributário FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
CAMPINAS/SP; e demais interessados, expedido nos autos do PROCEDIMENTO SUMÁRIO – Processo nº 0043037-
22.2006.8.26.0114, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, requerido por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
RIO ARAGUAIA. Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), 
através do portal de leilões on-line da www.leiloei.com, em condições que segue: O 1º LEILÃO em 13/12/2021, às 14h00 e 
término em 16/12/2021, às 14h00, e não havendo licitante seguirá, sem interrupção, o 2º LEILÃO até o dia 13/01/2022, às 
14h00 (Horário de Brasília). DO BEM – DIREITOS CONTRATUAIS SOBRE O APARTAMENTO RESIDENCIAL UNIDADE 
42, situado no 4º andar do Empreendimento Condomínio Residencial Rio Araguaia, situado na Serra dos Itatins, nº 70, 
Bairro Jardim São José, Campinas, com as seguintes peças e áreas: sala de estar/jantar com varanda, lavabo, cozinha, 
área de serviço, WC de empregada, hall de circulação interna, banheiro social, dois dormitórios (sendo um dos dormitórios 
com armário embutido) e uma suíte com banheiro privativo e sacada ou varanda – possuindo uma área útil de 87,16mts², 
área comum de 69,00ms², área total de 156,16ms² e mais uma fração ideal de 30,95ms² ou 1.700% no todo do terreno, e as 
respectivas VAGA DE GARAGEM DUPLA E COBERTA Nº 42-42-A, com área útil de 19,74ms², área comum de 7,81ms², 
área total de 27,55ms², e mais uma fração ideal de 3,52ms² ou 0,194% no todo do terreno, e VAGA DE GARAGEM 
SIMPLES PARA MOTO Nº 03, tendo a área útil de 2,00 ms², área comum de 0,79ms, área total de 2,79ns², e mais uma 
fração ideal de 0,36mts² ou 0,020% no terreno do edifício (Av.14), objeto da Matrícula geral nº 73.722 do 1ª CRI da 
Comarca de Campinas/SP, cadastrados, respectivamente, junto a Municipalidade, sob nsº. 441.21.94.0140.01016, 
3441.21.94.0140.01092 e 3471.21.94.0140.01053. AVALIAÇÃO – R$ R$ 706.170,56 (outubro/2021 – fls. 219). DOS 
ÔNUS – Consta da respectiva matrícula imobiliária, conforme Av.87 (18/07/2013) a PENHORA EXEQUENDA dos direitos 
contratuais do executado sobre o imóvel. Consta às fls. 17 dos autos, o ALVARÁ, originário do Processo nº 655/97, ajuizado 
perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, que autoriza a OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA do imóvel, 
em nome do adquirente, aqui executado, Sr. MAURICIO BENTILIN CAVALCANTI. Não constam nos autos recurso ou 
causa pendente de julgamento. DÉBITOS FISCAIS – Conforme pesquisa junto a Prefeitura de Campinas/SP, em 
14/10/2021, constam débitos Tributários sobre o imóvel UNIDADE 42, dos exercícios de 2013 a 2021, no valor de R$ 
18.564,38, e sobre a VAGA DE GARAGEM DUPLA, dos exercícios de 2014 a 2021, no valor de R$ 3.545,36. DÉBITO 
EXEQUENDO – R$ 138.338,05 (abril/2019 - fls. 225-226 dos autos). *Todos os débitos serão atualizados até a data da 
alienação. DO PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, por meio 
de guia de depósito judicial em favor do Juízo. O arrematante poderá, ainda, efetuar o pagamento do preço ofertado através 
de entrada de 30% (trinta por cento) no ato e o restante em até 15 (quinze) dias, independente de garantias e através de guia 
de depósito judicial em favor do Juízo competente. DO PARCELAMENTO – Eventuais pedidos de parcelamento deverão 
ser submetidos ao Juízo para aprovação e estabelecimento de garantias. COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de 
arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO EM 2º LEILÃO não serão aceitos lances inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) 
do valor da aval iação judicial atualizado. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – Edital completo com forma de 
pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do arrematante, transferência do bem e demais condições no 
site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 
patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC, e será afixado e publicado, nos termos da lei. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediuse o presente edital em resumo que será 
publicado e afixado na forma da Lei. Campinas, 14 de outubro de 2021. RENATA MANZINI Juíza de Direito
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EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO de bem IMÓVEL e de INTIMAÇÃO da executada INDÚSTRIA DE EMBALAGENS NUNES & 
PEREIRA LTDA (CNPJ/MF 02.850.688/0001-24), na pessoa de seu representante legal, da credora tributária FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE; e demais interessados, expedido nos autos da EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Processo nº 1001158-07.2015.8.26.0533, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Santa 
Bárbara d'Oeste/SP, requerida por IPIRANGA AUTO POSTO LTDA. Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER 
que levará a leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), através do portal de leilões on-line da www.leiloei.com, em condições que 
segue: O 1º LEILÃO em 13/12/2021, às 14h20 e término em 16/12/2021, às 14h20, e não havendo licitante seguirá, sem 
interrupção, o 2º LEILÃO até o dia 13/01/2022, às 14h20 (horários de Brasília/DF). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS) – LOTE DE 
TERRENO, sem benfeitorias*, situado nesta cidade, perímetro urbano no “Bairro Gerivá”, com frente para à Rua 03, indicado 
pelo nº 02 da quadra “D”, lado par, medin, digo, distanciando cerca de 40,00 metros da esquina da Rua 06, medindo vinte e seis 
metros e cinquenta centímetros (26,50m) de frente e nos fundos onde confronta com o lote 34, por cinquenta e seis metros e 
setenta e cinco centímetros (56,72m) de ambos os lados, da frente aos fundos, ou sejam 1.503,87 metros quadrados, 
confrontando lateralmente com os lotes 01 e 03. Cadastrado na PML sob nº 15.06122.62.19.0735.01.001 e 
15.06122.62.19.0721.01.001. Matrícula nº 6.629 do CRI da Comarca de Santa Bárbara d'Oeste/SP. BENFEITORIAS – 
Consta do laudo de avaliação, às fls. 135 dos autos, que sobre o terreno, localizado na Rua Silvio Bignotto, foram edificados 
dois salões, subdivididos em lote 2-A, que recebeu o nº 412 e lote 2-B, nº 400 da Quadra D, da referida rua. AVALIAÇÃO – R$ 
1.600.000,00 (julho/2019 – fls. 137 dos autos). VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO – R$ 1.844.574,92 (outubro/2021). 
ÔNUS – Consta da referida matrícula imobiliária, conforme Av.06 (27/07/2021) a PENHORA EXEQUENDA. Não constam nos 
autos recurso ou causa pendente de julgamento. DÉBITOS FISCAIS – R$ 59.568,23, referentes a débitos tributários, dos 
exercícios de 2010 a 2017, ajuizados – Processos nº 0501510-56.2014.8.26.0533, 0502107- 25.2014.8.26.0533, 0004036-
53.2014.8.26.0533, 1001158-07.2015.8.26.0533, 1006838- 65.2018.8.26.0533 e 1007900-43.2018.8.26.0533, todos perante 
ao SEF - Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Santa Bárbara d'Oeste, e exercícios de 2018 a 2020, inscritos em dívida 
ativa, e 2021, conforme pesquisa junto a Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste, em 21/10/2021. DÉBITO EXEQUENDO – R$ 
53,701,99 (março/2015 – fls. 01-05 e 11-12). *Todos os débitos serão atualizados até a data da alienação. DO 
PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, por meio de guia de depósito 
judicial em favor do Juízo. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO – Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão 
admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juiz da causa. 
COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO EM 2º LEILÃO não serão aceitos lances 
inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial atualizado. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – 
Edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do arrematante, transferência do 
bem e demais condições no site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações 
pessoais e dos respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital em resumo que será publicado e afixado na 
forma da Lei. Santa Bárbara d'Oeste, 22 de outubro de 2021. ELIETE DE FÁTIMA GUARNIERI JUÍZA DE DIREITO
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EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO dos DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O BEM IMÓVEL e de INTIMAÇÃO da executada 
SILVANA BOTOSSI DE CAMPOS (CPF/MF 076.985.798-16), e seu cônjuge, se casada for; do credor fiduciário CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL – CEF (CNPJ/MF 00.360.305/0001-04); da credora tributária FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
DE TAUBATÉ; e demais interessados, expedido nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Processo nº 
1007385-52.2020.8.26.0625, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Taubaté/SP, requerido por CONDOMÍNIO ROSSI 
IDEAL JACARANDAS. Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) bem(ns) abaixo 
descrito(s), através do portal de leilões on-line da www.leiloei.com, em condições que segue: O 1º LEILÃO em 13/12/2021, 
às 15h30 e término em 16/12/2021, às 15h30, e não havendo licitante seguirá, sem interrupção, o 2º LEILÃO até o dia 
13/01/2022, às 15h30 (horários de Brasília/DF). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS) – OS DIREITOS SOBRE O APARTAMENTO 
Nº 12, localizado no primeiro pavimento do BLOCO 04 – AZALÉIA do Condomínio denominado “ROSSI IDEAL 
JACARANDÁS”, que tem acesso pelo nº 630 da Avenida Manoel Antonio de Carvalho (Av.5), no bairro Água Quente, nesta 
cidade, com as seguintes áreas: privativa de 43,390m², comum de 41,872m², dos quais 10,35m² correspondem a uma vaga 
de garagem descoberta e indeterminada e total de 85,262m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,4872% no terreno e 
nas coisas comuns do condomínio. Cadastro Municipal no BC nº 6.3.051.154.029. Matrícula nº 123.891 do CRI da 
Comarca de Taubaté/SP. AVALIAÇÃO DO BEM – R$ 120.000,00 (junho/2021 – fls. 212-216 e 221-225 dos autos). 
AVALIAÇÃO DOS DIREITOS – R$ 69.919,95 (março/2021). ÔNUS – Consta da referida matrícula imobiliária, conforme 
R.4 (24/06/2013) a alienação fiduciária do imóvel, em favor da Caixa Econômica Federal - CEF; e Av.7 (10/12/2020) a 
PENHORA EXEQUENDA dos direitos aquisitivos da Executada sobre o imóvel. Não constam nos autos recurso ou causa 
pendente de julgamento. DÉBITOS FIDUCIÁRIOS – R$ 50.080,05 (maio/2021 – fls. 187-201 dos autos). O arrematante 
se sub-rogará nos direitos e obrigações do contrato de alienação fiduciária, isto é, o Arrematante substituirá a 
posição contratual do devedor fiduciante, ressalvada, evidentemente, a variação do valor para quitação do saldo 
devedor ao longo do tempo. DÉBITOS FISCAIS – R$ 12.328,30, sendo R$ 11.502,99, referentes a débitos tributários dos 
exercícios de 2013 a 2017, ajuizados – Processos nº 1505434-68.2017.8.26.0625 e 1515974-44.2018.8.26.0625, em 
trâmite perante a Vara da Fazenda Pública, 2018 a 2020, em parcelamento, e R$ 825,31, correspondentes ao exercício de 
2021, conforme pesquisa junto a Prefeitura de Taubaté, em 19/10/2021. DÉBITO EXEQUENDO – R$ 10.549,28 
(setembro/2020 – fls. 142-143). *Todos os débitos serão atualizados até a data da alienação. DO PAGAMENTO – 
Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, por meio de guia de depósito judicial em 
favor do Juízo. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO – Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas 
propostas escritas de arrematação parcelada, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juiz da causa. COMISSÃO 
LEILOEIRO 5% do preço de arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO EM 2º LEILÃO não serão aceitos lances inferiores a 
60,00% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – Edital completo 
com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do arrematante, transferência do bem e demais 
condições no site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos 
respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital em resumo que será publicado e afixado na forma da Lei. 
Taubaté, 19 de outubro de 2021. MARCIA REZENDE BARBOSA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO
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LEILÃO SOMENTE ON-LINE
UNIDADE DETRAN CONCHAS/SP

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

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

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

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

LEILOEIRO OFICIAL:  HELIO FREITAS  JUCESP 798 

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

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

RIBEIRÃO PRETO-SP: Rod. Abrão Assed, KM 50 (Sentido Serrana) 
- Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - CEP 14097-500

*Veículos retomados de financiamento www.winleiloes.com.br

Venda no estado em que se encontram,
demais condições no catalogo do leilão.

Luiz Eduardo Gomes . JUCESP Nº 969

• HBZN150BPCAC00177 • NAAH20378 • 953638273ER422742 • 9531M52P1DR308713 • WBAWX7104CL878074 •
9532E82W7ER423604 • 93W245R34E2133832 • 9536Y827XER447574 • 9BM3821857B536773 •
9532M62P4LR018233 • 95388XZZ3LE000857 • 9536Y8272ER448251 • 95388XZZ5LE000858 • WAUAFC8K6CA006407
• KNAFU411AB5345029 • 9BWCA05W78T162893 • 9BGRZ08907G173950 • 9BWCA05X65T046461 •
9BD17106LA5458797 • 93YLSR7RHBJ849545 • 935SDN6AYCB518536 • 9BWAA05W3CP046163 •
WVWLT83C18E192360 • 9BD17164LD5856328 • 9BD19240T63039510 • 9BWAA05W0DP021061 •
9BWAA05W6EP050291 • 8AP196271F4083369 • 9BWCB05W06P007038 • 9BD195102E0597742 •
9BWAB05Z894015413 • 9BFZF55A3E8496835 • 9BD19515ZG0747607 • 93YLSR7RHCJ956343 • 8A1CB8V05AL382755
• 9BD19713MG3267676 • 9362NN6AYBB063943 • 9BD195162D0390148 • 9BWAA05W49T006223 •
9BWDA05U1DT093339 • 9BD372134C4009559 • 9BWAA05W6EP019235 • 9BWAB05Z3C4116236 •
935SUN6AYBB511270 • 9BGTU69W05B142126 • 9BD195102D0354638 • 9BFZF55PXD8420791 • 9BFZF55A6E8008641
• 95PJN81BPBB003523 • 9BD372171F4058438 • 9362AN6A98B030121 • 9BWDA05U5AT019773 •
9BWAB45Z2L4000243 • YV1DZ9956A2054594 • 9BWAA05W5BP065148 • 9BD17106LC5760854 •
93YLSR6RHBJ863913 • 94DBCAN17HB102644 • 8AGCN48X0CR138367 • 9BGRG08F0CG193851 •
9BWAA05U59P049413 • 9BD17164G85119451 • 9BFZH54L6K8343391 • 9BD17106LA5387937 •
93W244M24D2112042 • 9BD17106LE5893617 • 9BWCA05W68T199238 • 9BD17164G95360996 •
93YADC1H6DJ517790 • 8AP17201M92006941 • 935FCKFVYCB513065 • 3N1AB6AD7CL600219 •
9BWAA45ZXD4179829 • 9BD17106LB5707917 • 8BCLCRFJVBG559022 • 9362MKFWXCB045232 •
9BFZK53A3DB413114 • 8AGSU19F0DR173061 • 9BFZF55A8D8476305 • LJ16AK234C4493846 •
9BWDB45U0JT034458 • 9BFZE12N648566619 • 9BFZF55A9D8416677 • 9BWAB05Z994037758 •

O Leilão será realizado com limitação de até 50 pessoas, devido às restrições impostas pelo Ministério da Saúde.

LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

LEVES E PESADOS 07/07/2021 . 10H (16) 4042-255027/11/2021 . 10h30

41ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP
ERRATA DO EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO DOS BENS IMÓVEIS expedida nos autos da 
Ação de Cumprimento de sentença ajuizada por STARCK DE MORAES SOCIEDADE 
DE ADVOGADOS em face de RICARDO DE SOUZA ARAUJO – ME e outro - Processo nº 

0028016-91.2019.8.26.0100 - Controle nº 2250/2012, o Leiloeiro Ofi cial Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, vem 
por meio desta, retifi car o edital de leilão publicado no Jornal Gazeta de São Paulo em 11/11/2021, para constar: EDITAL 
DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados RICARDO DE SOUZA ARAUJO - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
01.093.144/0001-00, RICARDO DE SOUZA ARAUJO, inscrito no CPF/MF sob o nº 112.226.838-65. 

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

3ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL II – SANTO AMARO
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos direitos do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: LILIAN REGIANE RIBEIRO FERREIRA (CPF/
MF Nº 296.742.608-38) e FLORIANO JOSE FERREIRA (CPF/MF Nº 216.902.938-96), bem como do credor fiduciário CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ/MF Nº 00.360.305/0001-04), dos interessados
SILVA SOLAR COMERCIO E INCORPORACOES LTDA (CNPJ/MF Nº 66.541.905/0001-87) e SANDRA REGINA DOS SANTOS (CPF/MF Nº 093.105.778-78).
 O MM. Juiz de Direito Dr. Claudio Salvetti D Angelo, da 3ª Vara Cível - Foro Regional II – Santo Amaro, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
que, por este Juízo, processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por CONJUNTO RESIDENCIAL PEDRAS RARAS (CNPJ/MF Nº 00.887.530/0001-01) em face de LILIAN
REGIANE RIBEIRO FERREIRA (CPF/MF Nº 296.742.608-38) e FLORIANO JOSE FERREIRA (CPF/MF Nº 216.902.938-96), nos autos do Processo nº 1046646-84.2019.8.26.0002, e foi designada a
venda dos direitos do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os
artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Padre José Antonio Romano, nº 300, Parque Esmeralda, São Paulo/SP – CEP: 05784-900 - Descrição do Imóvel: Apartamento nº 146, localizado no 14º andar do Edifício
Topazios – Bloco B, integrante do Conjunto Residencial Pedras Raras, situado à Rua Padre José Antonio Romano, nº 300, e Rua Celidonio, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, com a área privativa de 66,800m² e a área comum
de 25,121m², perfazendo a área total de 91,921m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,2257% no terreno.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 169.269.0582-6
Matrícula Imobiliária n° 271.236 11º Cartório de Registros de Imóveis de São Paulo - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 07 17/04/2013 Alienação Fiduciária - Caixa Econômica Federal
Av. 09 23/12/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1046646-84.2019.8.26.0002 Conjunto Residencial Pedras Raras
OBS 01: O apartamento é composto por 01 (uma) sala, 01 (uma) cozinha, área de serviço, 03 (três) quartos sendo 01 (uma) suíte e 01 (um) banheiro social. O Condomínio possui 03 edifícios (torres) e área de lazer completa:
contendo 02 churrasqueiras, 03 salões de festas, 02 piscinas, 02 quadras, playground, academia, sauna, salão de jogos e área verde (Laudo de Avaliação às fls. 215/221).
OBS 02: Está sendo penhorado os Direitos dos executados sobre o contrato decorrente da Alienação Fiduciária, conforme o Termo de Penhora às fls. 120, bem como a decisão proferida às fls. 299.
OBS 03: O Sr. Floriano José Ferreira, executado no processo referido na Av. 09, interpôs Embargos à Execução, Processo nº 1024513-14.2020.8.26.0002, que foi julgado parcialmente procedente pelo MM. Juízo da 3ª Vara
Cível do Foro Regional de Santo Amaro (fls. 136/138) para declarar a prescrição das prestações vencidas antes de 20/08/2014. Foi interposto recurso de apelação, em trâmite perante a 28ª Câmara de Direito Privado - Direito
Privado 3, cujo objeto se restringe à responsabilidade sucumbencial defina na sentença recorrida.
OBS 04: O Credor Fiduciário Caixa Econômica Federal, apresentou às fls. 162 o saldo devedor da Alienação Fiduciária, que perfaz em R$ 259.405,07 (Out/2020).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 344.998,62 (Mar/2021 – Avaliação às fls. 215/221).
Valor de avaliação atualizado: R$ 365.867,44 (Out/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: O imóvel não possui Débitos Tributários em aberto até a presente confecção deste Edital. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo/Condominial: R$ 78.342,84 (fls. 243/244 – Mai/2021). Os débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante.
02 - A 1ª praça terá início em 14 de dezembro de 2021, às 16 horas, e se encerrará no dia 17 de dezembro de 2021, às 16 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes
ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 17 de dezembro de 2021, às 16 horas, e se encerrará em 27 de janeiro de 2022, às 16 horas. Será considerado arrematante
aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada
exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção
mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela
formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia
útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único
do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão
(artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa.
Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 17 de novembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. CLAUDIO SALVETTI D ANGELO - JUIZ DE DIREITO

RIBEIRÃO PRETO-SP: Rod. Abrão Assed, KM 50 (Sentido Serrana) 
- Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - CEP 14097-500

*Veículos retomados de financiamento www.winleiloes.com.br

Venda no estado em que se encontram,
demais condições no catalogo do leilão.

Luiz Eduardo Gomes . JUCESP Nº 969

• 953658260FR515219 • 94J1XFBB55M003123 • 9BWDB45U3MT003872 • 9BFZF55P2C8223208 •
9BGKL48U0KB238468 • 9BWAB45U1KT089442 • 98861112XLK318686 • 9BFZZZ33ZNP012781 • 9BD2651JHJ9105195
• 9BGKL69U0LB184576 • 9BFBSZGDA4B836792 • 9BFZH55L9J8060979 • 9BWAB45U3LT063488 • 93Y5SRF84JJ988528
• 9BD17201XA3534172 • 9BGKS48U0KG477084 • 93YRBB00XLJ317909 • 93YRBB009LJ320686 •
9BHBG51CAHP669846 • 8ANBD33B9LL370312 • 93Y5SRZHGLJ289846 • 935FCKFVYBB524907 • 93Y5SRF84LJ942318
• 9BGKS48U0KG469159 • 9BWCA05W27P068587 • 9C2JA04207R015987 • 9BWDB45U8JT140785 •
93YHSR3HSLJ919113 • 9BD195A4ZK0845727 • 93Y5SRZ85LJ127607 •

O Leilão será realizado com limitação de até 50 pessoas, devido às restrições impostas pelo Ministério da Saúde.

LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

SUCATAS 20/07/2021 . 10H (16) 4042-2550
LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

SUCATAS 27/11/2021 . 10h00

Av. Nove de Julho, 3229 - Cj. 107 - Jd. Paulista - São Paulo/SP

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

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

Felipe Nunes Gomes Teixeira Bignardi – JUCESP 950

Leilão Online
Cadastre-se antecipadamente no site para participar do leilão

Visitação: Agendar com a equipe da Leiloei

01/12 - 11HS

02 Prensas hidráulicas 60t; guilhotina 6,4 x 3150mm; ponteadeira 40KVA; 
03 tornos revolveres; 02 cabeçotes para compressor de ar e demais itens.

01/12 - 15HS

0 2  c o n t a i n e r s  p a r a  c a r g a  s e c a ,  c a p a c i d a d e  3 1  t o n e l a d a s .

lanceja.com.br  11 2988-6929 -11 2988-6924Edital na íntegra, 
descrição completa 
dos lotes e fotos no site:

GRANDE LEILÃO PÚBLICO DE VEÍCULOS - Somente Online

DATAS: 08, 09 E 10/12 - 10:00 HORAS -VEÍCULOS COM E SEM DOC.
APROX. 458 VEÍCULOS COM DOC. e 48 VEÍCULOS SEM DOC.

Dia: 08/12 - VEÍCULOS COM DOC - Dia: 09/12 - VEÍCULOS COM DOC - Dia: 10/12 - VEÍCULOS SEM DOC.
AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, UTILITÁRIOS, PICK-UPS, MOTOS E MUITO MAIS!

PALIO, CORSA, GOL, SPACEFOX, RENAULT FLUENCE, LOGAN, DUSTER, S-10 2.5 D 4X4, FORD F-1000, BLAZER, FIAT/DUCATO, 
COURIER, PARATI, MERIVA, SIENA, DOBLO, ENGESA 4X4 JIPE,  KIA/BESTA, GM/SPIN, ZAFIRA, CITROEN/JUMPER, IVECO/DAILY, 

LAND ROVER DEFENDER, TOYOTA BANDEIRANTE, YAMAHA/XT, LANDER, HONDA/XRE E MUITO MAIS!
Os lotes objeto do presente leilão  estarão disponíveis para  visitação nos  dias  06  e  07  de  dezembro  de  2021, das
 9:00  às 12:00 horas  e  das 13:00 às 17:00  horas.  Local:  Pátio  Diadema  -  Cristiane,  localizado na  Av.  Pirâmide, 375 
Jardim Inamar – Diadema/SP.  Bens vendidos no estado em que  se encontram  e  sem  garantia.  LEILÃO  ELETRÔNICO 
NOS TERMOS DO CPC E NO PROVIMENTO  CSM Nº 1625/2009 E ART. 250 E LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EXCLUSIVAMENTE 
PELO SITE LANCEJA.COM.BR.

Leiloeira Oficial - Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661

Departamento Central de Transportes Internos - DCTI - PROCESSO SFP-PRC-2021/24304 - LEILÃO PÚBLICO Nº 07/2021 

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA 
DE BIRIGUI/SP. Processo nº 1010593-78.2016.8.26.0077. Partes: Exequente: CLÁUDIO STRAPASSON NETO CES-
TA BÁSICA EIRELI e CLÁUDIO STRAPASSON NETO e Executado: G GARCIA - EPP e GILDO GARCIA. 1º LEILÃO: 
17/12/21 às 09h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não haven-
do licitantes, seguirá sem interrupção, 2º LEILÃO: 09/02/22 às 09h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 60% do 
valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 541,00 e 2ª data Lance Inicial: R$ 
324,60, valores sujeitos a atualizações. LOTE ÚNICO DE BEM MÓVEL: CICLOMOTO IMP/HERO STREAM 50, Placa BVI 
8798, Renavam: 00730293149, Chassi: MD3HBA50WWG600604, Ano/Modelo: 1998/1998, Cor: Vermelha, Combustível: 
Gasolina Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial. Venda no estado em que se encontra, sem garantias. Paga-
mento a vista vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação.

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

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
DO FORO DA COMARCA DE BOTUCATU/SP.  Processo nº 0002775-81.2019.8.26.0079. Partes: Exequente: MARCOS 
EDUARDO AYUB, CPF nº. 130.952.918-33 e Executado: MARIANA RODRIGUES DA SILVA, CPF nº. 450.456.768-73. 
LEILÃO: 17/12/21 às 10h30, por valor não inferior a 50% da última avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/
SP. Avaliação: R$ 20.184,02 e Lance Inicial: R$ 10.092,01, valores sujeitos a atualizações. LOTE ÚNICO DE BEM MÓ-
VEL: 01 veículo automotor marca/modelo: FIAT/SIENA FIRE FLEX, Placa: EDW 2453, Renavam: 00971166773, Chassi: 
9BD17206G83436958, Ano/Modelo: 2008/2008, Cor: Preta Combustível: Álcool/Gasolina. Visitação: Agendamento junto 
a Leiloeira Oficial. - Venda no estado em que se encontra, sem garantias. Pagamento a vista vide edital. Comissão devida 
à leiloeira: 5% do valor da arrematação.

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

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Lei 9.514/17

032021 ONLINE
JANINE LEDOUX KROBEL LORENZ, Leiloeira Oficial AARC266, Av. Nereu Ramos, 
197, sl. 405, Centro, Itajaí, devidamente autorizada pela Credora Fiduciária OLIVEIRA 
TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, CNPJ nº 

36.113.876/0001-91, sediada à Avenida das Américas, 3434, bloco 07, sl. 2021, Barra da Tijuca, Rio 
de Janeiro/RJ, CEP 22.640-102, na qual a propriedade do imóvel abaixo descrito foi consolidada 
em 22 de outubro de 2021 em favor de Gatria – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 
Não-Padronizados, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.025.084/0001-98 sediada no mesmo endereço da 
Credora Fiduciária, nos termos da Escritura de Compra e Venda firmada em 30 de agosto de 2017, 
e propriedade consolidada em na qual figuram como Devedores Fiduciários EDER FORTUNATO DE 
ALMEIDA, brasileiro, técnico de enfermagem, inscrito no CPF sob n.º309.343.028-39,  portador da carteira 
de identidade RG n.º 33.232.630-5 SSP/SP e sua esposa CINTIA APARECIDA DOS SANTOS FORTU-
NATO DE ALMEIDA, brasileira, enfermeira, portadora da carteira de identidade n.º 32.644.710-6 SSP/SP, 
inscrita no CPF sob n.º 290.855.678-23, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, residentes e 
domiciliados na rua Luiz Scott, n.º165, apto 232, Bloco Sole, Bairro Aldeia de Barueri, no Município e Co-
marca de Barueri/SP, CEP06440-260, levará a PÚBLICO LEILÃO na modalidade eletrônica, através 
do site www.krobelleiloes.com.br  com início do PRIMEIRO LEILÃO, em 07 de dezembro de 2021 
às 16h, com lance não inferior à avaliação. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já 
designado 22/12/2021 às 16h, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com igual ou superior ao valor 
da dívida, acréscimos legais até o 2º leilão. O imóvel: - MATRÍCULA N.º 191.034 – APARTAMENTO 
n.º232, localizado no 23º pavimento da Torre 2 – Bloco SOLE, integrante do “CONDOMÍNIO ESSEN-
CIALLE HOME CLUB”, situado na Rua Luis Scott, n.º 165, do desmembramento “Vila das Flores” no 
Bairro Aldeia, no Distrito de Aldeia de Barueri, Município de Barueri, Estado de São Paulo, com área 
privativa de 70,270m2, área comum de 66,856m2, área total de 137,126m2, correspondendo-lhe 
à fração ideal de 0,002812 ou 0,2812% no terreno e demais coisas de propriedade e uso comum, 
e ainda o direito de uso de 02 vagas de garagem em local individual e indeterminado. Ocupado. 
Inscrição Cadastral n.º23211.23.93.2100.03.091-8. 1º Leilão: R$ 441.000,00 (quatrocentos e qua-
renta e um mil reais e trinta e dois mil reais), 2º Leilão: R$ 763.980.22 (setecentos e sessenta e 
três mil novecentos e oitenta reais e vinte e dois centavos. CONDIÇÕES GERAIS: 1. O Arre-
matante pagará ao Credor Fiduciário o valor total da arrematação à vista no prazo impreterível de 
24h. a contar da arrematação. 2. Incidirá a comissão da leiloeira correspondente a 5% sobre o valor 
do arremate a ser pago à vista pelo Arrematante em conta em nome da leiloeira. 3. A venda será 
efetuada em caráter “ad corpus”, art. 500 §3º do Código Civil, não cabendo qualquer pleito para cancelamento 
da arrematação, abatimento de preço etc. 4. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 
30 da lei 9.514/97. 5. O presente Edital pode ser publicado em resumo nos termos do art. 886 e 
887 CPC, não eximindo os interessados em acessar e cientificar do presente Edital na íntegra, no 
site www.krobelleiloes.com.br e maiores informações através do site e telefones (47)99101-1765. 
16/11/2021. Janine Ledoux Krobel Lorenz Leiloeira Oficial JUCESC AARC/266.

SATO LEILÕES – (11)4223-4343 – www.satoleiloes.com.br- LEILÃO – Comitente 
vendedor: MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA -  CNPJ sob 
nº 45.050.663/0001-59 - Data:  14 de Dezembro de 2021, às 11:00. O leilão será 

realizado pela Leiloeira Oficial Sra. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à Travessa 
Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP, online no site 
www.satoleiloes.com.br. A descrição dos lotes detalhados serão exibidas no site. Os bens serão 
vendidos no estado em que se encontram. RELAÇÃO DOS LOTES: Lote 01: Peças Hyster; Lance 
Inicial: 16.407,73; Lote 02: Peças Kalmar; Lance Inicial: 23.256,06; Lote 03: Peças Toyota; Lance 
Inicial: 18.039,23; Lote 04: Peças Terex; Lance Inicial: 53.722,11. EDITAL COMPLETO E 
CONDIÇÕES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE 
www.satoleiloes.com.br. 
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11. 3729-6600 

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

817, autorizada por DIÁLOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. – CNPJ 57.132.417/0001-25, 
venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas 
alterações, o IMÓVEL: O apartamento nº 32, localizado no 3º pavimento do Condomínio 
“Varanda Vila Romana”, à Rua Catão, nº 280, Lapa, com a área privativa coberta edificada de 
94,470m², nela incluídas as áreas de 2,300m² correspondente ao depósito nº 19 e 16,800m² às 
vagas 23P e 24P na garagem localizada no 2º subsolo, área de uso comum de 69,492m², 
totalizando a área construída + descoberta de 163,962m². Matrícula nº 154.839 – 10º Oficial de 
Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo/SP. 1º LEILÃO 13/12/2021 às 
11h00 - VALOR: R$ 974.977,10. 2º LEILÃO 14/12/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 995.525,03. 
Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; 
emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI 
e despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do 
imóvel. Venda ad corpus. Consolidação da Propriedade em 16/11/2021. O Fiduciante - RICARDO 
HENRIQUE CPF 142.437.538-06 – comunicado das datas dos leilões, também pelo presente 
edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital 
completo, disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

Leilões Judiciais

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

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
01ª VC de PRAIA GRANDE/SP Proc. nº 0015234-22.2018.8.26.0477 EXEQUENTE: MARCELA CRISTINA 
GIACON SERAFIM (CPF/MF 302.421.948-00) EXECUTADA: BASE BETON COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA (CNPJ02.247.933/0001-03) INTERESSADOS: PREFEITURA DE PRAIA GRANDE, 
COND. ED. RESD. PUERTO VILA DEL MAR (CNPJ08.671.958/0001-16) Encerramento 1º Leilão: 16/12/21 - 
14h00 - Lance Mínimo: R$ 465.554,95* Encerramento 2º Leilão: 27/01/22 - 14h00 - Lance Mínimo: R$ 
279.332,97* *Os valores serão atualizados à época da alienação. APTO 12, BL B - RESD. PUERTO VILA DEL 
MAR - R. JOAQUIM TEIXEIRA DE CARVALHO, Nº 131, CANTO DO FORTE, PRAIA GRANDE/SP. MATRÍCULA 
140.227 - CRI DE PRAIA GRANDE/SP. NÃO CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no site da leiloeira (Art. 887, 
§ 2o, CPC). Cadastre-se antecipadamente para participar do leilão online. Rua da Mooca, 3547 - São Paulo/SP. 
Ana Claudia Campos Frazão - leiloeira oficial - JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 2ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Araçatuba/SP.  
Processo nº 1003580-66.2016.8.26.0032. Executado: ROBSON JOAQUIM DOS SANTOS (CPF 369.361.608-67). Credor(es) e/ou 
interessado(s): K. H. S. D. S. e G. G. S. D. S., menores, representados por sua genitora ANGELICA SOARES DE SOUZA (CPF 
369.361.618-39), ESTADO DE SÃO PAULO. 1º Leilão começa em 17/01/2022, às 11hs30min, e termina em 20/01/2022, às 
11hs30min e; 2º Leilão começa em 20/01/2022, às 11hs31min, e termina em 09/02/2022, às 11hs30min. Bem a ser leiloado: 
Honda/CG 125 Titan, 1999/2000 em Araçatuba/SP. Ônus: Constam ônus, vide edital completo. Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 
2.887,00* – Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 1.732,20* – 60% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. Comissão do Leiloeiro: 
+ 5% sobre o valor da arrematação. Leiloeiro Oficial: Sr. Daniel Bizerra da Costa – JUCESP 1.175. Fica o executado ROBSON 
JOAQUIM DOS SANTOS, sua cônjuge, se casado for, os credores K. H. S. D. S. e G. G. S. D. S., menores, representados por sua 
genitora ANGELICA SOARES DE SOUZA, o credor tributário ESTADO DE SÃO PAULO e demais interessados INTIMADOS das 
designações supra, bem como da penhora realizada em data de 12/08/2020, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação 
pessoal/postal. O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital 
completo e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148. Araçatuba, 18 de novembro de 2021.
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EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA, CONHECIMENTO DE INTERESSADOS e INTIMAÇÃO do executado MAURICIO BENTILIN 
CAVALCANTI (CPF/MF 025.030.298-50) e seu cônjuge, se casado for; do promitente vendedor ATHOL CAMPINAS 
CONSTUÇÃO CIVIL LTDA (CNPJ/MF 61.954.459/0001-19); do credor tributário FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
CAMPINAS/SP; e demais interessados, expedido nos autos do PROCEDIMENTO SUMÁRIO – Processo nº 0043037-
22.2006.8.26.0114, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, requerido por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
RIO ARAGUAIA. Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), 
através do portal de leilões on-line da www.leiloei.com, em condições que segue: O 1º LEILÃO em 13/12/2021, às 14h00 e 
término em 16/12/2021, às 14h00, e não havendo licitante seguirá, sem interrupção, o 2º LEILÃO até o dia 13/01/2022, às 
14h00 (Horário de Brasília). DO BEM – DIREITOS CONTRATUAIS SOBRE O APARTAMENTO RESIDENCIAL UNIDADE 
42, situado no 4º andar do Empreendimento Condomínio Residencial Rio Araguaia, situado na Serra dos Itatins, nº 70, 
Bairro Jardim São José, Campinas, com as seguintes peças e áreas: sala de estar/jantar com varanda, lavabo, cozinha, 
área de serviço, WC de empregada, hall de circulação interna, banheiro social, dois dormitórios (sendo um dos dormitórios 
com armário embutido) e uma suíte com banheiro privativo e sacada ou varanda – possuindo uma área útil de 87,16mts², 
área comum de 69,00ms², área total de 156,16ms² e mais uma fração ideal de 30,95ms² ou 1.700% no todo do terreno, e as 
respectivas VAGA DE GARAGEM DUPLA E COBERTA Nº 42-42-A, com área útil de 19,74ms², área comum de 7,81ms², 
área total de 27,55ms², e mais uma fração ideal de 3,52ms² ou 0,194% no todo do terreno, e VAGA DE GARAGEM 
SIMPLES PARA MOTO Nº 03, tendo a área útil de 2,00 ms², área comum de 0,79ms, área total de 2,79ns², e mais uma 
fração ideal de 0,36mts² ou 0,020% no terreno do edifício (Av.14), objeto da Matrícula geral nº 73.722 do 1ª CRI da 
Comarca de Campinas/SP, cadastrados, respectivamente, junto a Municipalidade, sob nsº. 441.21.94.0140.01016, 
3441.21.94.0140.01092 e 3471.21.94.0140.01053. AVALIAÇÃO – R$ R$ 706.170,56 (outubro/2021 – fls. 219). DOS 
ÔNUS – Consta da respectiva matrícula imobiliária, conforme Av.87 (18/07/2013) a PENHORA EXEQUENDA dos direitos 
contratuais do executado sobre o imóvel. Consta às fls. 17 dos autos, o ALVARÁ, originário do Processo nº 655/97, ajuizado 
perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, que autoriza a OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA do imóvel, 
em nome do adquirente, aqui executado, Sr. MAURICIO BENTILIN CAVALCANTI. Não constam nos autos recurso ou 
causa pendente de julgamento. DÉBITOS FISCAIS – Conforme pesquisa junto a Prefeitura de Campinas/SP, em 
14/10/2021, constam débitos Tributários sobre o imóvel UNIDADE 42, dos exercícios de 2013 a 2021, no valor de R$ 
18.564,38, e sobre a VAGA DE GARAGEM DUPLA, dos exercícios de 2014 a 2021, no valor de R$ 3.545,36. DÉBITO 
EXEQUENDO – R$ 138.338,05 (abril/2019 - fls. 225-226 dos autos). *Todos os débitos serão atualizados até a data da 
alienação. DO PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, por meio 
de guia de depósito judicial em favor do Juízo. O arrematante poderá, ainda, efetuar o pagamento do preço ofertado através 
de entrada de 30% (trinta por cento) no ato e o restante em até 15 (quinze) dias, independente de garantias e através de guia 
de depósito judicial em favor do Juízo competente. DO PARCELAMENTO – Eventuais pedidos de parcelamento deverão 
ser submetidos ao Juízo para aprovação e estabelecimento de garantias. COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de 
arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO EM 2º LEILÃO não serão aceitos lances inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) 
do valor da aval iação judicial atualizado. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – Edital completo com forma de 
pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do arrematante, transferência do bem e demais condições no 
site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 
patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC, e será afixado e publicado, nos termos da lei. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediuse o presente edital em resumo que será 
publicado e afixado na forma da Lei. Campinas, 14 de outubro de 2021. RENATA MANZINI Juíza de Direito

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

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

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

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO de bem IMÓVEL e de INTIMAÇÃO da executada INDÚSTRIA DE EMBALAGENS NUNES & 
PEREIRA LTDA (CNPJ/MF 02.850.688/0001-24), na pessoa de seu representante legal, da credora tributária FAZENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE; e demais interessados, expedido nos autos da EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Processo nº 1001158-07.2015.8.26.0533, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Santa 
Bárbara d'Oeste/SP, requerida por IPIRANGA AUTO POSTO LTDA. Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER 
que levará a leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), através do portal de leilões on-line da www.leiloei.com, em condições que 
segue: O 1º LEILÃO em 13/12/2021, às 14h20 e término em 16/12/2021, às 14h20, e não havendo licitante seguirá, sem 
interrupção, o 2º LEILÃO até o dia 13/01/2022, às 14h20 (horários de Brasília/DF). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS) – LOTE DE 
TERRENO, sem benfeitorias*, situado nesta cidade, perímetro urbano no “Bairro Gerivá”, com frente para à Rua 03, indicado 
pelo nº 02 da quadra “D”, lado par, medin, digo, distanciando cerca de 40,00 metros da esquina da Rua 06, medindo vinte e seis 
metros e cinquenta centímetros (26,50m) de frente e nos fundos onde confronta com o lote 34, por cinquenta e seis metros e 
setenta e cinco centímetros (56,72m) de ambos os lados, da frente aos fundos, ou sejam 1.503,87 metros quadrados, 
confrontando lateralmente com os lotes 01 e 03. Cadastrado na PML sob nº 15.06122.62.19.0735.01.001 e 
15.06122.62.19.0721.01.001. Matrícula nº 6.629 do CRI da Comarca de Santa Bárbara d'Oeste/SP. BENFEITORIAS – 
Consta do laudo de avaliação, às fls. 135 dos autos, que sobre o terreno, localizado na Rua Silvio Bignotto, foram edificados 
dois salões, subdivididos em lote 2-A, que recebeu o nº 412 e lote 2-B, nº 400 da Quadra D, da referida rua. AVALIAÇÃO – R$ 
1.600.000,00 (julho/2019 – fls. 137 dos autos). VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO – R$ 1.844.574,92 (outubro/2021). 
ÔNUS – Consta da referida matrícula imobiliária, conforme Av.06 (27/07/2021) a PENHORA EXEQUENDA. Não constam nos 
autos recurso ou causa pendente de julgamento. DÉBITOS FISCAIS – R$ 59.568,23, referentes a débitos tributários, dos 
exercícios de 2010 a 2017, ajuizados – Processos nº 0501510-56.2014.8.26.0533, 0502107- 25.2014.8.26.0533, 0004036-
53.2014.8.26.0533, 1001158-07.2015.8.26.0533, 1006838- 65.2018.8.26.0533 e 1007900-43.2018.8.26.0533, todos perante 
ao SEF - Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Santa Bárbara d'Oeste, e exercícios de 2018 a 2020, inscritos em dívida 
ativa, e 2021, conforme pesquisa junto a Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste, em 21/10/2021. DÉBITO EXEQUENDO – R$ 
53,701,99 (março/2015 – fls. 01-05 e 11-12). *Todos os débitos serão atualizados até a data da alienação. DO 
PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, por meio de guia de depósito 
judicial em favor do Juízo. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO – Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão 
admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juiz da causa. 
COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO EM 2º LEILÃO não serão aceitos lances 
inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial atualizado. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – 
Edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do arrematante, transferência do 
bem e demais condições no site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações 
pessoais e dos respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital em resumo que será publicado e afixado na 
forma da Lei. Santa Bárbara d'Oeste, 22 de outubro de 2021. ELIETE DE FÁTIMA GUARNIERI JUÍZA DE DIREITO
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EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO dos DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O BEM IMÓVEL e de INTIMAÇÃO da executada 
SILVANA BOTOSSI DE CAMPOS (CPF/MF 076.985.798-16), e seu cônjuge, se casada for; do credor fiduciário CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL – CEF (CNPJ/MF 00.360.305/0001-04); da credora tributária FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
DE TAUBATÉ; e demais interessados, expedido nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Processo nº 
1007385-52.2020.8.26.0625, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Taubaté/SP, requerido por CONDOMÍNIO ROSSI 
IDEAL JACARANDAS. Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) bem(ns) abaixo 
descrito(s), através do portal de leilões on-line da www.leiloei.com, em condições que segue: O 1º LEILÃO em 13/12/2021, 
às 15h30 e término em 16/12/2021, às 15h30, e não havendo licitante seguirá, sem interrupção, o 2º LEILÃO até o dia 
13/01/2022, às 15h30 (horários de Brasília/DF). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS) – OS DIREITOS SOBRE O APARTAMENTO 
Nº 12, localizado no primeiro pavimento do BLOCO 04 – AZALÉIA do Condomínio denominado “ROSSI IDEAL 
JACARANDÁS”, que tem acesso pelo nº 630 da Avenida Manoel Antonio de Carvalho (Av.5), no bairro Água Quente, nesta 
cidade, com as seguintes áreas: privativa de 43,390m², comum de 41,872m², dos quais 10,35m² correspondem a uma vaga 
de garagem descoberta e indeterminada e total de 85,262m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,4872% no terreno e 
nas coisas comuns do condomínio. Cadastro Municipal no BC nº 6.3.051.154.029. Matrícula nº 123.891 do CRI da 
Comarca de Taubaté/SP. AVALIAÇÃO DO BEM – R$ 120.000,00 (junho/2021 – fls. 212-216 e 221-225 dos autos). 
AVALIAÇÃO DOS DIREITOS – R$ 69.919,95 (março/2021). ÔNUS – Consta da referida matrícula imobiliária, conforme 
R.4 (24/06/2013) a alienação fiduciária do imóvel, em favor da Caixa Econômica Federal - CEF; e Av.7 (10/12/2020) a 
PENHORA EXEQUENDA dos direitos aquisitivos da Executada sobre o imóvel. Não constam nos autos recurso ou causa 
pendente de julgamento. DÉBITOS FIDUCIÁRIOS – R$ 50.080,05 (maio/2021 – fls. 187-201 dos autos). O arrematante 
se sub-rogará nos direitos e obrigações do contrato de alienação fiduciária, isto é, o Arrematante substituirá a 
posição contratual do devedor fiduciante, ressalvada, evidentemente, a variação do valor para quitação do saldo 
devedor ao longo do tempo. DÉBITOS FISCAIS – R$ 12.328,30, sendo R$ 11.502,99, referentes a débitos tributários dos 
exercícios de 2013 a 2017, ajuizados – Processos nº 1505434-68.2017.8.26.0625 e 1515974-44.2018.8.26.0625, em 
trâmite perante a Vara da Fazenda Pública, 2018 a 2020, em parcelamento, e R$ 825,31, correspondentes ao exercício de 
2021, conforme pesquisa junto a Prefeitura de Taubaté, em 19/10/2021. DÉBITO EXEQUENDO – R$ 10.549,28 
(setembro/2020 – fls. 142-143). *Todos os débitos serão atualizados até a data da alienação. DO PAGAMENTO – 
Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, por meio de guia de depósito judicial em 
favor do Juízo. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO – Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas 
propostas escritas de arrematação parcelada, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juiz da causa. COMISSÃO 
LEILOEIRO 5% do preço de arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO EM 2º LEILÃO não serão aceitos lances inferiores a 
60,00% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – Edital completo 
com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do arrematante, transferência do bem e demais 
condições no site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos 
respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital em resumo que será publicado e afixado na forma da Lei. 
Taubaté, 19 de outubro de 2021. MARCIA REZENDE BARBOSA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO
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LEILÃO SOMENTE ON-LINE
UNIDADE DETRAN CONCHAS/SP

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

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

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

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

LEILOEIRO OFICIAL:  HELIO FREITAS  JUCESP 798 

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

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

RIBEIRÃO PRETO-SP: Rod. Abrão Assed, KM 50 (Sentido Serrana) 
- Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - CEP 14097-500

*Veículos retomados de financiamento www.winleiloes.com.br

Venda no estado em que se encontram,
demais condições no catalogo do leilão.

Luiz Eduardo Gomes . JUCESP Nº 969

• HBZN150BPCAC00177 • NAAH20378 • 953638273ER422742 • 9531M52P1DR308713 • WBAWX7104CL878074 •
9532E82W7ER423604 • 93W245R34E2133832 • 9536Y827XER447574 • 9BM3821857B536773 •
9532M62P4LR018233 • 95388XZZ3LE000857 • 9536Y8272ER448251 • 95388XZZ5LE000858 • WAUAFC8K6CA006407
• KNAFU411AB5345029 • 9BWCA05W78T162893 • 9BGRZ08907G173950 • 9BWCA05X65T046461 •
9BD17106LA5458797 • 93YLSR7RHBJ849545 • 935SDN6AYCB518536 • 9BWAA05W3CP046163 •
WVWLT83C18E192360 • 9BD17164LD5856328 • 9BD19240T63039510 • 9BWAA05W0DP021061 •
9BWAA05W6EP050291 • 8AP196271F4083369 • 9BWCB05W06P007038 • 9BD195102E0597742 •
9BWAB05Z894015413 • 9BFZF55A3E8496835 • 9BD19515ZG0747607 • 93YLSR7RHCJ956343 • 8A1CB8V05AL382755
• 9BD19713MG3267676 • 9362NN6AYBB063943 • 9BD195162D0390148 • 9BWAA05W49T006223 •
9BWDA05U1DT093339 • 9BD372134C4009559 • 9BWAA05W6EP019235 • 9BWAB05Z3C4116236 •
935SUN6AYBB511270 • 9BGTU69W05B142126 • 9BD195102D0354638 • 9BFZF55PXD8420791 • 9BFZF55A6E8008641
• 95PJN81BPBB003523 • 9BD372171F4058438 • 9362AN6A98B030121 • 9BWDA05U5AT019773 •
9BWAB45Z2L4000243 • YV1DZ9956A2054594 • 9BWAA05W5BP065148 • 9BD17106LC5760854 •
93YLSR6RHBJ863913 • 94DBCAN17HB102644 • 8AGCN48X0CR138367 • 9BGRG08F0CG193851 •
9BWAA05U59P049413 • 9BD17164G85119451 • 9BFZH54L6K8343391 • 9BD17106LA5387937 •
93W244M24D2112042 • 9BD17106LE5893617 • 9BWCA05W68T199238 • 9BD17164G95360996 •
93YADC1H6DJ517790 • 8AP17201M92006941 • 935FCKFVYCB513065 • 3N1AB6AD7CL600219 •
9BWAA45ZXD4179829 • 9BD17106LB5707917 • 8BCLCRFJVBG559022 • 9362MKFWXCB045232 •
9BFZK53A3DB413114 • 8AGSU19F0DR173061 • 9BFZF55A8D8476305 • LJ16AK234C4493846 •
9BWDB45U0JT034458 • 9BFZE12N648566619 • 9BFZF55A9D8416677 • 9BWAB05Z994037758 •

O Leilão será realizado com limitação de até 50 pessoas, devido às restrições impostas pelo Ministério da Saúde.

LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

LEVES E PESADOS 07/07/2021 . 10H (16) 4042-255027/11/2021 . 10h30

41ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP
ERRATA DO EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO DOS BENS IMÓVEIS expedida nos autos da 
Ação de Cumprimento de sentença ajuizada por STARCK DE MORAES SOCIEDADE 
DE ADVOGADOS em face de RICARDO DE SOUZA ARAUJO – ME e outro - Processo nº 

0028016-91.2019.8.26.0100 - Controle nº 2250/2012, o Leiloeiro Ofi cial Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, vem 
por meio desta, retifi car o edital de leilão publicado no Jornal Gazeta de São Paulo em 11/11/2021, para constar: EDITAL 
DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados RICARDO DE SOUZA ARAUJO - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
01.093.144/0001-00, RICARDO DE SOUZA ARAUJO, inscrito no CPF/MF sob o nº 112.226.838-65. 

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

3ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL II – SANTO AMARO
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos direitos do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: LILIAN REGIANE RIBEIRO FERREIRA (CPF/
MF Nº 296.742.608-38) e FLORIANO JOSE FERREIRA (CPF/MF Nº 216.902.938-96), bem como do credor fiduciário CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ/MF Nº 00.360.305/0001-04), dos interessados
SILVA SOLAR COMERCIO E INCORPORACOES LTDA (CNPJ/MF Nº 66.541.905/0001-87) e SANDRA REGINA DOS SANTOS (CPF/MF Nº 093.105.778-78).
 O MM. Juiz de Direito Dr. Claudio Salvetti D Angelo, da 3ª Vara Cível - Foro Regional II – Santo Amaro, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
que, por este Juízo, processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por CONJUNTO RESIDENCIAL PEDRAS RARAS (CNPJ/MF Nº 00.887.530/0001-01) em face de LILIAN
REGIANE RIBEIRO FERREIRA (CPF/MF Nº 296.742.608-38) e FLORIANO JOSE FERREIRA (CPF/MF Nº 216.902.938-96), nos autos do Processo nº 1046646-84.2019.8.26.0002, e foi designada a
venda dos direitos do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os
artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Padre José Antonio Romano, nº 300, Parque Esmeralda, São Paulo/SP – CEP: 05784-900 - Descrição do Imóvel: Apartamento nº 146, localizado no 14º andar do Edifício
Topazios – Bloco B, integrante do Conjunto Residencial Pedras Raras, situado à Rua Padre José Antonio Romano, nº 300, e Rua Celidonio, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, com a área privativa de 66,800m² e a área comum
de 25,121m², perfazendo a área total de 91,921m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,2257% no terreno.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 169.269.0582-6
Matrícula Imobiliária n° 271.236 11º Cartório de Registros de Imóveis de São Paulo - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 07 17/04/2013 Alienação Fiduciária - Caixa Econômica Federal
Av. 09 23/12/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1046646-84.2019.8.26.0002 Conjunto Residencial Pedras Raras
OBS 01: O apartamento é composto por 01 (uma) sala, 01 (uma) cozinha, área de serviço, 03 (três) quartos sendo 01 (uma) suíte e 01 (um) banheiro social. O Condomínio possui 03 edifícios (torres) e área de lazer completa:
contendo 02 churrasqueiras, 03 salões de festas, 02 piscinas, 02 quadras, playground, academia, sauna, salão de jogos e área verde (Laudo de Avaliação às fls. 215/221).
OBS 02: Está sendo penhorado os Direitos dos executados sobre o contrato decorrente da Alienação Fiduciária, conforme o Termo de Penhora às fls. 120, bem como a decisão proferida às fls. 299.
OBS 03: O Sr. Floriano José Ferreira, executado no processo referido na Av. 09, interpôs Embargos à Execução, Processo nº 1024513-14.2020.8.26.0002, que foi julgado parcialmente procedente pelo MM. Juízo da 3ª Vara
Cível do Foro Regional de Santo Amaro (fls. 136/138) para declarar a prescrição das prestações vencidas antes de 20/08/2014. Foi interposto recurso de apelação, em trâmite perante a 28ª Câmara de Direito Privado - Direito
Privado 3, cujo objeto se restringe à responsabilidade sucumbencial defina na sentença recorrida.
OBS 04: O Credor Fiduciário Caixa Econômica Federal, apresentou às fls. 162 o saldo devedor da Alienação Fiduciária, que perfaz em R$ 259.405,07 (Out/2020).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 344.998,62 (Mar/2021 – Avaliação às fls. 215/221).
Valor de avaliação atualizado: R$ 365.867,44 (Out/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: O imóvel não possui Débitos Tributários em aberto até a presente confecção deste Edital. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo/Condominial: R$ 78.342,84 (fls. 243/244 – Mai/2021). Os débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante.
02 - A 1ª praça terá início em 14 de dezembro de 2021, às 16 horas, e se encerrará no dia 17 de dezembro de 2021, às 16 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes
ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 17 de dezembro de 2021, às 16 horas, e se encerrará em 27 de janeiro de 2022, às 16 horas. Será considerado arrematante
aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada
exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção
mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela
formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia
útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único
do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão
(artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa.
Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 17 de novembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. CLAUDIO SALVETTI D ANGELO - JUIZ DE DIREITO

RIBEIRÃO PRETO-SP: Rod. Abrão Assed, KM 50 (Sentido Serrana) 
- Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - CEP 14097-500

*Veículos retomados de financiamento www.winleiloes.com.br

Venda no estado em que se encontram,
demais condições no catalogo do leilão.

Luiz Eduardo Gomes . JUCESP Nº 969

• 953658260FR515219 • 94J1XFBB55M003123 • 9BWDB45U3MT003872 • 9BFZF55P2C8223208 •
9BGKL48U0KB238468 • 9BWAB45U1KT089442 • 98861112XLK318686 • 9BFZZZ33ZNP012781 • 9BD2651JHJ9105195
• 9BGKL69U0LB184576 • 9BFBSZGDA4B836792 • 9BFZH55L9J8060979 • 9BWAB45U3LT063488 • 93Y5SRF84JJ988528
• 9BD17201XA3534172 • 9BGKS48U0KG477084 • 93YRBB00XLJ317909 • 93YRBB009LJ320686 •
9BHBG51CAHP669846 • 8ANBD33B9LL370312 • 93Y5SRZHGLJ289846 • 935FCKFVYBB524907 • 93Y5SRF84LJ942318
• 9BGKS48U0KG469159 • 9BWCA05W27P068587 • 9C2JA04207R015987 • 9BWDB45U8JT140785 •
93YHSR3HSLJ919113 • 9BD195A4ZK0845727 • 93Y5SRZ85LJ127607 •

O Leilão será realizado com limitação de até 50 pessoas, devido às restrições impostas pelo Ministério da Saúde.

LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

SUCATAS 20/07/2021 . 10H (16) 4042-2550
LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

SUCATAS 27/11/2021 . 10h00

Av. Nove de Julho, 3229 - Cj. 107 - Jd. Paulista - São Paulo/SP

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

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

Felipe Nunes Gomes Teixeira Bignardi – JUCESP 950

Leilão Online
Cadastre-se antecipadamente no site para participar do leilão

Visitação: Agendar com a equipe da Leiloei

01/12 - 11HS

02 Prensas hidráulicas 60t; guilhotina 6,4 x 3150mm; ponteadeira 40KVA; 
03 tornos revolveres; 02 cabeçotes para compressor de ar e demais itens.

01/12 - 15HS

0 2  c o n t a i n e r s  p a r a  c a r g a  s e c a ,  c a p a c i d a d e  3 1  t o n e l a d a s .

lanceja.com.br  11 2988-6929 -11 2988-6924Edital na íntegra, 
descrição completa 
dos lotes e fotos no site:

GRANDE LEILÃO PÚBLICO DE VEÍCULOS - Somente Online

DATAS: 08, 09 E 10/12 - 10:00 HORAS -VEÍCULOS COM E SEM DOC.
APROX. 458 VEÍCULOS COM DOC. e 48 VEÍCULOS SEM DOC.

Dia: 08/12 - VEÍCULOS COM DOC - Dia: 09/12 - VEÍCULOS COM DOC - Dia: 10/12 - VEÍCULOS SEM DOC.
AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, UTILITÁRIOS, PICK-UPS, MOTOS E MUITO MAIS!

PALIO, CORSA, GOL, SPACEFOX, RENAULT FLUENCE, LOGAN, DUSTER, S-10 2.5 D 4X4, FORD F-1000, BLAZER, FIAT/DUCATO, 
COURIER, PARATI, MERIVA, SIENA, DOBLO, ENGESA 4X4 JIPE,  KIA/BESTA, GM/SPIN, ZAFIRA, CITROEN/JUMPER, IVECO/DAILY, 

LAND ROVER DEFENDER, TOYOTA BANDEIRANTE, YAMAHA/XT, LANDER, HONDA/XRE E MUITO MAIS!
Os lotes objeto do presente leilão  estarão disponíveis para  visitação nos  dias  06  e  07  de  dezembro  de  2021, das
 9:00  às 12:00 horas  e  das 13:00 às 17:00  horas.  Local:  Pátio  Diadema  -  Cristiane,  localizado na  Av.  Pirâmide, 375 
Jardim Inamar – Diadema/SP.  Bens vendidos no estado em que  se encontram  e  sem  garantia.  LEILÃO  ELETRÔNICO 
NOS TERMOS DO CPC E NO PROVIMENTO  CSM Nº 1625/2009 E ART. 250 E LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EXCLUSIVAMENTE 
PELO SITE LANCEJA.COM.BR.

Leiloeira Oficial - Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661

Departamento Central de Transportes Internos - DCTI - PROCESSO SFP-PRC-2021/24304 - LEILÃO PÚBLICO Nº 07/2021 

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA 
DE BIRIGUI/SP. Processo nº 1010593-78.2016.8.26.0077. Partes: Exequente: CLÁUDIO STRAPASSON NETO CES-
TA BÁSICA EIRELI e CLÁUDIO STRAPASSON NETO e Executado: G GARCIA - EPP e GILDO GARCIA. 1º LEILÃO: 
17/12/21 às 09h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não haven-
do licitantes, seguirá sem interrupção, 2º LEILÃO: 09/02/22 às 09h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 60% do 
valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 541,00 e 2ª data Lance Inicial: R$ 
324,60, valores sujeitos a atualizações. LOTE ÚNICO DE BEM MÓVEL: CICLOMOTO IMP/HERO STREAM 50, Placa BVI 
8798, Renavam: 00730293149, Chassi: MD3HBA50WWG600604, Ano/Modelo: 1998/1998, Cor: Vermelha, Combustível: 
Gasolina Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial. Venda no estado em que se encontra, sem garantias. Paga-
mento a vista vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação.

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

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
DO FORO DA COMARCA DE BOTUCATU/SP.  Processo nº 0002775-81.2019.8.26.0079. Partes: Exequente: MARCOS 
EDUARDO AYUB, CPF nº. 130.952.918-33 e Executado: MARIANA RODRIGUES DA SILVA, CPF nº. 450.456.768-73. 
LEILÃO: 17/12/21 às 10h30, por valor não inferior a 50% da última avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/
SP. Avaliação: R$ 20.184,02 e Lance Inicial: R$ 10.092,01, valores sujeitos a atualizações. LOTE ÚNICO DE BEM MÓ-
VEL: 01 veículo automotor marca/modelo: FIAT/SIENA FIRE FLEX, Placa: EDW 2453, Renavam: 00971166773, Chassi: 
9BD17206G83436958, Ano/Modelo: 2008/2008, Cor: Preta Combustível: Álcool/Gasolina. Visitação: Agendamento junto 
a Leiloeira Oficial. - Venda no estado em que se encontra, sem garantias. Pagamento a vista vide edital. Comissão devida 
à leiloeira: 5% do valor da arrematação.

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

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Lei 9.514/17

032021 ONLINE
JANINE LEDOUX KROBEL LORENZ, Leiloeira Oficial AARC266, Av. Nereu Ramos, 
197, sl. 405, Centro, Itajaí, devidamente autorizada pela Credora Fiduciária OLIVEIRA 
TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, CNPJ nº 

36.113.876/0001-91, sediada à Avenida das Américas, 3434, bloco 07, sl. 2021, Barra da Tijuca, Rio 
de Janeiro/RJ, CEP 22.640-102, na qual a propriedade do imóvel abaixo descrito foi consolidada 
em 22 de outubro de 2021 em favor de Gatria – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 
Não-Padronizados, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.025.084/0001-98 sediada no mesmo endereço da 
Credora Fiduciária, nos termos da Escritura de Compra e Venda firmada em 30 de agosto de 2017, 
e propriedade consolidada em na qual figuram como Devedores Fiduciários EDER FORTUNATO DE 
ALMEIDA, brasileiro, técnico de enfermagem, inscrito no CPF sob n.º309.343.028-39,  portador da carteira 
de identidade RG n.º 33.232.630-5 SSP/SP e sua esposa CINTIA APARECIDA DOS SANTOS FORTU-
NATO DE ALMEIDA, brasileira, enfermeira, portadora da carteira de identidade n.º 32.644.710-6 SSP/SP, 
inscrita no CPF sob n.º 290.855.678-23, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, residentes e 
domiciliados na rua Luiz Scott, n.º165, apto 232, Bloco Sole, Bairro Aldeia de Barueri, no Município e Co-
marca de Barueri/SP, CEP06440-260, levará a PÚBLICO LEILÃO na modalidade eletrônica, através 
do site www.krobelleiloes.com.br  com início do PRIMEIRO LEILÃO, em 07 de dezembro de 2021 
às 16h, com lance não inferior à avaliação. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já 
designado 22/12/2021 às 16h, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com igual ou superior ao valor 
da dívida, acréscimos legais até o 2º leilão. O imóvel: - MATRÍCULA N.º 191.034 – APARTAMENTO 
n.º232, localizado no 23º pavimento da Torre 2 – Bloco SOLE, integrante do “CONDOMÍNIO ESSEN-
CIALLE HOME CLUB”, situado na Rua Luis Scott, n.º 165, do desmembramento “Vila das Flores” no 
Bairro Aldeia, no Distrito de Aldeia de Barueri, Município de Barueri, Estado de São Paulo, com área 
privativa de 70,270m2, área comum de 66,856m2, área total de 137,126m2, correspondendo-lhe 
à fração ideal de 0,002812 ou 0,2812% no terreno e demais coisas de propriedade e uso comum, 
e ainda o direito de uso de 02 vagas de garagem em local individual e indeterminado. Ocupado. 
Inscrição Cadastral n.º23211.23.93.2100.03.091-8. 1º Leilão: R$ 441.000,00 (quatrocentos e qua-
renta e um mil reais e trinta e dois mil reais), 2º Leilão: R$ 763.980.22 (setecentos e sessenta e 
três mil novecentos e oitenta reais e vinte e dois centavos. CONDIÇÕES GERAIS: 1. O Arre-
matante pagará ao Credor Fiduciário o valor total da arrematação à vista no prazo impreterível de 
24h. a contar da arrematação. 2. Incidirá a comissão da leiloeira correspondente a 5% sobre o valor 
do arremate a ser pago à vista pelo Arrematante em conta em nome da leiloeira. 3. A venda será 
efetuada em caráter “ad corpus”, art. 500 §3º do Código Civil, não cabendo qualquer pleito para cancelamento 
da arrematação, abatimento de preço etc. 4. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 
30 da lei 9.514/97. 5. O presente Edital pode ser publicado em resumo nos termos do art. 886 e 
887 CPC, não eximindo os interessados em acessar e cientificar do presente Edital na íntegra, no 
site www.krobelleiloes.com.br e maiores informações através do site e telefones (47)99101-1765. 
16/11/2021. Janine Ledoux Krobel Lorenz Leiloeira Oficial JUCESC AARC/266.

SATO LEILÕES – (11)4223-4343 – www.satoleiloes.com.br- LEILÃO – Comitente 
vendedor: MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA -  CNPJ sob 
nº 45.050.663/0001-59 - Data:  14 de Dezembro de 2021, às 11:00. O leilão será 

realizado pela Leiloeira Oficial Sra. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à Travessa 
Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP, online no site 
www.satoleiloes.com.br. A descrição dos lotes detalhados serão exibidas no site. Os bens serão 
vendidos no estado em que se encontram. RELAÇÃO DOS LOTES: Lote 01: Peças Hyster; Lance 
Inicial: 16.407,73; Lote 02: Peças Kalmar; Lance Inicial: 23.256,06; Lote 03: Peças Toyota; Lance 
Inicial: 18.039,23; Lote 04: Peças Terex; Lance Inicial: 53.722,11. EDITAL COMPLETO E 
CONDIÇÕES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE 
www.satoleiloes.com.br. 

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br
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Ligue já: 
11. 3729-6600  3729-6600

Publique em 
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VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

Produtores rurais brasileiros des-
pejaram agrotóxicos sobre uma 
equivalente à de 209 milhões de 
campos de futebol entre julho e 
setembro. Isso significou aumen-

to de 8,7% em relação ao mesmo período 
de 2020. Foram quase 155 mil toneladas em 
apenas três meses. Só em herbicidas para 
eliminar ‘ervas daninhas’ foram 110 mil 
toneladas. Outras 16,5 mil toneladas foram 
usadas para combater animais que atacam 
lavouras, bois e vacas. O avanço dos agrotó-
xicos leva em conta a expectativa de lucros 
ainda maiores em 2022 com alimentos 
mais caros para o consumidor. E representa, 
também, uma aposta do agronegócio no 
aumento das exportações de soja, milho 
e carne bovina com o real desvalorizado 
frente ao dólar.

As plantações de soja registraram a 
maior alta no uso dos defensivos, seguidas 
por pastagens, trigo, milho e cana. Porém, 
40 milhões de hectares cobertos com feijão, 
arroz, frutas, verduras e legumes também 
foram ‘banhados’ com venenos entre julho 
e setembro. O investimento foi de 1 bilhão e 
700 mil dólares, segundo dados divulgados 
nesta semana pelo Sindicato da Indústria de 
Produtos para Defesa Vegetal.

Agrotóxicos causam 70 mil intoxicações 
por ano que evoluem para óbito só nos 
países em desenvolvimento, como o Brasil, 
segundo a Organização Internacional do 
Trabalho. Outros sete milhões de casos não 
fatais também são registrados a cada ano. 
Segundo o Instituto Nacional do Câncer, 
desde 2008 o Brasil é o maior consumi-

SAÚDE COLETIVA
Fazendeiros despejaram 155 mil toneladas de
veneno sobre lavouras em apenas três meses

dor mundial de venenos agrícolas, com 
autorização do Governo Federal para uso 
de produtos já banidos em outros países e 
venda ilegal.

A exposição aos agrotóxicos irrita pele, 
boca e garganta; causa dor de cabeça e no 
estômago; alergias; vômitos; diarreia; câim-
bras e até irritabilidade. Casos mais graves 
incluem dificuldade para dormir e para res-
pirar, depressão, alterações no fígado e nos 
rins, produção anormal de hormônios da 
tireoide, dos ovários e da próstata, impotên-
cia, aborto e problemas no desenvolvimen-
to intelectual e físico das crianças.

As principais vítimas são boias-frias, 
operários das indústrias fabricantes e 
agentes de controle de endemias. Mas, toda 
população está em risco pelo consumo de 
alimentos e água contaminados. A Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária considera 
os agrotóxicos prováveis causadores de 
câncer.

‘De manhã cedo já tá pinta-
da...

Para incentivar meninas a conhecer pro-
fissões relacionadas à ciência, tecnologia, 
engenharia e matemática, a USP promove 
neste e no próximo sábado (27/11 e 04/12) o 
evento on-line “Vai ter Menina na Ciência”. 
A participação é gratuita e a programação 
mostra o cotidiano de uma cientista.

‘...Só vive suspirando, so-
nhando acordada’

Podem participar alunas do 8º ou 9º ano 
e estudantes do Ensino Médio. Informa-
ções: each.usp.br/meninaciencia/.

Mandacaru quando fulora na 
seca/É sinal que a chuva chega 
no sertão/Toda menina que 
enjoa da boneca/É sinal de que 
o amor chegou no coração…  

* Luiz Gonzaga 
(1912/1989) 
e Zé Dantas 
(1921/1962), 
poetas e 
folcloristas 
pernambucanos, 
em ‘Xote das 
Meninas’

Filoso� a do campo:
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.333.437, 
em 23 de dezembro de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJU-
DICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – artigo 1.238 do Código Civil e Art. 216-A da Lei Federal 
6.015/73), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por WLA-
DIMIR GANZELEVITCH VARGAS, brasileiro naturalizado, solteiro, maior, psicólogo, residente e domiciliado 
nesta Capital, o qual alega deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1.992,  tendo sido 
adquirido através do instrumento particular de promessa de cessão de direito, datado de  12 de fevereiro de 
1.992, de MARIA AUGUSTA DOS SANTOS, brasileira, do lar, casada com MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, 
com interveniência de JOSE CASINO MARTIN e JOSE CANSINO MARTIN FILHO, sobre o  IMÓVEL situado 
na Rua Verdun, nº 510, em confluência com a Viela Sanitária nº 4, correspondente ao lote nº 48 da quadra nº 
05, do loteamento “Jardim São Francisco”, com área construída de 87,02m², e área de superfície de 456,47m²;  
cadastrado na Municipalidade de São Paulo em área maior, pelo contribuinte sob o nº 094.097.0130-9; imó-
vel esse que se acha registrado em área maior, conforme as transcrições nºs 129.813, 144.256, 144.257, 
222.891 e 271.498, nas quais foi implantando o loteamento Jardim São Francisco, regularmente inscrito nesta 
Serventia sob o nº 467, no Livro 8-K de Registro Especial, de 05 de outubro de 1964, deste 11º. Cartório de 
Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de BALTHAZAR PEREZ MARTINEZ; NELSON SOARES SAL-
LES; MARILENE PERES SALLES; CARLOS ALBERTO ANGELICO; NEIDE ANTONIA ANGELICO HESSEL; 
JOSÉ HESSEL; DAYSE CONCEIÇÃO ANGÉLICO CAMARGO; FERNÃO CAMARGO; ISIDORO ANGÉLICO; 
ARLETE ORABONA ANGÉLICO; RENATO ANGELICO; RITA MARIA ANGELICO;  HÉLIO GONÇALVES DE 
SOUZA; CÉLIA MARTINS DE SOUZA; sendo certo ainda que o referido lote nº 48 da quadra nº 05, foi compro-
missado a venda a JOSE CASINO MARTIN e JOSE CANSINO MARTIN FILHO. Esta publicação é feita para 
dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, 
querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, BALTHAZAR PEREZ MARTINEZ; 
NELSON SOARES SALLES; MARILENE PERES SALLES; CARLOS ALBERTO ANGELICO; NEIDE ANTONIA 
ANGELICO HESSEL; JOSÉ HESSEL; DAYSE CONCEIÇÃO ANGÉLICO CAMARGO; FERNÃO CAMARGO; 
ISIDORO ANGÉLICO; ARLETE ORABONA ANGÉLICO; RENATO ANGELICO; RITA MARIA ANGELICO;  HÉ-
LIO GONÇALVES DE SOUZA; CÉLIA MARTINS DE SOUZA; JOSE CASINO MARTIN; JOSE CANSINO MAR-
TIN FILHO; MARIA AUGUSTA DOS SANTOS; MANOEL MESSIAS DOS SANTOS; JOÃO WALDEMAR DA 
SILVA; MARIA SIRLENI DE MARQUI DOS SANTOS; LUIZ ANTONIO DE MARQUI DOS SANTOS; LUCRECIO 
LUIGI DE MARQUI DOS SANTOS;  LINEU LORENZO DE MARQUI DOS SANTOS; TEREZINHA MARIA DE 
FREITAS BERNARDO ou THEREZINHA MARIA DE FREITAS BERNARDO; PAULA CRISTINA BERNARDO; 
PAULO SERGIO BERNARDES; MARILZA  APARECIDA DA SILVA BERNARDES; PATRÍCIA GIOVANIA BER-
NARDO AMBROSIO e ANDRÉ LUÍS CESAR AMBROSIO, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde 
que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) 
considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, 
e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e 
ainda a teor do Provimento nº 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação 
deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao 
registro de que trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 11º Registro de Imóveis da 
Comarca da Capital, aos 25 de novembro de 2021. O Oficial.

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1092265-
73.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Sebastiao Inácio, Ronilda Matoso Inacio, Elias Donato, Antonio Barbosa da Silva, Nazir Lopes da 
Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que Vanderlei Moreira e Dione de Menezes Andrade Moreira ajuizou(ram) ação 
de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Olavio Bilac, LOTE 
Nº 86, Vila Brasil, Itaquera, CEP:04671050, São Paulo, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para 
contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da 
publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de junho de 2021. 

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1002938-02.2020.8.26.0114. Classe: Assunto: Monitória Prestação de Ser 
viços Exequente: Extramix Concreto Ltda Executado: Reginaldo Teófilo de Lima. Edital de Citação. Prazo de 20 dias. 
Processo nº1002938-02.2020.8.26.0114.O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível,do Foro de Campinas,Estado de São 
Paulo, Dr. Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Reginaldo Teófilo de Lima, 
Brasileiro, CPF 366.757.388-01, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Extramix Concreto Ltda, 
objetivando a cobrança de dívida correspondente a aquisição de concreto usinado, representada pelas notas fiscais 
relacionadas na inicial. 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 Intimação para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do pra 
zo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial, no valor de R$ 8.592,72(valor  em janei 
ro/2020),devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor 
da causa, ou apresente embargos, nos termos do artigo 701 do CPC. Fica o réu advertido que será isento do paga  
mento de custas processuais se efetuar o pagamento no prazo. Caso não efetue o pagamento no prazo e os embar  
gos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer for  
malidade. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de Campinas, aos 18 de outubro de 2021. 

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 
conhecimento tiverem que realizou a NOTIFICAÇÃO de TIGOR GONDA, parte da transcrição no 
94.692 do 9º RI; - PAULO PEREIRA DE MATOS, MARILENE VIEIRA DE MATTOS MURAI, WIL-
SON SHIGUEYUKI MURAI, MARLI VIEIRA DE MATOS MITSUGUI, ADEMAR YOSHIO MITSUGUI, 
MARILDA VIEIRA DE MATOS, MARCIA VIEIRA DE MATOS, MARIA PAULA VIEIRA DE MATOS, 
JOÃO HENRIQUE ALVES REIS, MARIA APARECIDA VIEIRA DE MATOS OLIVEIRA, CÍCERA VAL-
TER DE OLIVEIRA, parte da matricula nº 127.743 do 9º RI; - JOSÉ VICTOR D’AMELIO, IRENE 
D’AMELIO, CLELIA D’AMELIO, JOSE GUILHERME D’AMELIO, MARCO ANTONIO D’AMELIO, 
MARIA VITORIA DO AMARAL GURGEL, parte da transcrição nº 5.081 do 3º RI, todos na qualida-
de de titulares de domínio do imóvel usucapiendo; - PEDRO FRANCISCO NETO, MARINA MARIA 
FRANCISCO, MÔNICA PIMENTEL SIMAS, ROGERIO PEDREIRO, na qualidade de cedentes do 
imóvel usucapiendo, de que se processa nesta Serventia  Imobiliária o pedido de reconhecimento 
extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em, UM TERRENO, situado na Avenida Pires 
do Rio, 2892, na Vila Cristinópolis, no Distrito de ITAQUERA, cuja descrição tem início no ponto 1, 
distante 43.55m em curva até o ponto da esquina mais próxima; Do ponto 1, segue a distância de 
43,55m do alinhamento predial da Avenida Pires do Rio até o ponto 2; Daí deflete a direita, segue a 
distância de 32,30m, confrontando com o imóvel nº 2.932, contribuinte nº 140.271.0159-5, de titulari-
dade dominial de Tibor Gonda, até o ponto 3; Daí deflete a direita, com ângulo interno de 90º00’00”, 
segue a distância de 6,85m, confrontando a Rua Forno D’Água, até o ponto 4; Daí deflete a direi-
ta, com ângulo interno de 87º00’00”, segue a distância de 28,40m, confrontando com a Rua Forno 
D’Água, até o ponto 1, início desta descrição, encerrando uma área de 572,15m² de superfície, cujo 
pedido foi iniciado através do requerimento de 21 de janeiro de 2019, prenotado sob nº 604.721, 
em 21 de janeiro de 2019, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 11 de janeiro de 2019, no Livro 
1447, fls. 02/17, pelo 29º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, e demais documentos exigidos pelo 
Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através do qual IGNEZ MARIKO 
MEGURO SIMAS, RG Nº 6.334.320-4, CPF Nº 811.656.768-34, viúva de MARIO LUIZ SIMAS, resi-
dente e domiciliada na Avenida Conselheiro Carrão, 854, apto 92; - GUSTAVO MEGURO SIMA RG 
Nº 33.300.819-4,  CPF Nº 328.890.398-97, casado com ANDREA DANIELLE ALBA SIMAS, RG Nº 
34.701.151-1, CPF Nº 218.219.718-41, residentes e domiciliados na Praça General Costa Barreto, 
56, apto 13 ; - JULIANA MEGURO SIMAS, RG Nº 33.300.820-0, CPF Nº 276.426.848-35, casda com 
ADERSON WANDERLEY RODRIGUES, residente domiciliado na Av. Conselheiro Carrão, 854, apto 
92; - VANESSA MEGURO SIMAS, RG Nº 33.322.821, CPF Nº 360.887.958-75,residentes e domici-
liados nesta Capital na Rua Senador Vergueiro, 856, casa 1, solicita o Reconhecimento da Usucapião 
Extrajudicial, com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando exercer posse 
mansa, pacifica, exclusiva e ininterrupta e com “animus domini” por prazo superior a 30 (trinta) anos, 
sobre o referido imóvel. Considerando a certificação de que os notificandos se encontravam 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 Normas de Serviço da Corregedoria Geral 
da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, NOTIFICÁ-LOS a compare-
cer 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 (quin-
ze) 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 Paulo, nesta data. 
O Oficial, Francisco Raymundo.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0026254-27.2021.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 5ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Manzini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
OPERATIVA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por Locadora Industrial Comércio e Locação de Ferramentas e Equipamentos Industriais Ltda. Encontran-
do-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$9.110,37, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil).Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de 
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Campinas, aos 22 de novembro de 2021 
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���al �e ��,�� ��, ��rres����e��e a �ra��� i�eal �� �erre�� �e ��,������� ����el �a�as�ra�� �a �MS� s�� �� ��������������, ���� e� 
���s�����ia ��� Ma�r���la �� ������� �� ��� Car��ri� �e Re�is�r� �e ����eis �e S�� �a�l��S�� Des�ri��es �i���i�sas e�����ra��se ��s 
a���s � �is��si��� �e ��al��er i��eressa��� ������ra����se � r�� e� l��ar i��er�� e ��� sa�i��, ��i �e�er�i�a�a a s�a C�TA��O, ��r �D�TAL, 
�ara �s a��s e �er��s �a a��� �r���s�a e �ara ��e, �� �ra�� �e �� �ias, ��e ��ir� a��s � �e��rs� �� �ra�� �� �rese��e e�i�al, a�rese��e 
res��s�a� N�� se��� ����es�a�a a a���, � r�� ser� ���si�era�� re�el, �as� e� ��e ser� ���ea�� ��ra��r es�e�ial� Ser� � �rese��e e�i�al, ��r 
e��ra��, a��a�� e ���li�a�� �a ��r�a �a lei� NADA MA�S� Da�� e �assa�� �es�a �i�a�e �e S�� �a�l�, a�s �� �e �����r� �e ����� ����e�����

�D�TAL D� C�TA��O � �RA�O D� �� D�AS� �ROC�SSO N� ������������������������� O�A� MM� ��i��a� �e Direi�� �a �� �ara C��el, �� ��r� 
Re�i��al �� � Sa��� A�ar�, �s�a�� �e S�� �a�l�, Dr�a�� Carl�s ���ar�� Sa���s ����es �e Mira��a, �a ��r�a �a Lei, e��� �A� SAB�R a��� R���NALDO 
MASSA��RO OTA��, Brasileir�, Casa��, C��er�ia��e, R� ����������, C�� ��������������, ��� e��ere�� � R�a �e��iri���a, ����, �ar��e 
A�eri�a, C�� ���������, S�� �a�l� � S�, ��e l�e ��i �r���s�a ��a a��� �e �r��e�i�e��� C���� C��el ��r �ar�e �e Nil�a Mas��i �e�� e ���r�, 
ale�a��� e� s���ese� re��ere� �s a���res a �e�er�i�a��� ���i�ial �ara a A����i�a��� C����ls�ria, �s re��ere��es, �e�ia��e ����ra�� 
a���irira� � �e� �el� �re�� ���al �e R� ������,��� Os re��ere��es s�li�i�ara� a es�ri��ra, ���a�ia ��s���ara� a i���ssi�ili�a�e a��e a re��sa 
�e Re�i�al�� e� �r����er a es�ri��ra��� �e��i��a �� �e���i� ��r��i��, se��� assi�, res��� �r����er a a����i�a��� �����ls�ria� ������ra����
se � r�� e� l��ar i��er�� e ��� sa�i��, ��i �e�er�i�a�a a s�a C�TA��O, ��r �D�TAL, �ara �s a��s e �er��s �a a��� �r���s�a e �ara ��e, �� �ra�� 
�e �� �ias, ��e ��ir� a��s � �e��rs� �� �ra�� �� �rese��e e�i�al, a�rese��e res��s�a� N�� se��� ����es�a�a a a���, � r�� ser� ���si�era�� re�el, 
�as� e� ��e ser� ���ea�� ��ra��r es�e�ial� Ser� � �rese��e e�i�al, ��r e��ra��, a��a�� e ���li�a�� �a ��r�a �a lei� NADA MA�S� Da�� e 
�assa�� �es�a �i�a�e �e S�� �a�l�, a�s �� �e �����r� �e �����    ����e�����

�D�TAL D� C�TA��O � �RA�O D� �� D�AS� �ROC�SSO N� ������������������������� O�A� MM� ��i��a� �e Direi�� �a ��� �ara C��el, �� ��r� 
Re�i��al �� � Sa��� A�ar�, �s�a�� �e S�� �a�l�, Dr�a�� Daia�e T�a�s S���� Oli�a �e S���a, �a ��r�a �a Lei, e��� �A� SAB�R a ����s �s ��e � 
�rese��e e�i�al, �ire� �� �ele ��ere� ����e�i�e���, ��e ��s a���s �� �r��ess� �� �������� ���������������� ��e �es�e ����� ��rre se�s 
�r��i�es� �� ��e � R�� �el�i� �e��i�i�i Ara��� ���, CN�� ������������������, �� ��al a a���ra L��ia Maria Sa�elli ��s Sa���s Si��eira, 
re��er a R�SC�S�O DO CONTRATO � D��OL���O DO D�N���RO �e��� e� �is�a � r�� �er �ei�a�� �e ����rir � ����ra��� ��ra� reali�a�as 
�e��a��as �ara l��ali�ar � r�� ��s e��ere��s, A�� A��l�� �i��eir�, ����� Sa��� A�ar� S�� �a�l�� S�� C��� ���������, e ��� es�ri��ri� �a R�a 
A�relia�� ��i�ar�es, �������� Terra�� �ar�i� S�l C��� ���������� S�� �a�l�� S�, R�a Tre�e���, ��� �ila �i�al�i C�� ��������� S�� 
Ber�ar�� �� Ca��� S�, e ���� es�e�a � �es�� e� l��ar i��er�� e ��� sa�i��, ��� se��� ��ss��el �i���l� �ess�al�e��e, �es�as ����i��es ��i 
�e�eri�� a �i�a��� �el� �rese��e e�i�al, �ara ����are�er e� �����, �ara �r����er s�a �e�esa e ser �����a�� ��s �l�eri�res �er��s �� 
�r��ess�, a ��e �e�er� ����are�er, s�� �e�a �e re�elia� �ara ����e�i�e��� �e ����s � �assa�� � �rese��e e�i�al, ���a �� �ia ��a a��a�a �� 
l��al �e ��s���e� �D�TAL, �ara �s a��s e �er��s �a a��� �r���s�a e �ara ��e, �� �ra�� �e �� ��i��e� �ias, ��e ��ir� a��s � �e��rs� �� �ra�� 
�� �rese��e e�i�al, a�rese��e res��s�a� N�� se��� ����es�a�a a a���, � r�� ser� ���si�era�� re�el �as� e� ��e ser� ���ea�� ��ra��r 
es�e�ial, e��e�i��se � �rese��e e�i�al ��e ser� a��a�� e ���li�a�� �a ��r�a �a lei� NADA MA�S� Da�� e �assa�� �es�a �i�a�e �e S�� �a�l�, 
a�s �� �e a��s�� �e �����           ����e�����

FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEVÔLEI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 

Prezados Senhores,
Convoco todos os filiados quites com suas obrigações estatutárias da Federação Paulista de Fu-
tevôlei, CNPJ – 11.675.7700001-50, a comparecerem no dia 15 de Dezembro de 2021, às 19h30 
em primeira chamada e 20h30 em segunda chamada, na Avenida Pacaembu, 1785 2.andar - São 
Paulo-SP para participarem da Assembleia Geral  e deliberarem sobre a seguinte ordem do  dia.
1) Ratificação dos atos praticados de 23 de Outubro de 2021 a 15 de Dezembro de 2021
2) Eleição e posse da diretoria e conselho fiscal para o mandado de 15.12.20021 a 14.12.2025
3) Aprovação das contas dos exercícios anteriores
4) Assuntos gerais

São Paulo, 23 de Novembro de 2021
Atenciosamente

Gilberto Alves Diniz
Presidente

 
 
 
 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021622-20.2020.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABRICIO STENDARD, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Leonardo Pereiras Dias, RG. nº 28.126.252-4, inscrito no CPF/MF nº 
327.479.438-44, que Colégio de Educação Infantil e Ensino Fundamental Advir Ltda ME ajuizou Ação Monitória 
para cobrança de R$ 3.682,79 (abril/2020), oriunda de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 
Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, após os 
20 dias supra, pague o débito acrescido de 5% a título de honorários advocatícios, hipótese em que ficará 
isento de custas processuais ou ofereça embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se de pleno direito 
o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia será nomeado 
curador especial (art. 257, IV do NCPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de setembro de 2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0033668-21.2021.8.26.0100. A  MM.  Juíza  
de  Direito  da  32ª  Vara  Cível,  do  Foro  Central  Cível, 
Estado de São Paulo, Dra. Gabriela Fragoso Calasso Costa, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a José Rosenilson 
Ta v a r e s  d e  M a t o s  P o r t õ e s  L t d a ,  C N P J / M F 
20.232.230/0001-93, a qual encontra-se em local ignorado e 
pelo presente edital, expedido nos autos de cumprimento de 
sentença nº 0033668-21.2021.8.26.0100, movido por 
Condomín io  Ed i f í c i o  Med i t e r r anee ,  CNPJ /N F 
61.845.277/0001-00, fica intimada para, em 15 dias úteis, 
após o decurso do prazo de 20 dias a contar da publicação 
deste edital, pagar a quantia de R$ 12.613,98 (até 
15/09/2021), sob pena de multa de 10%, honorários 
advocatícios de 10% e imediata expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos do art. 523, §1º e 3º, do 
CPC, ficando advertida de que, transcorrido o prazo 
mencionado, sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias 
para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação (art. 
523/CPC).  Será  o  presente  edital,  por  extrato,  afixado  e  
publicado  na  forma  da  lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 25 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO 
Nº 1001306-75.2014.8.26.0008 A Dra. Deborah Lopes, MM. 
Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional VI - Penha 
de França, Comarca de São Paulo-SP., na forma da lei, etc., 
FAZ SABER a Fred Henrique Saturnino (CPF. nº 
318.666.648-16), que ZKG9 Soluções Empresariais S/C. 
Ltda. lhe ajuizou ação de Procedimento Comum, para 
cobrança de R$.4.428,76 (jan./14), oriunda de cessão de 
créditos, recebida de Secid. - Sociedade Educacional Cidade 
de São Paulo S/C. Ltda.. Estando o réu em lugar ignorado, 
pelo presente, fica CITADO, para que, em 15 dias, fluindo 
após os 30 supra, conteste, sob pena de revelia (presumindo-
se verdadeiros os fatos alegados), caso em que será 
nomeado(a) curador(a) especial. Será este afixado e 
publicado. NADA MAIS. São Paulo, 16 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1004208-71.2019.8.26.0704 A MM. Juíza de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São 
Paulo, Dra Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a GEORGINA DE LOURDES 
OLIVEIRA SANTOS, CPF 146.871.138-50, que INSTITUTO 
EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DA SOLEDADE S/C 
LTDA lhe ajuizou Ação de Procedimento Comum, para 
cobrança de R$ 12.109,14 (Junho/2019), oriunda de 
prestação de serviços educacionais, relativa aos meses de 
março a dezembro de 2015. Estando a ré em lugar ignorado, 
pelo presente edital, fica citada para que em 15 dias úteis, 
após os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de revelia 
(caso em que será nomeado curador especial),presumindo-se 
verdadeiros os fatos alegados. Será o presente edital, afixado 
e publicado na formada Lei. NADA MAIS. SP, 17/11/2021.

Ci tação .  Prazo  20  d ias .  P roc .  n º  1027280 -
49.2019.8.26.0361. A Dra. Ana Claudia de Moura Oliveira 
Querido, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mogi 
das Cruzes, FAZ SABER a Ercilia Costa de Oliveira, 
CPF/MF 091.132.928-54, que Associação dos Adquirentes 
de Lotes em Aruã lhe ajuizou ação de Procedimento 
Comum, para cobrança de R$ 5.038,13, a título de despesas 
de consumo de água e manutenção do lote 14, quadra 38 da 
Associação autora. Estando a ré em lugar ignorado, foi 
determinada a citação por edital, para que em 15 dias úteis, 
após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de 
presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e a condenação 
nas cominações pedidas. Em caso de revelia será nomeado 
curador especial. Mogi das Cruzes, 18 de novembro de 2021. 
Eu, Ana Paula Takata, Escrevente, digitei. Eu, Maria Shirle 
Ferreira Lopes, Escrivão (ã) Judicial I, subscrevi. Ana Claudia 
de  Moura  Ol ive i ra  Quer ido  -  Juíza  de  Di re i to

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

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas da Pet Center Comércio e Participações S.A. (“Companhia”) a se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), a 
ser realizada no dia 16 de dezembro de 2021, às 10 horas (“Assembleia”), de modo exclusivamente digital, nos termos da 
Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481/09”), a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) Aprovar o Protocolo e Justificação da Incorporação de Ações da Zee Dog S.A. (“Zee.Dog”) pela Companhia, 
celebrado em 24 de novembro de 2021 pelas administrações da Companhia e da Zee.Dog (“Protocolo e Justificação”); (ii) 
Ratificar a nomeação e contratação da empresa de avaliação PricewaterhouseCoopers Serviços Profissionais Ltda., para 
elaborar o laudo de avaliação do valor econômico das ações da Zee.Dog a serem incorporadas pela Companhia, nos termos 
do artigo 252, § 1º da Lei das S.A. (“Laudo de Avaliação”); (iii) Aprovar o Laudo de Avaliação; (iv) aprovar a incorporação 
de ações da Zee.Dog pela Companhia, cuja eficácia ficará condicionada à satisfação (ou renúncia, conforme o caso) das 
condições precedentes previstas no Protocolo e Justificação; (v) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, a ser 
subscrito e integralizado pelos administradores da Zee.Dog em favor de seus acionistas, com a alteração do artigo 4º do 
Estatuto Social da Companhia, cuja eficácia ficará condicionada à satisfação (ou renúncia, conforme o caso) das condições 
precedentes previstas no Protocolo e Justificação; (vi) Deliberar sobre a ratificação da nomeação de membros do Conselho 
de Administração nomeado pelo Conselho de Administração da Companhia, em atenção ao disposto no artigo 14, § 3º do 
Estatuto Social da Companhia e artigo 150 da Lei das S.A.; e (vii) Autorizar os administradores da Companhia a praticar 
todos os atos necessários à consumação das deliberações acima mencionadas. Informações Gerais: Os documentos e 
informações relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Extraordinária, ora convocada, encontram-se à 
disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.
gov.br), da B3 S.A. –Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (https://ri.petz.com.br/), em conformidade com 
as disposições da Lei das S.A. e da ICVM nº481/09. A Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, podendo 
os Srs. 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, 25 de novembro de 
2021. Claudio Roberto Ely – Presidente do Conselho de Administração. (25, 26 e 27/11/2021)

1ª Vara, do Foro de Boituva –SP.EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 
1004829-91.2019.8.26.0082 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Boituva, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MONIQUE OLIVEIRA ANTUNES 34110530890, CNPJ 31.025.514/0001-25, com endereço à Rua 
Domingos Tomé, 56, Jardim Vante, CEP 18540-000, Porto Feliz - SP e MONIQUE OLIVEIRA 
ANTUNES, Brasileira, RG 593240881, CPF 341.105.308-90, com endereço à Rua Jorge Simplício, 
175, Jardim Primavera, CEP 18550-000, Boituva - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial por parte de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Nossa Terra ? 
Sicredi Nossa Terra Pr/sp, alegando em síntese: objetivando o recebimento de 
R$19.452,23(11/2019) representada por Alienação,e não localizada a requerida, expede-se edital 
para que, pague no prazo de três dias o valor estampado na petição inicial, mais custas processuais 
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o débito exequendo, sendo que, no caso de pronto 
pagamento no prazo de três dias, ficam reduzidos à metade, ou querendo apresente embargos no 
prazo de quinze dias. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Boituva-SP. 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2021 – PA 5338/2021 Edital 55/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada em educação para fornecimento de materiais di-
dáticos e pedagógicos aos alunos e professores do Ensino Fundamental, bem como programa de 
avaliação da aprendizagem que proporcione o desenvolvimento das habilidades e competências 
avaliadas no SAEB e ofereça mecanismos digitais de gestão e acompanhamento dos resultados 
avaliativos, assessoria pedagógica para todos os profissionais envolvidos, realizada por especialis-
tas nas áreas de conhecimento
DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: 30/12/2021 – 09h00min
LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: Sala de Reuniões da Prefeitura de Igaratá, sita a Av. 
Benedito Rodrigues de Freitas, nº 330, Centro, Município de Igaratá/SP.
Maiores Informações: 11 4610-0474 ou pelo e-mail: licitacaoigarata@gmail.com. O edital e anexos 
estão disponíveis no site www.igarata.sp.gov.br aba licitações.

Igaratá, 26 de novembro de 2021.
Fátima M. A. Prianti

Assessora de licitações 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ

ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2021
Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELE-

TRÔNICO Nº 148/2021 - Processo Nº SES-PRC-2021/48686 - destinado à Aquisição de Material 

Permanente - Estação de pipetagem de líquidos. A realização da sessão será no dia 09/12/2021 

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

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
As pessoas físicas e jurídicas abaixo identifi cadas, por intermédio do presente instrumento, I.1. – DE-
CLARAM, sua intenção de se tornarem acionistas da COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 
S.A., sociedade por ações de capital fechado inscrita no CNPJ sob o nº 27.268.770/0001-76, que passará a 
funcionar com as características abaixo especifi cadas, negócio cuja concretização depende da aprovação do 
Banco Central do Brasil, conforme previsto na Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Coimex Administra-
dora de Consórcios S.A., de 29 de outubro de 2021: Denominação social: COIMEX ADMINISTRADORA DE 
CONSÓRCIOS S.A. Local da sede: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 675, 6º andar, sala 602, Enseada do 
Suá, CEP 29050-912, Vitória, Espírito Santo. Composição societária: - Controladores: Nível 01: COIMEX EM-
PREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ 03.927.697/0001-39) -82% do capital social da COIMEX 
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. (CNPJ 27.268.770/0001-76); Nível 01: MMK EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ 31.891.242/0001-46) -15% do capital social da COIMEX ADMINISTRADORA DE 
CONSÓRCIOS S.A. (CNPJ 27.268.770/0001-76); e Nível 01: - ORLANDO MACHADO JÚNIOR (CPF 884.617.698-
72) - 3% do capital social da COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. (CNPJ 27.268.770/0001-76); 
Nível 02: MARCIO SILVEIRA KOGUT (CPF 874.666.869-15) – 50% do capital social da MMK EMPREENDIMEN-
TOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ 31.891.242/0001-46); e Nível 02: MARCELO SILVEIRA KOGUT (CPF 
647.836.699-53) – 50% do capital social da MMK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ 
31.891.242/0001-46. I.2. – As pessoas físicas abaixo identifi cadas, por intermédio do presente instrumento, 
DECLARAM, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 
2012, sua intenção de exercerem cargos de administração na COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓR-
CIOS S.A., sociedade por ações de capital fechado inscrita no CNPJ sob o nº 27.268.770/0001-76: MARCIO 
SILVEIRA KOGUT, inscrito no CPF sob o nº 874.666.869-15, membro efetivo do Conselho de Administração; 
MARCELO SILVEIRA KOGUT, inscrito no CPF sob o nº sob o nº 647.836.699-53, membro suplente do Con-
selho de Administração; e LETICIA MORAES SEDER SOUZA AMARAL, inscrita no CPF sob o nº 
067.211.576-08, membro suplente do Conselho de Administração. II - As pessoas físicas e jurídicas signatárias 
deste instrumento ESCLARECEM que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da docu-
mentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Pro-
tocolo Digital, na forma especifi cada abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da divulgação, por aquela 
Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legisla-
ção em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco Cen-
tral do Brasil na internet) Preencher o campo “Número do Processo Administrativo Eletrônico – PE” com o 
número do processo mencionado abaixo: Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos 
para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB, Selecionar, no campo “Destino”: o componente 
do Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo: BANCO CENTRAL DO 
BRASIL - Gerência -Técnica em Curitiba (GTCUR): Vitória/ES, 25 de novembro de 2021. MARCIO SILVEIRA 
KOGUT, MARCELO SILVEIRA KOGUT e ORLANDO MACHADO JUNIOR, MARCIO SILVEIRA KOGUT; 
MARCELO SILVEIRA KOGUT; e LETICIA MORAES SEDER SOUZA AMARAL.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.333.437, 
em 23 de dezembro de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJU-
DICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – artigo 1.238 do Código Civil e Art. 216-A da Lei Federal 
6.015/73), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por WLA-
DIMIR GANZELEVITCH VARGAS, brasileiro naturalizado, solteiro, maior, psicólogo, residente e domiciliado 
nesta Capital, o qual alega deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1.992,  tendo sido 
adquirido através do instrumento particular de promessa de cessão de direito, datado de  12 de fevereiro de 
1.992, de MARIA AUGUSTA DOS SANTOS, brasileira, do lar, casada com MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, 
com interveniência de JOSE CASINO MARTIN e JOSE CANSINO MARTIN FILHO, sobre o  IMÓVEL situado 
na Rua Verdun, nº 510, em confluência com a Viela Sanitária nº 4, correspondente ao lote nº 48 da quadra nº 
05, do loteamento “Jardim São Francisco”, com área construída de 87,02m², e área de superfície de 456,47m²;  
cadastrado na Municipalidade de São Paulo em área maior, pelo contribuinte sob o nº 094.097.0130-9; imó-
vel esse que se acha registrado em área maior, conforme as transcrições nºs 129.813, 144.256, 144.257, 
222.891 e 271.498, nas quais foi implantando o loteamento Jardim São Francisco, regularmente inscrito nesta 
Serventia sob o nº 467, no Livro 8-K de Registro Especial, de 05 de outubro de 1964, deste 11º. Cartório de 
Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de BALTHAZAR PEREZ MARTINEZ; NELSON SOARES SAL-
LES; MARILENE PERES SALLES; CARLOS ALBERTO ANGELICO; NEIDE ANTONIA ANGELICO HESSEL; 
JOSÉ HESSEL; DAYSE CONCEIÇÃO ANGÉLICO CAMARGO; FERNÃO CAMARGO; ISIDORO ANGÉLICO; 
ARLETE ORABONA ANGÉLICO; RENATO ANGELICO; RITA MARIA ANGELICO;  HÉLIO GONÇALVES DE 
SOUZA; CÉLIA MARTINS DE SOUZA; sendo certo ainda que o referido lote nº 48 da quadra nº 05, foi compro-
missado a venda a JOSE CASINO MARTIN e JOSE CANSINO MARTIN FILHO. Esta publicação é feita para 
dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, 
querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, BALTHAZAR PEREZ MARTINEZ; 
NELSON SOARES SALLES; MARILENE PERES SALLES; CARLOS ALBERTO ANGELICO; NEIDE ANTONIA 
ANGELICO HESSEL; JOSÉ HESSEL; DAYSE CONCEIÇÃO ANGÉLICO CAMARGO; FERNÃO CAMARGO; 
ISIDORO ANGÉLICO; ARLETE ORABONA ANGÉLICO; RENATO ANGELICO; RITA MARIA ANGELICO;  HÉ-
LIO GONÇALVES DE SOUZA; CÉLIA MARTINS DE SOUZA; JOSE CASINO MARTIN; JOSE CANSINO MAR-
TIN FILHO; MARIA AUGUSTA DOS SANTOS; MANOEL MESSIAS DOS SANTOS; JOÃO WALDEMAR DA 
SILVA; MARIA SIRLENI DE MARQUI DOS SANTOS; LUIZ ANTONIO DE MARQUI DOS SANTOS; LUCRECIO 
LUIGI DE MARQUI DOS SANTOS;  LINEU LORENZO DE MARQUI DOS SANTOS; TEREZINHA MARIA DE 
FREITAS BERNARDO ou THEREZINHA MARIA DE FREITAS BERNARDO; PAULA CRISTINA BERNARDO; 
PAULO SERGIO BERNARDES; MARILZA  APARECIDA DA SILVA BERNARDES; PATRÍCIA GIOVANIA BER-
NARDO AMBROSIO e ANDRÉ LUÍS CESAR AMBROSIO, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde 
que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) 
considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, 
e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e 
ainda a teor do Provimento nº 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação 
deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao 
registro de que trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 11º Registro de Imóveis da 
Comarca da Capital, aos 25 de novembro de 2021. O Oficial.

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1092265-
73.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Sebastiao Inácio, Ronilda Matoso Inacio, Elias Donato, Antonio Barbosa da Silva, Nazir Lopes da 
Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que Vanderlei Moreira e Dione de Menezes Andrade Moreira ajuizou(ram) ação 
de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Olavio Bilac, LOTE 
Nº 86, Vila Brasil, Itaquera, CEP:04671050, São Paulo, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para 
contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da 
publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de junho de 2021. 

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1002938-02.2020.8.26.0114. Classe: Assunto: Monitória Prestação de Ser 
viços Exequente: Extramix Concreto Ltda Executado: Reginaldo Teófilo de Lima. Edital de Citação. Prazo de 20 dias. 
Processo nº1002938-02.2020.8.26.0114.O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível,do Foro de Campinas,Estado de São 
Paulo, Dr. Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Reginaldo Teófilo de Lima, 
Brasileiro, CPF 366.757.388-01, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Extramix Concreto Ltda, 
objetivando a cobrança de dívida correspondente a aquisição de concreto usinado, representada pelas notas fiscais 
relacionadas na inicial. 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 Intimação para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do pra 
zo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial, no valor de R$ 8.592,72(valor  em janei 
ro/2020),devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor 
da causa, ou apresente embargos, nos termos do artigo 701 do CPC. Fica o réu advertido que será isento do paga  
mento de custas processuais se efetuar o pagamento no prazo. Caso não efetue o pagamento no prazo e os embar  
gos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer for  
malidade. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de Campinas, aos 18 de outubro de 2021. 

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 
conhecimento tiverem que realizou a NOTIFICAÇÃO de TIGOR GONDA, parte da transcrição no 
94.692 do 9º RI; - PAULO PEREIRA DE MATOS, MARILENE VIEIRA DE MATTOS MURAI, WIL-
SON SHIGUEYUKI MURAI, MARLI VIEIRA DE MATOS MITSUGUI, ADEMAR YOSHIO MITSUGUI, 
MARILDA VIEIRA DE MATOS, MARCIA VIEIRA DE MATOS, MARIA PAULA VIEIRA DE MATOS, 
JOÃO HENRIQUE ALVES REIS, MARIA APARECIDA VIEIRA DE MATOS OLIVEIRA, CÍCERA VAL-
TER DE OLIVEIRA, parte da matricula nº 127.743 do 9º RI; - JOSÉ VICTOR D’AMELIO, IRENE 
D’AMELIO, CLELIA D’AMELIO, JOSE GUILHERME D’AMELIO, MARCO ANTONIO D’AMELIO, 
MARIA VITORIA DO AMARAL GURGEL, parte da transcrição nº 5.081 do 3º RI, todos na qualida-
de de titulares de domínio do imóvel usucapiendo; - PEDRO FRANCISCO NETO, MARINA MARIA 
FRANCISCO, MÔNICA PIMENTEL SIMAS, ROGERIO PEDREIRO, na qualidade de cedentes do 
imóvel usucapiendo, de que se processa nesta Serventia  Imobiliária o pedido de reconhecimento 
extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em, UM TERRENO, situado na Avenida Pires 
do Rio, 2892, na Vila Cristinópolis, no Distrito de ITAQUERA, cuja descrição tem início no ponto 1, 
distante 43.55m em curva até o ponto da esquina mais próxima; Do ponto 1, segue a distância de 
43,55m do alinhamento predial da Avenida Pires do Rio até o ponto 2; Daí deflete a direita, segue a 
distância de 32,30m, confrontando com o imóvel nº 2.932, contribuinte nº 140.271.0159-5, de titulari-
dade dominial de Tibor Gonda, até o ponto 3; Daí deflete a direita, com ângulo interno de 90º00’00”, 
segue a distância de 6,85m, confrontando a Rua Forno D’Água, até o ponto 4; Daí deflete a direi-
ta, com ângulo interno de 87º00’00”, segue a distância de 28,40m, confrontando com a Rua Forno 
D’Água, até o ponto 1, início desta descrição, encerrando uma área de 572,15m² de superfície, cujo 
pedido foi iniciado através do requerimento de 21 de janeiro de 2019, prenotado sob nº 604.721, 
em 21 de janeiro de 2019, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 11 de janeiro de 2019, no Livro 
1447, fls. 02/17, pelo 29º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, e demais documentos exigidos pelo 
Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através do qual IGNEZ MARIKO 
MEGURO SIMAS, RG Nº 6.334.320-4, CPF Nº 811.656.768-34, viúva de MARIO LUIZ SIMAS, resi-
dente e domiciliada na Avenida Conselheiro Carrão, 854, apto 92; - GUSTAVO MEGURO SIMA RG 
Nº 33.300.819-4,  CPF Nº 328.890.398-97, casado com ANDREA DANIELLE ALBA SIMAS, RG Nº 
34.701.151-1, CPF Nº 218.219.718-41, residentes e domiciliados na Praça General Costa Barreto, 
56, apto 13 ; - JULIANA MEGURO SIMAS, RG Nº 33.300.820-0, CPF Nº 276.426.848-35, casda com 
ADERSON WANDERLEY RODRIGUES, residente domiciliado na Av. Conselheiro Carrão, 854, apto 
92; - VANESSA MEGURO SIMAS, RG Nº 33.322.821, CPF Nº 360.887.958-75,residentes e domici-
liados nesta Capital na Rua Senador Vergueiro, 856, casa 1, solicita o Reconhecimento da Usucapião 
Extrajudicial, com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando exercer posse 
mansa, pacifica, exclusiva e ininterrupta e com “animus domini” por prazo superior a 30 (trinta) anos, 
sobre o referido imóvel. Considerando a certificação de que os notificandos se encontravam 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 Normas de Serviço da Corregedoria Geral 
da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, NOTIFICÁ-LOS a compare-
cer 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 (quin-
ze) 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 Paulo, nesta data. 
O Oficial, Francisco Raymundo.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0026254-27.2021.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 5ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Manzini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
OPERATIVA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por Locadora Industrial Comércio e Locação de Ferramentas e Equipamentos Industriais Ltda. Encontran-
do-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$9.110,37, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil).Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de 
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Campinas, aos 22 de novembro de 2021 

�D�TAL D� C�TA��O � �RA�O D� �� D�AS� �ROC�SSO N� ������������������������� O�A� MM� ��i��a� �e Direi�� �a �� �ara C��el, �� ��r� 
Re�i��al �� � Sa��� A�ar�, �s�a�� �e S�� �a�l�, Dr�a�� Cai� M�s�ariell� R��ri��es, �a ��r�a �a Lei, e��� �A� SAB�R a��� S�BAST��O R�B�M DO 
AMARAL, Brasileir�, Casa��, M���ris�a, R�����������, C�� ��������������, �OANA D ÁRC DOS SANTOS AMARAL,, Brasileira, Casa�a, DO 
LARD� CASA, R� ����������, C�� ��������������, B�N�D�TO R�B�M DO AMARAL, Brasileir�, Casa��, M���ris�a, R� ����������, C�� 
�������������� e MARC�A D�AS BASTOS DO AMARAL, Brasileira, Casa�a, �re��as �� Lar, R� ����������, ��e l�e ��i �r���s�a ��a a��� �e 
�r��e�i�e��� C���� C��el ��r �ar�e �e L�is S�ares Cali��� Ne�� e ���r�, ale�a��� e� s���ese� a��i�ara� a��� �e A����i�a��� C����ls�ria 
�� A�ar�a�e��� �� ��, l��ali�a�� �� �� a��ar �� �r��i�� Be�a ��, i��e�ra��e �� Bl��� �� �� Be�a, ��������i� Cr��eir� �� S�l, si��a�� � 
�s�ra�a �e ��a�e�eri�a �� �s�ra�a �� �ir��i�� �e ��a�e�eri�a �a Serra ��� e��ra�a �el� �� ����� �� ��� S���is�ri�� �e Sa��� A�ar�, ��� a 
�rea ��l �e ��,�� ��, a �rea ����� �e �������� ��, �� i��l���a a ��rres����e��e a ��a �a�a e� �� ��s es�a�i��a�e���s, ��� ��a �rea 
���al �e ��,�� ��, ��rres����e��e a �ra��� i�eal �� �erre�� �e ��,������� ����el �a�as�ra�� �a �MS� s�� �� ��������������, ���� e� 
���s�����ia ��� Ma�r���la �� ������� �� ��� Car��ri� �e Re�is�r� �e ����eis �e S�� �a�l��S�� Des�ri��es �i���i�sas e�����ra��se ��s 
a���s � �is��si��� �e ��al��er i��eressa��� ������ra����se � r�� e� l��ar i��er�� e ��� sa�i��, ��i �e�er�i�a�a a s�a C�TA��O, ��r �D�TAL, 
�ara �s a��s e �er��s �a a��� �r���s�a e �ara ��e, �� �ra�� �e �� �ias, ��e ��ir� a��s � �e��rs� �� �ra�� �� �rese��e e�i�al, a�rese��e 
res��s�a� N�� se��� ����es�a�a a a���, � r�� ser� ���si�era�� re�el, �as� e� ��e ser� ���ea�� ��ra��r es�e�ial� Ser� � �rese��e e�i�al, ��r 
e��ra��, a��a�� e ���li�a�� �a ��r�a �a lei� NADA MA�S� Da�� e �assa�� �es�a �i�a�e �e S�� �a�l�, a�s �� �e �����r� �e ����� ����e�����

�D�TAL D� C�TA��O � �RA�O D� �� D�AS� �ROC�SSO N� ������������������������� O�A� MM� ��i��a� �e Direi�� �a �� �ara C��el, �� ��r� 
Re�i��al �� � Sa��� A�ar�, �s�a�� �e S�� �a�l�, Dr�a�� Carl�s ���ar�� Sa���s ����es �e Mira��a, �a ��r�a �a Lei, e��� �A� SAB�R a��� R���NALDO 
MASSA��RO OTA��, Brasileir�, Casa��, C��er�ia��e, R� ����������, C�� ��������������, ��� e��ere�� � R�a �e��iri���a, ����, �ar��e 
A�eri�a, C�� ���������, S�� �a�l� � S�, ��e l�e ��i �r���s�a ��a a��� �e �r��e�i�e��� C���� C��el ��r �ar�e �e Nil�a Mas��i �e�� e ���r�, 
ale�a��� e� s���ese� re��ere� �s a���res a �e�er�i�a��� ���i�ial �ara a A����i�a��� C����ls�ria, �s re��ere��es, �e�ia��e ����ra�� 
a���irira� � �e� �el� �re�� ���al �e R� ������,��� Os re��ere��es s�li�i�ara� a es�ri��ra, ���a�ia ��s���ara� a i���ssi�ili�a�e a��e a re��sa 
�e Re�i�al�� e� �r����er a es�ri��ra��� �e��i��a �� �e���i� ��r��i��, se��� assi�, res��� �r����er a a����i�a��� �����ls�ria� ������ra����
se � r�� e� l��ar i��er�� e ��� sa�i��, ��i �e�er�i�a�a a s�a C�TA��O, ��r �D�TAL, �ara �s a��s e �er��s �a a��� �r���s�a e �ara ��e, �� �ra�� 
�e �� �ias, ��e ��ir� a��s � �e��rs� �� �ra�� �� �rese��e e�i�al, a�rese��e res��s�a� N�� se��� ����es�a�a a a���, � r�� ser� ���si�era�� re�el, 
�as� e� ��e ser� ���ea�� ��ra��r es�e�ial� Ser� � �rese��e e�i�al, ��r e��ra��, a��a�� e ���li�a�� �a ��r�a �a lei� NADA MA�S� Da�� e 
�assa�� �es�a �i�a�e �e S�� �a�l�, a�s �� �e �����r� �e �����    ����e�����

�D�TAL D� C�TA��O � �RA�O D� �� D�AS� �ROC�SSO N� ������������������������� O�A� MM� ��i��a� �e Direi�� �a ��� �ara C��el, �� ��r� 
Re�i��al �� � Sa��� A�ar�, �s�a�� �e S�� �a�l�, Dr�a�� Daia�e T�a�s S���� Oli�a �e S���a, �a ��r�a �a Lei, e��� �A� SAB�R a ����s �s ��e � 
�rese��e e�i�al, �ire� �� �ele ��ere� ����e�i�e���, ��e ��s a���s �� �r��ess� �� �������� ���������������� ��e �es�e ����� ��rre se�s 
�r��i�es� �� ��e � R�� �el�i� �e��i�i�i Ara��� ���, CN�� ������������������, �� ��al a a���ra L��ia Maria Sa�elli ��s Sa���s Si��eira, 
re��er a R�SC�S�O DO CONTRATO � D��OL���O DO D�N���RO �e��� e� �is�a � r�� �er �ei�a�� �e ����rir � ����ra��� ��ra� reali�a�as 
�e��a��as �ara l��ali�ar � r�� ��s e��ere��s, A�� A��l�� �i��eir�, ����� Sa��� A�ar� S�� �a�l�� S�� C��� ���������, e ��� es�ri��ri� �a R�a 
A�relia�� ��i�ar�es, �������� Terra�� �ar�i� S�l C��� ���������� S�� �a�l�� S�, R�a Tre�e���, ��� �ila �i�al�i C�� ��������� S�� 
Ber�ar�� �� Ca��� S�, e ���� es�e�a � �es�� e� l��ar i��er�� e ��� sa�i��, ��� se��� ��ss��el �i���l� �ess�al�e��e, �es�as ����i��es ��i 
�e�eri�� a �i�a��� �el� �rese��e e�i�al, �ara ����are�er e� �����, �ara �r����er s�a �e�esa e ser �����a�� ��s �l�eri�res �er��s �� 
�r��ess�, a ��e �e�er� ����are�er, s�� �e�a �e re�elia� �ara ����e�i�e��� �e ����s � �assa�� � �rese��e e�i�al, ���a �� �ia ��a a��a�a �� 
l��al �e ��s���e� �D�TAL, �ara �s a��s e �er��s �a a��� �r���s�a e �ara ��e, �� �ra�� �e �� ��i��e� �ias, ��e ��ir� a��s � �e��rs� �� �ra�� 
�� �rese��e e�i�al, a�rese��e res��s�a� N�� se��� ����es�a�a a a���, � r�� ser� ���si�era�� re�el �as� e� ��e ser� ���ea�� ��ra��r 
es�e�ial, e��e�i��se � �rese��e e�i�al ��e ser� a��a�� e ���li�a�� �a ��r�a �a lei� NADA MA�S� Da�� e �assa�� �es�a �i�a�e �e S�� �a�l�, 
a�s �� �e a��s�� �e �����           ����e�����

FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEVÔLEI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 

Prezados Senhores,
Convoco todos os filiados quites com suas obrigações estatutárias da Federação Paulista de Fu-
tevôlei, CNPJ – 11.675.7700001-50, a comparecerem no dia 15 de Dezembro de 2021, às 19h30 
em primeira chamada e 20h30 em segunda chamada, na Avenida Pacaembu, 1785 2.andar - São 
Paulo-SP para participarem da Assembleia Geral  e deliberarem sobre a seguinte ordem do  dia.
1) Ratificação dos atos praticados de 23 de Outubro de 2021 a 15 de Dezembro de 2021
2) Eleição e posse da diretoria e conselho fiscal para o mandado de 15.12.20021 a 14.12.2025
3) Aprovação das contas dos exercícios anteriores
4) Assuntos gerais

São Paulo, 23 de Novembro de 2021
Atenciosamente

Gilberto Alves Diniz
Presidente

 
 
 
 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021622-20.2020.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABRICIO STENDARD, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Leonardo Pereiras Dias, RG. nº 28.126.252-4, inscrito no CPF/MF nº 
327.479.438-44, que Colégio de Educação Infantil e Ensino Fundamental Advir Ltda ME ajuizou Ação Monitória 
para cobrança de R$ 3.682,79 (abril/2020), oriunda de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 
Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, após os 
20 dias supra, pague o débito acrescido de 5% a título de honorários advocatícios, hipótese em que ficará 
isento de custas processuais ou ofereça embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se de pleno direito 
o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados. Em caso de revelia será nomeado 
curador especial (art. 257, IV do NCPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de setembro de 2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0033668-21.2021.8.26.0100. A  MM.  Juíza  
de  Direito  da  32ª  Vara  Cível,  do  Foro  Central  Cível, 
Estado de São Paulo, Dra. Gabriela Fragoso Calasso Costa, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a José Rosenilson 
Ta v a r e s  d e  M a t o s  P o r t õ e s  L t d a ,  C N P J / M F 
20.232.230/0001-93, a qual encontra-se em local ignorado e 
pelo presente edital, expedido nos autos de cumprimento de 
sentença nº 0033668-21.2021.8.26.0100, movido por 
Condomín io  Ed i f í c i o  Med i t e r r anee ,  CNPJ /N F 
61.845.277/0001-00, fica intimada para, em 15 dias úteis, 
após o decurso do prazo de 20 dias a contar da publicação 
deste edital, pagar a quantia de R$ 12.613,98 (até 
15/09/2021), sob pena de multa de 10%, honorários 
advocatícios de 10% e imediata expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos do art. 523, §1º e 3º, do 
CPC, ficando advertida de que, transcorrido o prazo 
mencionado, sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias 
para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação (art. 
523/CPC).  Será  o  presente  edital,  por  extrato,  afixado  e  
publicado  na  forma  da  lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 25 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO 
Nº 1001306-75.2014.8.26.0008 A Dra. Deborah Lopes, MM. 
Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional VI - Penha 
de França, Comarca de São Paulo-SP., na forma da lei, etc., 
FAZ SABER a Fred Henrique Saturnino (CPF. nº 
318.666.648-16), que ZKG9 Soluções Empresariais S/C. 
Ltda. lhe ajuizou ação de Procedimento Comum, para 
cobrança de R$.4.428,76 (jan./14), oriunda de cessão de 
créditos, recebida de Secid. - Sociedade Educacional Cidade 
de São Paulo S/C. Ltda.. Estando o réu em lugar ignorado, 
pelo presente, fica CITADO, para que, em 15 dias, fluindo 
após os 30 supra, conteste, sob pena de revelia (presumindo-
se verdadeiros os fatos alegados), caso em que será 
nomeado(a) curador(a) especial. Será este afixado e 
publicado. NADA MAIS. São Paulo, 16 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1004208-71.2019.8.26.0704 A MM. Juíza de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São 
Paulo, Dra Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a GEORGINA DE LOURDES 
OLIVEIRA SANTOS, CPF 146.871.138-50, que INSTITUTO 
EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DA SOLEDADE S/C 
LTDA lhe ajuizou Ação de Procedimento Comum, para 
cobrança de R$ 12.109,14 (Junho/2019), oriunda de 
prestação de serviços educacionais, relativa aos meses de 
março a dezembro de 2015. Estando a ré em lugar ignorado, 
pelo presente edital, fica citada para que em 15 dias úteis, 
após os 20 dias supra, conteste a ação, sob pena de revelia 
(caso em que será nomeado curador especial),presumindo-se 
verdadeiros os fatos alegados. Será o presente edital, afixado 
e publicado na formada Lei. NADA MAIS. SP, 17/11/2021.

Ci tação .  Prazo  20  d ias .  P roc .  n º  1027280 -
49.2019.8.26.0361. A Dra. Ana Claudia de Moura Oliveira 
Querido, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mogi 
das Cruzes, FAZ SABER a Ercilia Costa de Oliveira, 
CPF/MF 091.132.928-54, que Associação dos Adquirentes 
de Lotes em Aruã lhe ajuizou ação de Procedimento 
Comum, para cobrança de R$ 5.038,13, a título de despesas 
de consumo de água e manutenção do lote 14, quadra 38 da 
Associação autora. Estando a ré em lugar ignorado, foi 
determinada a citação por edital, para que em 15 dias úteis, 
após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de 
presumirem-se verdadeiros os fatos alegados e a condenação 
nas cominações pedidas. Em caso de revelia será nomeado 
curador especial. Mogi das Cruzes, 18 de novembro de 2021. 
Eu, Ana Paula Takata, Escrevente, digitei. Eu, Maria Shirle 
Ferreira Lopes, Escrivão (ã) Judicial I, subscrevi. Ana Claudia 
de  Moura  Ol ive i ra  Quer ido  -  Juíza  de  Di re i to

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

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente, ficam convocados os Srs. Acionistas da Pet Center Comércio e Participações S.A. (“Companhia”) a se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), a 
ser realizada no dia 16 de dezembro de 2021, às 10 horas (“Assembleia”), de modo exclusivamente digital, nos termos da 
Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481/09”), a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) Aprovar o Protocolo e Justificação da Incorporação de Ações da Zee Dog S.A. (“Zee.Dog”) pela Companhia, 
celebrado em 24 de novembro de 2021 pelas administrações da Companhia e da Zee.Dog (“Protocolo e Justificação”); (ii) 
Ratificar a nomeação e contratação da empresa de avaliação PricewaterhouseCoopers Serviços Profissionais Ltda., para 
elaborar o laudo de avaliação do valor econômico das ações da Zee.Dog a serem incorporadas pela Companhia, nos termos 
do artigo 252, § 1º da Lei das S.A. (“Laudo de Avaliação”); (iii) Aprovar o Laudo de Avaliação; (iv) aprovar a incorporação 
de ações da Zee.Dog pela Companhia, cuja eficácia ficará condicionada à satisfação (ou renúncia, conforme o caso) das 
condições precedentes previstas no Protocolo e Justificação; (v) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, a ser 
subscrito e integralizado pelos administradores da Zee.Dog em favor de seus acionistas, com a alteração do artigo 4º do 
Estatuto Social da Companhia, cuja eficácia ficará condicionada à satisfação (ou renúncia, conforme o caso) das condições 
precedentes previstas no Protocolo e Justificação; (vi) Deliberar sobre a ratificação da nomeação de membros do Conselho 
de Administração nomeado pelo Conselho de Administração da Companhia, em atenção ao disposto no artigo 14, § 3º do 
Estatuto Social da Companhia e artigo 150 da Lei das S.A.; e (vii) Autorizar os administradores da Companhia a praticar 
todos os atos necessários à consumação das deliberações acima mencionadas. Informações Gerais: Os documentos e 
informações relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Extraordinária, ora convocada, encontram-se à 
disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.
gov.br), da B3 S.A. –Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (https://ri.petz.com.br/), em conformidade com 
as disposições da Lei das S.A. e da ICVM nº481/09. A Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, podendo 
os Srs. 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, 25 de novembro de 
2021. Claudio Roberto Ely – Presidente do Conselho de Administração. (25, 26 e 27/11/2021)

1ª Vara, do Foro de Boituva –SP.EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 
1004829-91.2019.8.26.0082 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Boituva, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
MONIQUE OLIVEIRA ANTUNES 34110530890, CNPJ 31.025.514/0001-25, com endereço à Rua 
Domingos Tomé, 56, Jardim Vante, CEP 18540-000, Porto Feliz - SP e MONIQUE OLIVEIRA 
ANTUNES, Brasileira, RG 593240881, CPF 341.105.308-90, com endereço à Rua Jorge Simplício, 
175, Jardim Primavera, CEP 18550-000, Boituva - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial por parte de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Nossa Terra ? 
Sicredi Nossa Terra Pr/sp, alegando em síntese: objetivando o recebimento de 
R$19.452,23(11/2019) representada por Alienação,e não localizada a requerida, expede-se edital 
para que, pague no prazo de três dias o valor estampado na petição inicial, mais custas processuais 
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o débito exequendo, sendo que, no caso de pronto 
pagamento no prazo de três dias, ficam reduzidos à metade, ou querendo apresente embargos no 
prazo de quinze dias. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Boituva-SP. 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2021 – PA 5338/2021 Edital 55/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada em educação para fornecimento de materiais di-
dáticos e pedagógicos aos alunos e professores do Ensino Fundamental, bem como programa de 
avaliação da aprendizagem que proporcione o desenvolvimento das habilidades e competências 
avaliadas no SAEB e ofereça mecanismos digitais de gestão e acompanhamento dos resultados 
avaliativos, assessoria pedagógica para todos os profissionais envolvidos, realizada por especialis-
tas nas áreas de conhecimento
DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: 30/12/2021 – 09h00min
LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: Sala de Reuniões da Prefeitura de Igaratá, sita a Av. 
Benedito Rodrigues de Freitas, nº 330, Centro, Município de Igaratá/SP.
Maiores Informações: 11 4610-0474 ou pelo e-mail: licitacaoigarata@gmail.com. O edital e anexos 
estão disponíveis no site www.igarata.sp.gov.br aba licitações.

Igaratá, 26 de novembro de 2021.
Fátima M. A. Prianti

Assessora de licitações 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ

ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2021
Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELE-

TRÔNICO Nº 148/2021 - Processo Nº SES-PRC-2021/48686 - destinado à Aquisição de Material 

Permanente - Estação de pipetagem de líquidos. A realização da sessão será no dia 09/12/2021 

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

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
As pessoas físicas e jurídicas abaixo identifi cadas, por intermédio do presente instrumento, I.1. – DE-
CLARAM, sua intenção de se tornarem acionistas da COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 
S.A., sociedade por ações de capital fechado inscrita no CNPJ sob o nº 27.268.770/0001-76, que passará a 
funcionar com as características abaixo especifi cadas, negócio cuja concretização depende da aprovação do 
Banco Central do Brasil, conforme previsto na Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Coimex Administra-
dora de Consórcios S.A., de 29 de outubro de 2021: Denominação social: COIMEX ADMINISTRADORA DE 
CONSÓRCIOS S.A. Local da sede: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 675, 6º andar, sala 602, Enseada do 
Suá, CEP 29050-912, Vitória, Espírito Santo. Composição societária: - Controladores: Nível 01: COIMEX EM-
PREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ 03.927.697/0001-39) -82% do capital social da COIMEX 
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. (CNPJ 27.268.770/0001-76); Nível 01: MMK EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ 31.891.242/0001-46) -15% do capital social da COIMEX ADMINISTRADORA DE 
CONSÓRCIOS S.A. (CNPJ 27.268.770/0001-76); e Nível 01: - ORLANDO MACHADO JÚNIOR (CPF 884.617.698-
72) - 3% do capital social da COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. (CNPJ 27.268.770/0001-76); 
Nível 02: MARCIO SILVEIRA KOGUT (CPF 874.666.869-15) – 50% do capital social da MMK EMPREENDIMEN-
TOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ 31.891.242/0001-46); e Nível 02: MARCELO SILVEIRA KOGUT (CPF 
647.836.699-53) – 50% do capital social da MMK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ 
31.891.242/0001-46. I.2. – As pessoas físicas abaixo identifi cadas, por intermédio do presente instrumento, 
DECLARAM, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 
2012, sua intenção de exercerem cargos de administração na COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓR-
CIOS S.A., sociedade por ações de capital fechado inscrita no CNPJ sob o nº 27.268.770/0001-76: MARCIO 
SILVEIRA KOGUT, inscrito no CPF sob o nº 874.666.869-15, membro efetivo do Conselho de Administração; 
MARCELO SILVEIRA KOGUT, inscrito no CPF sob o nº sob o nº 647.836.699-53, membro suplente do Con-
selho de Administração; e LETICIA MORAES SEDER SOUZA AMARAL, inscrita no CPF sob o nº 
067.211.576-08, membro suplente do Conselho de Administração. II - As pessoas físicas e jurídicas signatárias 
deste instrumento ESCLARECEM que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da docu-
mentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Pro-
tocolo Digital, na forma especifi cada abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da divulgação, por aquela 
Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legisla-
ção em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco Cen-
tral do Brasil na internet) Preencher o campo “Número do Processo Administrativo Eletrônico – PE” com o 
número do processo mencionado abaixo: Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos 
para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB, Selecionar, no campo “Destino”: o componente 
do Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo: BANCO CENTRAL DO 
BRASIL - Gerência -Técnica em Curitiba (GTCUR): Vitória/ES, 25 de novembro de 2021. MARCIO SILVEIRA 
KOGUT, MARCELO SILVEIRA KOGUT e ORLANDO MACHADO JUNIOR, MARCIO SILVEIRA KOGUT; 
MARCELO SILVEIRA KOGUT; e LETICIA MORAES SEDER SOUZA AMARAL.

B11gazetasp.com.br
SÁBADO, 27 A SEGUNDA-FEIRA, 29 DE NOvEmBRO DE 2021 

Aviso de Licitação
Encontra-se aberto no Município de São Lourenço 
da Serra informa que se encontra aberto o Pregão 
Presencial com Registro de Preço Nº 18/2021, 
processo administrativo 5171/2021, tipo me-
nor preço por item, que objetiva a Aquisição de 
Computadores, para o Departamento de Educação. 
O credenciamento, via protocolo, dos representan-
tes das licitantes se dará no dia 09 de dezembro 
de 2021 às 09:00 horas seguido da abertura do 
envelope proposta e envelope documentos será na 
data de 09 de dezembro de 2021, às 09:30 horas. 
O edital em seu inteiro teor estará à disposição 
dos interessados no site da Prefeitura www.sao-
lourecodaserra.sp.gov.br ou pelo telefone 11-4687-
2710. Felipe Geferson Seme Amed – Prefeito São 
Lourenço da Serra, 26 de Novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
Paula Oliveira Lemos, Prefeita Municipal de Barretos – Estado de São Paulo, homologa 
o Tomada de Preço n.º04/2021, Edital n.º 118/2021 – Objeto: Contratação de 
empresa para a execução das obras da Cemei – Monsenhor Archimedes Gai e 
adjudico o objeto do presente processo licitatório em favor da seguinte empresa: 
Empresa Vencedora: GSP CONSTRUTORA EIRELI ME – pelo menor valor global: R$ 
1.039.026,95. Barretos, 26 de novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57-2021. EDITAL Nº 107-2021. PROCESSO Nº 
1.095-2021. OBJETO: Aquisição de microcomputadores, monitores, estabilizadores de voltagem e 
impressoras, que serão destinados à divisão administrativa da Secretaria de Saúde. O prazo de entrega 
será de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato e o pagamento será efetuado com recursos 
provenientes de Emendas Parlamentares, relatora nº 8100079210301501985810001. RECEBIMENTO 
DA PROPOSTA: início as 08h00min do dia 30/11/2021 até às 08h00min do dia 13/12/2021. INÍCIO DA 
SESSÃO DE DISPUTA DOS LANCES: 13/12/2021 às 09h30min. LOCAL: https://bllcompras.com/Home/
Login.  O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido na Divisão de Licitação, Rua 09 de Julho, 15-20, 
Centro, CEP 17.290-011, Macatuba/SP, das 08h00 às 16h30min, nos dias úteis, ou pelo site www.
macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone: 
(14) 3298-9846. Macatuba, 29 de novembro de 2021. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 26/2021 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 
82/2021. José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público que 
acha-se aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão eletrônico 26/2021, Processo n° 
82/2021, com encerramento no dia 09/12/2021, às 09:00 horas, tendo como objetivo aquisição de 
01 (um) veículo zero km, tipo pick-up, de acordo com as especificações adiante e demais condições 
estabelecidas neste edital. Maiores informações poderão ser obtidas pelos Telefones. (0**19) 3646-
9951/9727 ou pelo e-mail’s: licitacao@ssgrama.sp.gov.br e licitacao2@ssgrama.sp.gov.br. São 
Sebastião da Grama, 26 de novembro de 2021. José Francisco Martha - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 26/2021 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 
81/2021.José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público que 
acha-se aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial 26/2021, Processo n° 
81/2021, com encerramento no dia 09/12/2021, às 14:00 horas, tendo como objeto principal da 
presente licitação a aquisição de gás GLP – gás liquefeito de petróleo P 13 e P 45, para suprimento 
dos diversos setores da prefeitura municipal, com fornecimento parcelado, mediante as condições 
estabelecidas neste Edital e aquelas que compõem seus anexos. Maiores informações poderão ser 
obtidas pelos Telefones. (0**19) 3646-9951/9727 ou pelo e-mail’s: licitacao@ssgrama.sp.gov.br e 
licitacao2@ssgrama.sp.gov.br. São Sebastião da Grama, 26 de novembro de 2021. José Francisco 
Martha - Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
A Câmara Municipal de Taboão da Serra, faz 
saber que se encontra aberta a seguinte li-
citação:

PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021
Objeto: contratação de empresa especiali-
zada em fornecimento parcelado e estima-
do, de microcomputadores, monitores, no-
tebooks, scanners, impressoras e licenças 
de softwares para os setores da Câmara 
Municipal de Taboão da Serra. Data e ho-
rário de entrega e abertura dos envelopes, 
09/12/2021 às 10h30min. O edital poderá 
ser obtido na íntegra através do site: www.
camarataboao.sp.gov.br
Informações pelo telefone (11) 47889300.
Taboão da Serra, 26 de novembro de 2021.

Reinaldo da Silva Borges 
Chefe de Compras, Licitações e Contratos

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL
Contrato nº 069/2021 – Pro-
cesso nº 056/2021 - Contrata-
da: Fernando Flamini Fonseca 

- ME – Objeto: Aquisição de porcelanato 
com corte especial para instalação na Fun-
dação das Artes de São Caetano do Sul – 
Data da Assinatura: 22/11/2021 – Valor: R$ 
26.815,00 – Prazo de vigência: entrega do 
serviço – Verba: 3.3.90.39.00 

Ana Paula Demambro
Diretora Geral

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO 
ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO”

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 051/2021 - EDITAL Nº 069/2021

Objeto: Contratação de Empresa Es-
pecializada para Cessão de Licença de 
Softwares destinados à Administração 
Municipal de Itapecerica da Serra Encer-
ramento: Prorrogado para 10 (dez) de de-
zembro de 2021 às 09h00.
Informações: A Cópia completa do Edital 
poderá ser adquirida no site da Prefeitura 
https://www.itapecerica.sp.gov.br/ no Por-
tal da Transparência. O mesmo também 
poderá ser adquirido, mediante apresenta-
ção de mídia, no Departamento de Supri-
mentos, sito à Av. Eduardo Roberto Daher, 
1.135 – Centro – Itapecerica da Serra, no 
horário das 08:30 às 16:30 horas, nos dias 
úteis, ou mediante solicitação através do 
endereço eletrônico pregao@itapecerica.
sp.gov.br, informando os dados cadastrais 
do interessado, bem como mantendo seu 
cadastro atualizado para receber todos os 
comunicados referente ao certame. Demais 
informações poderão ser obtidas pelo tele-
fone 4668.9000 ramais 9100 ou 9112, com 
código de acesso (DDD) 0XX11.
Itapecerica da Serra, 26 de novembro de 2.021.

EDNÉIA P. OLIVEIRA 
Assessora Especial 

Secretaria de Assuntos Jurídicos 

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 065/2021, Processo nº 
13.907/2021. Tipo: Menor Preço. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOS-
PITALAR, DESTINADOS À ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE DE MAIRIPORÃ/SP. A 
sessão será aberta às 09:00 horas do dia 
09 de Dezembro de 2021, na sala de licita-
ções da Prefeitura Municipal de Mairiporã/
SP, situada no térreo do Paço Municipal, na 
Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 
07.600-000, Mairiporã/SP. O edital na integra 
poderá ser obtido a partir do dia 30/11/2021 
junto à Coordenadoria de Compras, Licita-
ções e Contratos, ou pelo site www.mairipo-
ra.sp.gov.br. Maiores informações através do 
telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail lici-
tacao@mairipora.sp.gov.br. Rafael Barbieri 
Pimentel da Silva, Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 066/2021, Processo nº 
13.506/2021. Tipo: Menor Preço. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÃO DE FORMA FRACIONADA DE LUBRI-
FICANTES, ADITIVOS E OUTROS, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ. A 
sessão será aberta às 14:00 horas do dia 
09 de Dezembro de 2021, na sala de licita-
ções da Prefeitura Municipal de Mairiporã/
SP, situada no térreo do Paço Municipal, na 
Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 
07.600-000, Mairiporã/SP. O edital na integra 
poderá ser obtido a partir do dia 30/11/2021 
junto à Coordenadoria de Compras, Licita-
ções e Contratos, ou pelo site www.mairipo-
ra.sp.gov.br. Maiores informações através do 
telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail lici-
tacao@mairipora.sp.gov.br. Rafael Barbieri 
Pimentel da Silva, Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 067/2021, Processo nº 
16.561/2021. Tipo: Menor Preço por Item. 
Objeto: Contratação de Empresa Especiali-
zada para a realização de ações de Desen-
volvimento Social e Profissional, destinadas 
a inclusão das famílias em situação de risco 
e vulnerabilidade social referenciadas pela 
Secretaria de Desenvolvimento Social de 
Mairiporã/SP. A sessão será aberta às 09:00 
horas do dia 10 de Dezembro de 2021, na 
sala de licitações da Prefeitura Municipal 
de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço 
Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila 
Nova, CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. O edi-
tal na integra poderá ser obtido a partir do 
dia 30/11/2021 junto à Coordenadoria de 
Compras, Licitações e Contratos, ou pelo 
site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores infor-
mações através do telefone (11) 4419-8019 
ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. 
Rafael Barbieri Pimentel da Silva, Autoridade 
Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 017/2021 - Processo 
nº 18.905/2021. Tipo: Menor Preço Global. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MURO DE CONTENÇÃO 
DAS ESCOLAS: “E. M. VEREADOR RENA-
TO PINHO”, “CRECHE MUNICIPAL MARIA 
TEREZINHA ROCHA CHAMMA”, “E. M. HI-
POLITO FERRARI” E “E. M. DIVINA ANAS-
TÁCIO DO NASCIMENTO. A sessão será 
aberta às 09h00 do dia 14 de Dezembro de 
2021, na sala de licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Mairiporã/SP, situada no térreo do 
Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, 
Vila Nova, CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. O 
edital da Tomada de Preços nº 017/2021 na 
integra, juntamente dos seus Anexos, pode-
rão ser obtidos a partir do dia 30/11/2021 jun-
to à Coordenadoria de Compras, Licitações 
e Contratos, ou pelo site www.mairipora.
sp.gov.br. Maiores informações através do 
telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail lici-
tacao@mairipora.sp.gov.br, Rafael Barbieri 
Pimentel da Silva, Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

COMUNICADO  
Vimos, através deste, em relação às seguintes To-
madas de Preços:
- TP 028/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFOR-
MA DO C.E.C. “ALÉSCIO GONÇALVES DOS 
SANTOS, LOCALIZADO NA AV. DOMINGOS 
FRANCISCO DE PAULA, 21 – J. PINHEIROS - 
ARARAQUARA – S.P CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS;
- TP 029/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFOR-
MA E AMPLIAÇÃO DA EMEF “ PROF. WALDE-
MAR SAFFIOTTI, LOCALIZADO NA RUA MÁ-
RIO BARBUGLI, 1015 – J. CRUZEIRO DO SUL 
- ARARAQUARA – S.P CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS;
- TP 030/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFOR-
MA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA APARECI-
DA DE AZEVEDO BOZUTTI, LOCALIZADO NA 
AV. JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS Nº 160 
– J, INDAIÁ - ARARAQUARA/SP CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS;
- TP 031/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIA-
ÇÃO DO EMEF VEREADOR “EDMILSON NOLA 
DE SÁ, LOCALIZADO NA AV. LEONARDO GO-
MES - JARDIM VALE VERDE - ARARAQUARA/
SP CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DE-
MAIS ANEXOS;
- TP 032/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFOR-
MA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROF. HENRIQUE 
SCABELLO, LOCALIZADO NO JARDIM DAS 
HORTÊNSIAS - ARARAQUARA – S.P CONFOR-
ME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANE-
XOS, informar, a fim de que não pairem quaisquer 
dúvidas, que os pagamentos serão de acordo com 
o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela 
contratada, conforme item 10.03 dos editais, qual 
seja: “Efetuada a conferência e o deferimento da 
medição pela Secretária de Obras e Serviços Pú-
blicos, os pagamentos decorrentes dos serviços 
executados ocorrerão em prazo não superior a 30 
(trinta) dias, contados a partir da data final do pe-
ríodo de adimplemento de cada parcela da obra ou 
serviço e emissão da devida fatura fiscal”.

Araraquara, 26 de Novembro de 2021.
Assinado no Original

JANSEM CAMARGO MERCALDI
Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: LEILÃO PRESENCIAL 002/2021 
– PROCESSO LICITATÓRIO N.º 3197/2.021 – RE-
PETIDO I;
ABERTURA: 10:00 horas do dia 21 de DEZEM-
BRO de 2021;
OBJETO: ALIENAÇÃO “AD CORPUS’ DE BENS 
IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍ-
PIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DES-
TE EDITAL, QUE FICA FAZENDO PARTE INTE-
GRANTE DO PRESENTE LEILÃO.
TIPO: MAIOR LANCE;
RETIRADA DO EDITAL: PARA MAIORES IN-
FORMAÇÕES, RETIRAR O EDITAL COMPLETO 
ATRAVÉS DO link: http://www.araraquara.sp.gov.
br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-
-transparencia-administracao, OU ENTRAR EM 
CONTATO NA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
ARARAQUARA, 3° ANDAR - GERÊNCIA DE LICI-
TAÇÕES, e-mail: edital@araraquara.sp.gov.br.

Araraquara, 26 de Novembro de 2021.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração
EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N° 3568/2021
DE: 18 de NOVEMBRO de 2021

Vimos, através deste, em relação ao Edital Pregão 
Eletrônico  nº 129/2021, cujo objeto é a CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS 
DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPE-
ZA DE ÁREAS VERDES NOS PRÓPRIOS MU-
NICIPAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS 
DE ROÇADA MECANIZADA, CAPINA MANUAL, 
DESPRAGUEJAMENTO, RASPAGEM DE PAVI-
MENTOS, GUIAS E SARJETAS, VARRIÇÃO MA-
NUAL E OU MECANIZADA, PODA DE ÁRVORES 
SAZONAIS, TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO, 
SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNE-
CIMENTO DE COLABORADORES, INSUMOS, 
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, CONFOR-
ME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, PELO 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, comunicar que:
Tendo em vista a necessidade de adaptações 
técnicas no instrumento convocatório, a data de 
abertura, designada para o dia 03 de dezembro de 
2021, às 09:15 fica suspensa.
Nova data será designada oportunamente.

Araraquara, 26 de Novembro de 2021.
LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO

Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

A Secretaria de Gestão de Pessoas de 
Embu das Artes TORNA PÚBLICO: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2021 - 
Processo nº 16.348/2021 - Aquisição 
de Cestas de Natal para os funcioná-
rios, bolsistas da frente de trabalho e 
estagiários, com sessão marcada para 
as 10h do dia 09/12/2021. 
O Secretaria de Obras de Embu das 
Artes TORNA PÚBLICO: TOMADA 
DE PREÇOS Nº 011/2021 - Proces-
so nº 16.147/2021 - Contratação de 
Empresa para Execução das Obras 
de Contenção de Margem de Cór-
rego Pirajussara, na Avenida Chico 
Mendes com a Rua Gaivota - Jardim 
Fabiana, a encerrar-se às 10h do dia 
13/12/2021. 
Editais e informações poderão ser obti-
dos junto ao Depto. de Licitações, das 
09h às 16h, (11) 4785-3618/3475, su-
primentos@embudasartes.sp.gov.br e/
ou www.embudasartes.sp.gov.br. Em, 
26/11/21.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 22/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
373/2021 (RESUMIDO). Objeto: Contratação de 
empresa no ramo de Arquitetura ou Engenharia 
Civil, para a reforma e ampliação da Farmácia Mu-
nicipal, localizada na Rua Cherentes nº 951, Cen-
tro, Tupã/SP, com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra. Retifica a data 
de abertura para o dia: 30/11/2021, às 14h30min. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Empreitada por preço glo-
bal. O edital e seus anexos encontram-se dispo-
níveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, 
localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), 
nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefo-
ne (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-feira, 
das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 
17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 
23/11/2021. Caio K. P. Aoqui, Prefeito Municipal.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo nº 12719/2021 
– Credenciamento de empresas para forne-
cimento de meio de pagamento eletrôni-
co, objetivando gerir recursos públicos da 
Secretaria Municipal de Educação de São 
Caetano do Sul, destinados ao pagamento 
de fornecedores por ela previamente cre-
denciados, em razão de transações relacio-
nadas ao benefício de “Kit Uniforme Esco-
lar”, para aproximadamente 22.000 alunos 
da Rede Municipal de Ensino. DESPACHO: 
“Face às considerações que lastrearam a 
instrução processual e estribada no artigo 
25, “caput” da Lei Federal nº 8.666/93, bem 
como no artigo 2º, inciso II, do Decreto nº 
11.092/2017, RECONHEÇO E RATIFICO a 
CHAMADA PÚBLICA (CREDENCIAMEN-
TO), para o credenciamento de empresas 
para fornecimento de meio de pagamento 
eletrônico, objetivando gerir recursos públi-
cos da Secretaria Municipal de Educação de 
São Caetano do Sul, destinados ao paga-
mento de fornecedores por ela previamen-
te credenciados, em razão de transações 
relacionadas ao benefício de “Kit Uniforme 
Escolar”, para aproximadamente 22.000 alu-
nos da Rede Municipal de Ensino, programa 
instituído pela Lei Municipal nº 5580/2017 e 
suas alterações, nos termos do regramen-
to ofertado pela Secretaria Requisitante”. 
Secretária Municipal de Governo: Silvia de 
Campos – 23/11/2021. São Caetano do Sul, 
26 de novembro de 2021. Carolina Morales 
Duwe – Diretora do Departamento de Licita-
ções e Contratos.

RESUMO: Processo nº 13501/2021 – Con-
tratação de Empresa para Capacitação da 
Família Acolhedora. DESPACHO: “Frente a 
instrução processual dos autos e com es-
teio no artigo 24, inciso XIII, da Lei Fede-
ral nº 8.666/93 e no artigo 2º, inciso II, do 
Decreto nº 11.092/2017, RECONHEÇO E 
RATIFICO a contratação direta por dispen-
sa de licitação da entidade ASSOCIAÇÃO 
FAZENDO HISTÓRIA, totalizando a quantia 
de R$ 18.480,00 (dezoito mil quatrocentos 
e oitenta reais), para a prestação de servi-
ços de capacitação da família acolhedora”. 
Secretária Municipal de Governo: Silvia de 
Campos – 24/11/2021. São Caetano do Sul, 
26 de novembro de 2021. Carolina Morales 
Duwe – Diretora do Departamento de Licita-
ções e Contratos.

RESUMO DE 4º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 323/2018 – PROC. Nº 
300.151/2018 – CONTRATADA: TB SERVI-
ÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GEREN-
CIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A. 
OBJETO: Fica prorrogado o prazo do con-
trato supra descrito por 12 (doze) meses, a 
contar de 26 de outubro de 2021, fi ca altera-
do o Contrato nº 323/2018 para acrescentar 
como integrante da parte CONTRATANTE a 
FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETA-
NO DO SUL, nos termos do CONVÊNIO Nº 
01/2021, oriundo do Processo nº 9074/2021 
e reajuste (IGPM) de 10,52%, tem o valor 
total atualizado de R$ 8.088.599,30 (oito 
milhões, oitenta e oito mil, quinhentos e no-
venta e nove reais e trinta centavos). DATA 
DA ASSINATURA: 26/10/2021. CONTRA-
TANTES: Secretaria Municipal de Educação; 
Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos e Fundação 
das Artes.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 110/2021 – PROC. Nº 300.144/2021 
– DETENTORA: GRATITUDE MÓVEIS 
LTDA. OBJETO: Registro de Preços para 
Fornecimento móveis e acessórios para bi-
blioteca municipal “Paul Harris”. DATA DA 
ASSINATURA: 26/11/2021. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da 
publicação da respectiva ata. PREÇOS RE-
GISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Item 
02 – MESA DE REUNIÃO, MDF, ARGILA, 
OVAL, (1200x800MM); ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA: MESA DE REUNIÃO; TAMPO EM 
MADEIRA MDF; REVESTIDO EM AMBAS 
AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO 
TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO; NA 
COR ARGILA; ACABAMENTO DAS BOR-
DAS COM FITA DE PVC NA MESMA COR 
DO TAMPO; FORMATO OVAL; MEDINDO 
(1200x800MM); COM ESPESSURA MÍNI-
MA DE 25MM; COM ALTURA DE 720MM; 
ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR; COM 
SEÇÃO RETANGULAR; COM ESPESSURA 
MÍNIMA DE 1,59MM (CHAPA N.16), COM 
SAPATAS NIVELADORAS; ACABAMENTO 
EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TIN-
TA PÓ; NA COR PRETA; COM GARANTIA 
DE NO MÍNIMO 12 MESES; FABRICADA 
DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/
ABNT VIGENTES – R$ 900,00 a un. Item 04 
– PUFF PERA, COURO SINTÉTICO, AZUL 
MARINHO, ISOPOR; ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA: PUFF; NO FORMATO PERA; 
MEDINDO (115x90x90CM) = (AxLxP); RE-
VESTIDO EM COURO SINTÉTICO; NA 
COR AZUL MARINHO; COM ENCHIMEN-
TO INTERNO DE FLOCOS DE ISOPOR, 
RECARREGÁVEL, COM ZÍPER INVISÍVEL 
E COSTURA REFORÇADA; GARANTIA 
DE NO MÍNIMO 12 MESES – R$ 225,00 a 
un. Item 05 – PUFF NO FORMATO PERA; 
MEDINDO (115x90x90CM) = (AxLxP); RE-
VESTIDO EM COURO SINTÉTICO DE ALTA 
RESISTÊNCIA; NA COR VERMELHA; COM 
ENCHIMENTO INTERNO DE FLOCOS DE 
ISOPOR, RECARREGÁVEL, COM ZÍPER 
INVISÍVEL E COSTURA REFORÇADA; GA-
RANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES – R$ 
225,00 a un. Item 06 – PUFF, NO FOR-
MATO PERA, MEDINDO (115x90x90CM) 
= (AxLxP), REVESTIDO EM COURO SIN-
TÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR 
AMARELA; COM ENCHIMENTO INTERNO 
DE FLOCOS DE ISOPOR, RECARREGÁ-
VEL, COM ZÍPER INVISÍVEL E COSTURA 
REFORÇADA; GARANTIA DE NO MÍNIMO 
DE 12 MESES – R$ 225,00 a un. VALOR 
TOTAL DA ARP: R$ 4.725,00. CONTRATAN-
TE: Secretaria Municipal de Educação.

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo nº 11404/2021 – Moda-
lidade Pregão Presencial nº 87/2021 - Aqui-
sição de Cestas de Natal, Aves Natalina e 
Panetones. DECISÃO DA PREGOEIRA: AD-
JUDICO o objeto da licitação em epígrafe, 
conforme segue: Empresa W & C ALIMEN-
TOS EIRELI – CNPJ nº 10.362.443/0001-
86 – Lote 01 – Valor total do lote 01: R$ 
1.818.150,00; Lote 02 – Valor total do lote 
02: R$ 9.504,00; Lote 03 – Valor total do lote 
03: R$. 19.700,00. DESPACHO DA RESP. P/ 
EXP. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-
VERNO: “À vista de todo processado, nota-
damente das Atas de fl s. 365/370 e 456, e 
no uso da competência que me foi atribuída 
pelo inciso III do artigo 2º do Decreto Munici-
pal nº 11.092/2017 e no inciso XXII, do artigo 
4º, da Lei nº 10.520/02, HOMOLOGO o pre-
sente procedimento licitatório, na modalida-
de Pregão Presencial nº 87/2021”. Silvia de 
Campos – 26/11/2021. São Caetano do Sul, 
26 de novembro de 2021. Carolina Morales 
Duwe – Diretora do Departamento de Licita-
ções e Contratos.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 19/2021 - Procedimento 

Administrativo 54/2021
Protocolo 1026/2021

Objeto: Fornecimento de veículo tipo van, 16 lugares, zero 
quilômetro, para uso da Secretaria Municipal de Saúde – 
Emenda Estadual 2021.021.20417
Nos termos da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, apli-
cando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 
Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas regula-
mentares aplicáveis, a Prefeitura Municipal de Quadra torna pú-
blico que fará realizar Pregão Presencial no dia dez de dezembro 
de dois mil e vinte e um (10/12/2021), às dez horas (10h), na sala 
de reuniões do Paço Municipal, para “fornecimento de veículo 
tipo van, 16 lugares, zero quilômetro, para uso da Secreta-
ria Municipal de Saúde – Emenda Estadual 2021.021.20417”. 
Envelopes contendo proposta e documentos para habilitação de-
verão ser protocolizados até às 10h do mesmo dia da sessão no 
Protocolo Geral da Prefeitura de Quadra. Edital completo e ane-
xos estarão disponíveis para leitura e download na página eletrô-
nica da Prefeitura (www.quadra. sp.gov.br), bem como podem ser 
solicitados por e-mail (licitacao@quadra.sp.gov.br) ou presencial-
mente no Paço Municipal, em dias úteis, das 08 às 12 e das 13 às 
17 horas. Fone: 15-3253-9000 – Endereço: Rua José Carlos da 
Silveira, 36 – Jd. Santo Antonio. Quadra/SP, 26 de novembro de 
2021.Lheonides de Oliveira Andrade, Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 20/2021 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 63/2021
PROTOCOLO 1276/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO VISANDO A OBTENÇÃO DO 
AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DO 
PRÉDIO QUE ABRIGA A EMEF JOÃO INÁCIO SOARES, LO-
CALIZADO NA RUA DR. RENATO MOTA, 36, CENTRO DESTA 
CIDADE DE QUADRA
Nos termos da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, apli-
cando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 
Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas regula-
mentares aplicáveis, a Prefeitura Municipal de Quadra torna pú-
blico que fará realizar Pregão Presencial no dia dez de dezembro 
de dois mil e vinte e um (10/12/2021), às catorze horas (14h), 
na sala de reuniões do Paço Municipal, para “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO 
VISANDO A OBTENÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO 
CORPO DE BOMBEIROS) DO PRÉDIO QUE ABRIGA A EMEF 
JOÃO INÁCIO SOARES, LOCALIZADO NA RUA DR. RENATO 
MOTA, 36, NESTA CIDADE DE QUADRA”. Envelopes contendo 
proposta e documentos para habilitação deverão ser protocoliza-
dos até às 14h do mesmo dia da sessão no Protocolo Geral da 
Prefeitura de Quadra. Edital completo e anexos estarão disponí-
veis para leitura e download a partir de 29 de novembro de 2021 
na página eletrônica da Prefeitura (www.quadra. sp.gov.br), bem 
como podem ser solicitados por e-mail (licitacao@quadra.sp.gov.
br) ou presencialmente no Paço Municipal, em dias úteis, das 08 
às 12 e das 13 às 17 horas. Fone: 15-3253-9000 – Endereço: 
Rua José Carlos da Silveira, 36 – Jd. Santo Antonio. Quadra/
SP, 26 de novembro de 2021.Lheonides de Oliveira Andrade, 
Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL 
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 145/2021. O 
Município de Serra Azul torna público que, no dia e hora especificado, na sede do Município, sito à Rua Dona 
Maria das Dores, n.º 248, Centro, realizar-se-á licitação, na modalidade Pregão Presencial, do tipo MENOR 
PREÇO UNITÁRIO, para “AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO 
VINCULADOS A EMENDA PARLAMENTAR, DESTINADO AO SUPORTE DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA, PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES E DAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AS EQUIPES JUNTO ÀS ATIVIDADES 
JÁ DESENVOLVIDA”. Sessão de julgamento: dia 13 de Dezembro de 2021 às 09:00 horas. O Edital completo 
poderá ser solicitado no horário normal de expediente na sede da licitante e/ou através do endereço eletrônico 
e-mail licitacao@serraazul.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço retro, ou pelo 
telefone (16)3982-9100. Serra Azul/SP, 26 DE NOVEMBRO DE 2021. AUGUSTO FRASSETTO NETO – Prefeito 
Municipal.
 
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 149/2021. O 
Município de Serra Azul torna público que, no dia e hora especificado, na sede do Município, sito à Rua Dona 
Maria das Dores, n.º 248, Centro, realizar-se-á licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR 
PREÇO UNITÁRIO, para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
UM (UM) ELEVADOR PASSEGEIRO – DESTINADO AO NOVO PRÉDIO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
EM SAÚDE”,. Sessão de julgamento: dia 10 de Dezembro de 2021 às 09:00 horas. O Edital completo poderá 
ser solicitado no horário normal de expediente na sede da licitante e/ou através do endereço eletrônico e-mail 
licitacao@serraazul.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço retro, ou pelo telefone 
(16)3982-9100. Serra Azul/SP, 26 DE NOVEMBRO DE 2021.
AUGUSTO FRASSETTO NETO – Prefeito Municipal.
 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 148/2021.  
Município de Serra Azul torna público que, no dia e hora especificado, na sede do Município, sito à Rua 
Dona Maria das Dores, n.º 248, Centro, realizar-se-á licitação, na modalidade Pregão Presencial, do tipo 
MENOR PREÇO UNITÁRIO, para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA 
DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS 
MUNICIPAIS”,. Sessão de julgamento: dia 09 de Dezembro de 2021 às 09:00 horas. O Edital completo poderá 
ser solicitado no horário normal de expediente na sede da licitante e/ou através do endereço eletrônico e-mail 
licitacao@serraazul.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço retro, ou pelo telefone 
(16)3982-9100. Serra Azul/SP, 26 DE NOVEMBRO DE 2021. AUGUSTO FRASSETTO NETO – Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 146/2021. O Município 
de Serra Azul torna público que, no dia e hora especificado, na sede do Município, sito à Rua Dona Maria das 
Dores, n.º 248, Centro, realizar-se-á licitação, na modalidade Tomada de Preço , do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DA ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA, 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO OU 
SEMI ARTESIANO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA 
ESCOLA MUNICIPAL RURAL “ILKA MONICE VILELLA DOS REIS”,.Sessão de julgamento: dia 10 de Dezembro 
de 2021 às 14:00 horas. O Edital completo poderá ser solicitado no horário normal de expediente na sede 
da licitante e/ou através do endereço eletrônico e-mail licitacao@serraazul.sp.gov.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas no endereço retro, ou pelo telefone (16)3982-9100. Serra Azul/SP, 26 DE NOVEMBRO DE 
2021. AUGUSTO FRASSETTO NETO – Prefeito Municipal.

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-123/2021. Processo 
licitatório: 29575/2021. Objeto: Registro de 
Preços para “Aquisição de Equipamentos 
Veterinários”. Sessão pública de processa-
mento: dia 10/12/2021 às 09:00 horas. Da 
sessão pública: O processamento eletrônico 
será realizado através do endereço eletrô-
nico comprasbr.com.br, no dia e hora men-
cionados e será conduzida pelo pregoeiro 
com o auxílio da equipe de apoio. O edital 
está disponível no site: www.ts.sp.gov.br e 
comprasbr.com.br. Taboão da Serra, 26 de 
novembro de 2021. Wagner Luiz Eckstein 
Júnior – Secretário Municipal de Adminis-
tração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

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

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-124/2021. Proces-
so licitatório: 29739/2021. Objeto: Registro 
de Preços para “Aquisição de Equipamen-
tos para Fisioterapia”. Sessão pública de 
processamento: dia 10/12/2021 às 14:15 
horas. Da sessão pública: O processamento 
eletrônico será realizado através do ende-
reço eletrônico comprasbr.com.br, no dia e 
hora mencionados e será conduzida pelo 
pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio. 
O edital está disponível no site: www.ts.sp.
gov.br e comprasbr.com.br. Taboão da Ser-
ra, 26 de novembro de 2021. Wagner Luiz 
Eckstein Júnior – Secretário Municipal de 
Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

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

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-125/2021. Processo 
licitatório: 32005/2021. Objeto: “Aquisição 
de Veículos ”. Sessão pública de processa-
mento: dia 13/12/2021 às 14:15 horas. Da 
sessão pública: O processamento eletrônico 
será realizado através do endereço eletrô-
nico comprasbr.com.br, no dia e hora men-
cionados e será conduzida pelo pregoeiro 
com o auxílio da equipe de apoio. O edital 
está disponível no site: www.ts.sp.gov.br e 
comprasbr.com.br. Taboão da Serra, 26 de 
novembro de 2021. Wagner Luiz Eckstein 
Júnior – Secretário Municipal de Adminis-
tração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos
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ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
DO CERTAME

Pregão Presencial nº 19/2021 
Processo Administrativo nº 9021/2021

Nos termos constantes do Processo Admi-
nistrativo nº 9021/2021, Pregão Presencial 
nº 19/2021, que tem por objeto a contratação 
de empresa especializada na prestação de 
serviços de impressão e reprografia, com lo-
cação e instalação de impressoras multifun-
cionais, incluindo manutenção preventiva e 
corretiva, providos dos recursos computacio-
nais, compreendendo hardware e software e 
com fornecimento de todas as peças, partes 
e componentes necessários, bem como de 
todos os suprimentos, como toner e demais 
materiais de consumo, exceto papel sulfite, 
o Pregoeiro ADJUDICOU o objeto à GAL-
PÃO DA INFORMÁTICA EIRELI, vencedora 
do lote único, no valor total R$ 1.446.487,00 
(um milhão e quatrocentos e quarenta e seis 
mil e quatrocentos e oitenta e sete reais), e 
o Senhor Superintendente do SAESA-SCS 
HOMOLOGOU o procedimento licitatório, 
nos termos do artigo 7º, inciso IV c/c o arti-
go 9º, inciso V do Decreto 3.555/2000. São 
Caetano do Sul, 26 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

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial para 

Registro de Preços nº 22/2021 
Processo de Compra nº 999.073/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição 
de caixa metálica de proteção da unidade de 
ligação, medição e controle - ULMC padrão 
SAESA-SCS.
MODALIDADE: Pregão Presencial 
TIPO:  Menor preço unitário por item
DATA DA ABERTURA:  13/12/2021 às 
09:30 horas
LOCAL: Sala de Licitações do SAESA-SCS, 
localizada no pavimento superior do prédio 
sede do SAESA-SCS, sito a Avenida Fer-
nando Simonsen, nº 303, Bairro Cerâmica, 
no Município de São Caetano do Sul, Esta-
do de São Paulo. O Edital completo e seus 
anexos poderão ser obtidos no endereço 
eletrônico http://www.saesascs.sp.gov.br ou, 
obtidos mediante a entrega de um CD-R, a 
título de reposição, ou da disponibilização de 
mídia removível (pen-drive) no Setor de Lici-
tações do SAESA-SCS situado no endereço 
supracitado, no horário das 08:30 às 17:00 
horas. São Caetano do Sul, 26 de novembro 
de 2021 – Rodrigo Gonçalves Toscano – Su-
perintendente 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

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO 
E INTIMAÇÃO
TAUBATE/SP

Data do leilão: 16/12/2021 a partir das 11:00 as 11:15 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. 
TAUBATE
COD. 0360-3 NA RUA DOUTOR SILVA BARROS, Nº 361, CEN-
TRO, TAUBATE/SP.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, 
estabelecido a Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São 
Paulo/SP, telefone 11-97334-6595 e 11-2791-2274, faz saber 
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, 
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 
70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 
08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis 
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em 
favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no 
ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e 
o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) 
dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Cré-
dito de uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, 
com a prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efe-
tivada através e, com prévia e devida análise de uma instituição 
Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização 
dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes 
deste edital deverão procurar uma instituição Financeira com a 
antecedência necessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, 
seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comu-
nhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances 
no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e 
taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. 
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será 
o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. 
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, infor-
mações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso 
não sejam localizados.
SED: 434  – Contrato: 803605816198-2 - CREDOR: EM-
GEA - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – AGENTE FI-
DUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP 
DEVEDOR(ES): CARLOS CRISTIANO OZORIO CAMILO, BRA-
SILEIRO, MILITAR, CPF: 109.800.738-71, CASADO NO REGI-
ME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGENCIA DA 
LEI 6.515/77, COM  ELIANE ALVES CAMILO, BRASILEIRA, DO 
LAR,  RG/SP: 30.669.081-0, CPF: 183.952.908-37. Imóvel sito à: 
RUA X, CASA Nº 5 (ATUAL RUA MAMA BENEDITA, Nº 46 NAO 
OFICIAL), LOTE 05, QUADRA 27, CONJUNTO HABITACIONAL 
SITIO SANTO ANTONIO, BAIRRO DA AGUA QUENTE OU UNA, 
TAUBATE/SP. Com a área construída de 42,28m2, do tipo único 
e seu respectivo terreno medindo 8,00m de frente para a rua X 
com fundos correspondentes onde confronta com a casa nº 40 da 
rua Y; por 22,50m de ambos os lados da frente aos fundos, con-
frontando do lado direito de quem da rua olha para o imóvel com 
a casa nº 04 e pelo lado esquerdo com a casa nº 06, encerrando 
a área de 180,00m2. COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, 
BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM 
SE HOUVER. 

São Paulo, 27 de Novembro de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
27/11, 07/12 e 16/12/2021

AVISO ÀS LICITANTES - NOVA DATA DE REA-
LIZAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 02/2021 – 
PROCESSO 111/2021. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para prestação de servi-
ços de vigilância/segurança patrimonial armada, 
desarmada, motorizada, nas unidades do Se-
MAE, localizados na cidade de São José do Rio 
Preto. Tendo em vista a retirada do exigido no 
item 5.1.1 do capítulo VI do edital, fica alterada a 
data da sessão do pregão para o dia 14.12.2021 
a partir das 08h30. S. J. Rio Preto, 26.11.2020 – 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021
PROCESSO DE COMPRAS Nº 883/2021

Encontra-se aberto na Universidade Munici-
pal de São Caetano do Sul – USCS, a Lici-
tação na Modalidade Pregão Presencial nº 
12/2021 (menor preço global), destinado a 
contratar empresa especializada para aqui-
sição de solução para prestação de serviços 
sob demanda em Segurança, Medicina do 
Trabalho e Saúde Ocupacional, por um pe-
ríodo contratual de 24 meses. O edital, ane-
xos e demais informações e esclarecimentos 
poderão ser obtidos no endereço eletrônico 
http://licitacao.uscs.edu.br/web ou retirar no 
Departamento de Licitações/Compras da 
USCS sito à Rua Maceió, 177 - Bairro Barce-
lona, São Caetano do Sul – SP ao custo de 
R$ 10,00 (dez) reais referentes à extração 
de cópias. Data da abertura: 10 de dezem-
bro de 2021 às 9h, na Sala de licitação no 
endereço acima.
São Caetano do Sul, 26 de novembro de 2021.

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

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL
Contrato nº 067/2021 – Pro-
cesso nº 065/2021 - Contra-
tada: Plug & Lig Comércio e 
Serviços de Informática Ltda. 

- ME – Objeto: Instalação de infraestrutura 
para rede de internet cabeada e wi-fi para 
as salas de aula, saguão e teatro da Fun-
dação das Artes de São Caetano do Sul – 
Data da Assinatura: 22/11/2021 – Valor: R$ 
36.490,45 – Prazo de vigência: entrega do 
serviço – Verba: 3.3.90.39.00 

Ana Paula Demambro
Diretora Geral

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL
Contrato nº 068/2021 – Pro-
cesso nº 044/2021 - Contra-
tada: ML Passarelli Eireli - ME 

– Objeto: Aquisição de banners e faixas de 
divulgação para entrega parcelada em 12 
meses para atender as demandas da Fun-
dação das Artes de São Caetano do Sul – 
Data da Assinatura: 22/11/2021 – Valor: R$ 
75.281,00 – Prazo de vigência: 12 meses 
– Verba: 3.3.90.30.00 

Ana Paula Demambro
Diretora Geral

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL
Resultado do Julgamento da 

Licitação a Seguir
Tomada de Preço nº 001/21

Objeto: Serviço de CTP e Impressão de 
material gráfico para os eventos do calen-
dário cultural e demais impressos a serem 
utilizados pela Fundação das Artes de São 
Caetano do Sul. O Presidente da Comis-
são de Compras da Fundação das Artes 
de São Caetano do Sul, diante dos termos 
do processo licitatório, Adjudica o objeto da 
licitação às empresas: BELPRINT FORMU-
LÁRIOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. – 
ME, vencedora dos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64, 
e A5 GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP, 
vencedora dos itens: 6, 7, 24, 27, 29, 33, 34, 
38 e 47   – Prazo de recurso 05 (cinco) dias 
úteis.
São Caetano do Sul, 26 de novembro de 2021.

José Carlos Rufato Junior
Presidente da Comissão de Licitações

Fundação das Artes de São Caetano do Sul

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121 / 2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS 
ODONTOLÓGICOS
ORGÃO INTERESSADO: SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARAQUARA
MAIS INFORMAÇÕES: WWW.ARARAQUARA.
SP.GOV.BR/PORTAL-TRANSPARENCIA-
SAUDE/PORTAL-TRANSPARENCIA-SAUDE; 
PREGOEIROGERALDO@ARARAQUARA.
SP.GOV.BR, WWW.LICITACOES-E.COM.BR
ABERTURA DE PROPOSTAS 
13 DE DEZEMBRO 2021, ÀS 09:30H

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS 

13 DE DEZEMBRO 2021, ÀS 10:00H
ARARAQUARA, 25 DE NOVEMBRO DE 2021

GERALDO RUSKE FILHO
PREGOEIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO SAÚDE

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122 / 2021

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

10 de dezembro 2021, às 10:00h
Araraquara, 25 de novembro de 2021

Geraldo Ruske Filho
Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

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

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

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO tor-
na público para conhecimento dos interessados pes-
soas físicas e jurídicas, que fará realizar licitação na 
modalidade LEILÃO, do tipo maior lance, objetivando 
a venda de veículos, sucatas, máquinas e inservíveis 
de propriedade da Prefeitura do Município de São 
Pedro/SP, no estado em que se encontram, cuja rela-
ção, descrição e quantitativos encontram-se no Edital 
disponibilizado na Prefeitura Municipal, A partir do Dia 
29 de novembro de 2021 e no SITE do LEILOEIRO 
OFICIAL (www.sumareleiloes.com.br). Este certame foi 
processado e julgado em conformidade com as normas 
gerais da Lei Federal Nº 8.666/93 e demais normas 
complementares e disposições deste instrumento. A 
sessão pública será realizada dia 20/12/2021 a partir 
das 10:00 horas na modalidade “on line”, através da 
internet, pelo leiloeiro oficial JOSÉ LUÍS TEIXEIRA 
QUENCA, devidamente matriculado na Junta Comer-
cial do Estado de São Paulo sob nº 1074, através do 
site www.sumareleiloes.com.br devendo os interessa-
dos cadastrarem-se no referido site com antecedência 
de 2 (dois) dias da realização do certame. Os interes-
sados poderão visitar os veículos e bens nos dias: 16 
e 17 de dezembro das 09:00 as 16:00 e no dia 20 de 
dezembro das 09:00 as 10:00. 

SÃO PEDRO, 26 de novembro de 2021. - 
Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO 
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada 
abaixo:
Pregão Presencial – 81/2021 - Processo: 2.619/2021 
- Objeto: Aquisição de livros de inglês. - Início da 
Sessão Pública: 09/12/2021, às 09h00 na Secretaria 
Municipal de Educação, sito a Rua Maestro Benedito 
Quintino, n° 886, Centro, São Pedro/SP. O edital 
completo encontra-se à disposição no Departamento 
de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 
748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-
9223 ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.
br/licitacoes-publicas. São Pedro, 26 de novembro de 
2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

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

LEI Nº 2.378/2021
Em 25 de novembro de 2021.

Dá nova redação ao artigo 3º da Lei 
nº 2.205, de 04 de dezembro de 2013, 
concernente à composição do Con-
selho Municipal de Turismo de Ca-
nanéia (COMTUR). 
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 2.380/2021
Em 25 de novembro de 2021.

Declara como Patrimônio Natural e 
Símbolo do Município de Cananéia 
os Botos-Cinza da Espécie Sotalia 
Guianensis, e dá outras providên-
cias.
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 2.379/2021
Em 25 de novembro de 2021.

Autoriza a afetação de imóvel à Câ-
mara Municipal da Estância de Ca-
nanéia para a construção da Sede 
Administrativa do Poder Legislativo 
Municipal, 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 COMPLEMENTAR Nº 171/2021

Em 25 de novembro de 2021.
Dispõe sobre a instituição do Pro-
grama Especial de Parcelamento de 
Débitos inscritos em Dívida Ativa – 
REFIS Municipal – conforme art. 64 a 
66 da Lei Complementar nº 016/2000 
(Código Tributário Municipal) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Jacupiranga, o PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 046/2021 em regime de REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM / COTAS RESERVADAS PARA MEI, ME E EPP, objetivando a aquisição de 
pneus, câmaras, válvulas, anéis de vedação e protetores novos para manutenção 
dos veículos e máquinas pertencentes à Frota Municipal, através de SRP (Sistema de 
Registro de Preços).
* Endereço Eletrônico da Disputa: www.bll.org.br (Acesso Identifi cado).
* Início do recebimento das propostas pelo Sistema Eletrônico: a partir das 17h00min 
do dia 29/11/2021.
* Encerramento do recebimento das propostas pelo Sistema Eletrônico: até às 
09h30min do dia 13/12/2021.
* Início da Sessão de Disputa de preços pelo Sistema Eletrônico: a partir das 10h00min 
do dia 13/12/2021.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: www.jacupiranga.
sp.gov.br ou de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, no Paço. 
Municipal sito à Avenida Hilda Mohring de Macedo, nº 777 – Vila Elias – Jacupiranga – 
SP – CEP 11940-000. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, 
pelo e-mail licitacao@jacupiranga.sp.gov.br ou telefone/fax (13) 3864-6401. Prefeitura 
Municipal de Jacupiranga, 26 de novembro de 2021. 

ROBERTO CARLOS GARCIA
Prefeito Municipal.

CONVOCAÇÃO
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITO-
RAL SUL – CONSAÚDE, através do Ser-
viço de Pessoal, CONVOCA o candidato 
habilitado no Processo Seletivo Simplifi ca-
do nº 001/2021 - CONSAÚDE, conforme 
abaixo relacionado, a comparecer  em data 
e local mencionados, a fi m de manifestar in-
teresse pela vaga oferecida.
O candidato deverá comparecer no horário 
estabelecido neste Edital, munido de docu-
mento de Identidade e Carteira de Trabalho 
e Previdência Social.

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS 
CONVOCADOS

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DR. 

LEOPOLDO BEVILACQUA-CONSAÚDE
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários, 
nº 140 – Centro – Pariquera-Açu – SP.

DATA: 29/11/2021
HORÁRIO:  das 09:00 h às 15:00 h

Médico - 40 h/s
1. GUILLERMO DANIEL VINUEZA 

CONSTANTE

Pariquera-Açu, 26 de novembro de 2021.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
 Diretor Superintendente-CONSAÚDE

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITO-
RAL SUL – CONSAÚDE torna público 
Despacho do Diretor Superintendente, de 
26/11/2021, HOMOLOGANDO o Processo 
Seletivo Simplifi cado para preenchimento 
de vagas, em caráter emergencial e por pra-
zo determinado, para a função de Médico 
40 h/s, conforme Edital CONSAÚDE publi-
cado em 20 de novembro de 2021 e Ata de 
Julgamento com classifi cação fi nal. 

LISTA DE CANDIDATO CLASSIFICADO

MÉDICO 40 h/s
1. GUILLERMO DANIEL VINUEZA 

CONSTANTE

Maiores informações poderão ser obtidas 
junto ao Serviço de Pessoal do CONSAÚDE, 
das 09:00 às 16:00 horas.
Pariquera-Açu, 26 de novembro de 2021.

José Antonio Antosczezem
Dir. Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DO SORTEIO DOS LEILOEIROS 
CREDENCIADOS – Chamamento Público 
nº 1/21. A Comissão Permanente de Licita-
ção comunica ter realizado a classifi cação 
de leiloeiros credenciados para a formaliza-
ção da ordem no rol de credenciados, nos 
termos da sessão pública de sorteio realiza-
da em 26/11/2021, conforme segue:(ordem 
do sorteio, leiloeiro, nº Jucesp): 1. Juliana 
Hisa Sato 804; 2. Pablo Corrêa da Cruz 
1171; 3. Francisco Zaccarino Junior 1025; 
4. Oscar Moherdaui 644; 5. Karin de Andra-
de Campanha Alves 1168; 6. Rita de Cassia 
Oliveira 773; 7. Carlos Chui 547; 8. Sabri-
na de Andrade Verrone 1052; 9. Roberto 
Balleja Júnior 746; 10. Aedi de Andrade 
Verrone 840; 11. José Luis Teixeira Quen-
ca 1074; 12. Luis Fernando Bataglia 815; 
13. Alberto Ballaris Neto 506; 14. Danielle 
Marie Lemos da Cruz 1121; 15. Julio Cesar 
de Oliveira 1117 16. Antonio Hissao Sato 
Junior 690; 17. Érico Lages Soares 1139; 
18. Eder Amaral de Oliveira 966; 19. Ahmad 
Saide Mourad 1084; 20. Maria Cristina Apa-
recida dos Santos Ferranti 1042; 21. Luiz 
Henrique Corrêa Mortágua 1178; 22. José 
Augusto Billy da Silva 1198; 23. Caroline de 
Sousa Ribas 738; 24. Gilson Keniti Inumaru 
762; 25. Gustavo Augusto Magalhães 1128; 
26. Grazilei Gasparine da Rocha 1223; 27. 
Francisco Donizetti Tripoloni 626; 28. Hélio 
Deutsch de Freitas Braga 798; 29. Natália 
Gir de Andrade 1063; 30. Roberto Carlos 
Paulella 1018; 31. Lucas Rafael Antunes 
Moreira 1179; 32. Osvaldo Seoanes 340; 
33. Ligia Seixas 892; 34. Tatiana Hisa Sato 
817; 35. Alexandre dos Santos Mazinotto 
1135; 36. Marcelo Lemos da Cruz 983; 37. 
Antonio Sanches Ramos Junior 677; 38. 
Galvez Gonçalves 1031; 39. Rodrigo Apa-
recido Rigolon da Silva 732; 40. Miriam Apa-
recida Trindade Gir 617; 41. Keila Regina 
Chiaradia 915; 42. George Henrique Ribeiro 
Benozzati 262; 43. Regina Teresa Fran-
ci Brotto 636; 44. Andrea Xavier Marques 
Ferreira 888; 45. Júlia dos Santos Oliveira 
1188; 46. Daniel Elias Garcia 1146; 47. Eri-
velto Marques 963; 48. Kátia Silene Balleja 
de Souza 659; 49. Rosana Lemos da Costa 
1038; 50. Roberto Tadeu Gabriel 774; 51. 
Felipe Engel 1016; 52. Erwin Delano Fran-
ci Di Brotto 793; 53. André Amaral Barros 
1164; 54. Carlo Ferrari 917; 55. Amanda 
Figueiredo Paulella 1200; 56. Débora Aoki 
767; 57. Vicente Domiseth de Oliveira 851; 
58. Amanda Tomazzelli Pereira 1115; 59. 
Astrogildo Avila Santos 618; 60. Tatiana 
Paula Zani de Souza 723; 61. Luis Alexan-
dre Andrade 591; 62. Letícia de Andrade 
Verrone 1055; 63. Wendel de Mello 903; 64. 
Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho 
1086; 65. Victor Senna Gir Andrade 1132; 
66. Érica Cristina Borro 1109; 67. Evandro 
Luiz Rodrigues 1181; 68. Rodrigo Alviti 989. 
Decorrido o prazo legal e não havendo in-
terposição de recursos o procedimento será 
encaminhado à autoridade competente 
para análise e homologação.

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO Nº 115/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021

REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL Nº 066/2021

LICITAÇÃO DIFERENCIADA
COM COTA RESERVADA

Encontra-se aberta no Departamento Municipal 
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal 
de Pariquera-Açu, o EDITAL nº 066/2021, PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, PROCESSO Nº 
115/2021, que trata da REGISTRO DE PREÇO 
PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 
ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTI-
COS E MOBILIARIO EM ATENDIMENTO AO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, demais es-
pecifi cações contidas no Termo de Referência do 
Edital. 

Credenciamento: Dia 10/12/2021, das 14:00 ho-
ras às 14:30 horas, junto ao Pregoeiro, na Sala do 
Setor de Licitação, sito à Rua XV de Novembro, nº 
686, Centro, Pariquera-Açu/SP. 

Entrega dos envelopes: Dia 10/12/2021, até às 
14:30 horas, na Sessão de Protocolos da Prefei-
tura Municipal de Pariquera-Açu, sito à Rua XV de 
Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu, Centro. 

Sessão Pública, início a partir das 14:30 horas do 
dia 10/12/2021, na Sala do Setor de Licitação, sito 
à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, Parique-
ra-Açu-SP

O edital completo poderá ser obtido pelos interes-
sados gratuitamente através do site: www.pari-
queraacu.sp.gov.br, ou solicitando o edital envian-
do e-mail para licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br, 
ou junto á Tesouraria Municipal, sito a Rua XV de 
Novembro. 686, Centro, Pariquera-Açu/SP, de se-
gunda a sexta-feitura, no horário das 08:00 h às 
11:30h e das 13:30h às 16:00 horas, pelo valor de 
R$ 0,30 (trinta centavos)/pagina, pela reprodução 
das cópias. Outras informações poderão ser obti-
das pelo telefone (13) 3856-2330 ou no Setor de 
Licitações deste Prefeitura Municipal, de segun-
da a sexta-feira, no horário das 09:00h as 11:30 
h e das 13:30h as 17:00h. O Setor de Licitação 
não se responsabilizará pela falta de informações 
relativas ao Edital. Informações ou esclarecimen-
tos suplementares sobe este Edital poderão ser 
requerido durante o expediente normal das 09:00 
horas às 11:30 horas, das 13:30 horas às 17:00 
horas, e pelo telefone (13) 3856-2330 ou através 
do endereço do correio eletrônico: licitacao@pari-
queraacu.sp.gov.br.

Pariquera-Açu, 26 de NOVEMBRO de 2021

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal
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ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
DO CERTAME

Pregão Presencial nº 19/2021 
Processo Administrativo nº 9021/2021

Nos termos constantes do Processo Admi-
nistrativo nº 9021/2021, Pregão Presencial 
nº 19/2021, que tem por objeto a contratação 
de empresa especializada na prestação de 
serviços de impressão e reprografia, com lo-
cação e instalação de impressoras multifun-
cionais, incluindo manutenção preventiva e 
corretiva, providos dos recursos computacio-
nais, compreendendo hardware e software e 
com fornecimento de todas as peças, partes 
e componentes necessários, bem como de 
todos os suprimentos, como toner e demais 
materiais de consumo, exceto papel sulfite, 
o Pregoeiro ADJUDICOU o objeto à GAL-
PÃO DA INFORMÁTICA EIRELI, vencedora 
do lote único, no valor total R$ 1.446.487,00 
(um milhão e quatrocentos e quarenta e seis 
mil e quatrocentos e oitenta e sete reais), e 
o Senhor Superintendente do SAESA-SCS 
HOMOLOGOU o procedimento licitatório, 
nos termos do artigo 7º, inciso IV c/c o arti-
go 9º, inciso V do Decreto 3.555/2000. São 
Caetano do Sul, 26 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

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial para 

Registro de Preços nº 22/2021 
Processo de Compra nº 999.073/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição 
de caixa metálica de proteção da unidade de 
ligação, medição e controle - ULMC padrão 
SAESA-SCS.
MODALIDADE: Pregão Presencial 
TIPO:  Menor preço unitário por item
DATA DA ABERTURA:  13/12/2021 às 
09:30 horas
LOCAL: Sala de Licitações do SAESA-SCS, 
localizada no pavimento superior do prédio 
sede do SAESA-SCS, sito a Avenida Fer-
nando Simonsen, nº 303, Bairro Cerâmica, 
no Município de São Caetano do Sul, Esta-
do de São Paulo. O Edital completo e seus 
anexos poderão ser obtidos no endereço 
eletrônico http://www.saesascs.sp.gov.br ou, 
obtidos mediante a entrega de um CD-R, a 
título de reposição, ou da disponibilização de 
mídia removível (pen-drive) no Setor de Lici-
tações do SAESA-SCS situado no endereço 
supracitado, no horário das 08:30 às 17:00 
horas. São Caetano do Sul, 26 de novembro 
de 2021 – Rodrigo Gonçalves Toscano – Su-
perintendente 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

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO 
E INTIMAÇÃO
TAUBATE/SP

Data do leilão: 16/12/2021 a partir das 11:00 as 11:15 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG. 
TAUBATE
COD. 0360-3 NA RUA DOUTOR SILVA BARROS, Nº 361, CEN-
TRO, TAUBATE/SP.
HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, 
estabelecido a Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São 
Paulo/SP, telefone 11-97334-6595 e 11-2791-2274, faz saber 
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, 
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 
70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 
08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis 
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em 
favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no 
ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e 
o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) 
dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de Cré-
dito de uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, 
com a prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efe-
tivada através e, com prévia e devida análise de uma instituição 
Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização 
dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes 
deste edital deverão procurar uma instituição Financeira com a 
antecedência necessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, 
seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comu-
nhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances 
no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e 
taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. 
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será 
o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. 
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, infor-
mações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso 
não sejam localizados.
SED: 434  – Contrato: 803605816198-2 - CREDOR: EM-
GEA - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – AGENTE FI-
DUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP 
DEVEDOR(ES): CARLOS CRISTIANO OZORIO CAMILO, BRA-
SILEIRO, MILITAR, CPF: 109.800.738-71, CASADO NO REGI-
ME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGENCIA DA 
LEI 6.515/77, COM  ELIANE ALVES CAMILO, BRASILEIRA, DO 
LAR,  RG/SP: 30.669.081-0, CPF: 183.952.908-37. Imóvel sito à: 
RUA X, CASA Nº 5 (ATUAL RUA MAMA BENEDITA, Nº 46 NAO 
OFICIAL), LOTE 05, QUADRA 27, CONJUNTO HABITACIONAL 
SITIO SANTO ANTONIO, BAIRRO DA AGUA QUENTE OU UNA, 
TAUBATE/SP. Com a área construída de 42,28m2, do tipo único 
e seu respectivo terreno medindo 8,00m de frente para a rua X 
com fundos correspondentes onde confronta com a casa nº 40 da 
rua Y; por 22,50m de ambos os lados da frente aos fundos, con-
frontando do lado direito de quem da rua olha para o imóvel com 
a casa nº 04 e pelo lado esquerdo com a casa nº 06, encerrando 
a área de 180,00m2. COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, 
BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM 
SE HOUVER. 

São Paulo, 27 de Novembro de 2021
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
27/11, 07/12 e 16/12/2021

AVISO ÀS LICITANTES - NOVA DATA DE REA-
LIZAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 02/2021 – 
PROCESSO 111/2021. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para prestação de servi-
ços de vigilância/segurança patrimonial armada, 
desarmada, motorizada, nas unidades do Se-
MAE, localizados na cidade de São José do Rio 
Preto. Tendo em vista a retirada do exigido no 
item 5.1.1 do capítulo VI do edital, fica alterada a 
data da sessão do pregão para o dia 14.12.2021 
a partir das 08h30. S. J. Rio Preto, 26.11.2020 – 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021
PROCESSO DE COMPRAS Nº 883/2021

Encontra-se aberto na Universidade Munici-
pal de São Caetano do Sul – USCS, a Lici-
tação na Modalidade Pregão Presencial nº 
12/2021 (menor preço global), destinado a 
contratar empresa especializada para aqui-
sição de solução para prestação de serviços 
sob demanda em Segurança, Medicina do 
Trabalho e Saúde Ocupacional, por um pe-
ríodo contratual de 24 meses. O edital, ane-
xos e demais informações e esclarecimentos 
poderão ser obtidos no endereço eletrônico 
http://licitacao.uscs.edu.br/web ou retirar no 
Departamento de Licitações/Compras da 
USCS sito à Rua Maceió, 177 - Bairro Barce-
lona, São Caetano do Sul – SP ao custo de 
R$ 10,00 (dez) reais referentes à extração 
de cópias. Data da abertura: 10 de dezem-
bro de 2021 às 9h, na Sala de licitação no 
endereço acima.
São Caetano do Sul, 26 de novembro de 2021.

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

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL
Contrato nº 067/2021 – Pro-
cesso nº 065/2021 - Contra-
tada: Plug & Lig Comércio e 
Serviços de Informática Ltda. 

- ME – Objeto: Instalação de infraestrutura 
para rede de internet cabeada e wi-fi para 
as salas de aula, saguão e teatro da Fun-
dação das Artes de São Caetano do Sul – 
Data da Assinatura: 22/11/2021 – Valor: R$ 
36.490,45 – Prazo de vigência: entrega do 
serviço – Verba: 3.3.90.39.00 

Ana Paula Demambro
Diretora Geral

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL
Contrato nº 068/2021 – Pro-
cesso nº 044/2021 - Contra-
tada: ML Passarelli Eireli - ME 

– Objeto: Aquisição de banners e faixas de 
divulgação para entrega parcelada em 12 
meses para atender as demandas da Fun-
dação das Artes de São Caetano do Sul – 
Data da Assinatura: 22/11/2021 – Valor: R$ 
75.281,00 – Prazo de vigência: 12 meses 
– Verba: 3.3.90.30.00 

Ana Paula Demambro
Diretora Geral

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL
Resultado do Julgamento da 

Licitação a Seguir
Tomada de Preço nº 001/21

Objeto: Serviço de CTP e Impressão de 
material gráfico para os eventos do calen-
dário cultural e demais impressos a serem 
utilizados pela Fundação das Artes de São 
Caetano do Sul. O Presidente da Comis-
são de Compras da Fundação das Artes 
de São Caetano do Sul, diante dos termos 
do processo licitatório, Adjudica o objeto da 
licitação às empresas: BELPRINT FORMU-
LÁRIOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. – 
ME, vencedora dos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64, 
e A5 GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP, 
vencedora dos itens: 6, 7, 24, 27, 29, 33, 34, 
38 e 47   – Prazo de recurso 05 (cinco) dias 
úteis.
São Caetano do Sul, 26 de novembro de 2021.

José Carlos Rufato Junior
Presidente da Comissão de Licitações

Fundação das Artes de São Caetano do Sul

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121 / 2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS 
ODONTOLÓGICOS
ORGÃO INTERESSADO: SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARAQUARA
MAIS INFORMAÇÕES: WWW.ARARAQUARA.
SP.GOV.BR/PORTAL-TRANSPARENCIA-
SAUDE/PORTAL-TRANSPARENCIA-SAUDE; 
PREGOEIROGERALDO@ARARAQUARA.
SP.GOV.BR, WWW.LICITACOES-E.COM.BR
ABERTURA DE PROPOSTAS 
13 DE DEZEMBRO 2021, ÀS 09:30H

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS 

13 DE DEZEMBRO 2021, ÀS 10:00H
ARARAQUARA, 25 DE NOVEMBRO DE 2021

GERALDO RUSKE FILHO
PREGOEIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO SAÚDE

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122 / 2021

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

10 de dezembro 2021, às 10:00h
Araraquara, 25 de novembro de 2021

Geraldo Ruske Filho
Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

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

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

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO tor-
na público para conhecimento dos interessados pes-
soas físicas e jurídicas, que fará realizar licitação na 
modalidade LEILÃO, do tipo maior lance, objetivando 
a venda de veículos, sucatas, máquinas e inservíveis 
de propriedade da Prefeitura do Município de São 
Pedro/SP, no estado em que se encontram, cuja rela-
ção, descrição e quantitativos encontram-se no Edital 
disponibilizado na Prefeitura Municipal, A partir do Dia 
29 de novembro de 2021 e no SITE do LEILOEIRO 
OFICIAL (www.sumareleiloes.com.br). Este certame foi 
processado e julgado em conformidade com as normas 
gerais da Lei Federal Nº 8.666/93 e demais normas 
complementares e disposições deste instrumento. A 
sessão pública será realizada dia 20/12/2021 a partir 
das 10:00 horas na modalidade “on line”, através da 
internet, pelo leiloeiro oficial JOSÉ LUÍS TEIXEIRA 
QUENCA, devidamente matriculado na Junta Comer-
cial do Estado de São Paulo sob nº 1074, através do 
site www.sumareleiloes.com.br devendo os interessa-
dos cadastrarem-se no referido site com antecedência 
de 2 (dois) dias da realização do certame. Os interes-
sados poderão visitar os veículos e bens nos dias: 16 
e 17 de dezembro das 09:00 as 16:00 e no dia 20 de 
dezembro das 09:00 as 10:00. 

SÃO PEDRO, 26 de novembro de 2021. - 
Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO 
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada 
abaixo:
Pregão Presencial – 81/2021 - Processo: 2.619/2021 
- Objeto: Aquisição de livros de inglês. - Início da 
Sessão Pública: 09/12/2021, às 09h00 na Secretaria 
Municipal de Educação, sito a Rua Maestro Benedito 
Quintino, n° 886, Centro, São Pedro/SP. O edital 
completo encontra-se à disposição no Departamento 
de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 
748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-
9223 ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.
br/licitacoes-publicas. São Pedro, 26 de novembro de 
2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

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

LEI Nº 2.378/2021
Em 25 de novembro de 2021.

Dá nova redação ao artigo 3º da Lei 
nº 2.205, de 04 de dezembro de 2013, 
concernente à composição do Con-
selho Municipal de Turismo de Ca-
nanéia (COMTUR). 
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 2.380/2021
Em 25 de novembro de 2021.

Declara como Patrimônio Natural e 
Símbolo do Município de Cananéia 
os Botos-Cinza da Espécie Sotalia 
Guianensis, e dá outras providên-
cias.
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 2.379/2021
Em 25 de novembro de 2021.

Autoriza a afetação de imóvel à Câ-
mara Municipal da Estância de Ca-
nanéia para a construção da Sede 
Administrativa do Poder Legislativo 
Municipal, 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 COMPLEMENTAR Nº 171/2021

Em 25 de novembro de 2021.
Dispõe sobre a instituição do Pro-
grama Especial de Parcelamento de 
Débitos inscritos em Dívida Ativa – 
REFIS Municipal – conforme art. 64 a 
66 da Lei Complementar nº 016/2000 
(Código Tributário Municipal) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Jacupiranga, o PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 046/2021 em regime de REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM / COTAS RESERVADAS PARA MEI, ME E EPP, objetivando a aquisição de 
pneus, câmaras, válvulas, anéis de vedação e protetores novos para manutenção 
dos veículos e máquinas pertencentes à Frota Municipal, através de SRP (Sistema de 
Registro de Preços).
* Endereço Eletrônico da Disputa: www.bll.org.br (Acesso Identifi cado).
* Início do recebimento das propostas pelo Sistema Eletrônico: a partir das 17h00min 
do dia 29/11/2021.
* Encerramento do recebimento das propostas pelo Sistema Eletrônico: até às 
09h30min do dia 13/12/2021.
* Início da Sessão de Disputa de preços pelo Sistema Eletrônico: a partir das 10h00min 
do dia 13/12/2021.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: www.jacupiranga.
sp.gov.br ou de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, no Paço. 
Municipal sito à Avenida Hilda Mohring de Macedo, nº 777 – Vila Elias – Jacupiranga – 
SP – CEP 11940-000. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, 
pelo e-mail licitacao@jacupiranga.sp.gov.br ou telefone/fax (13) 3864-6401. Prefeitura 
Municipal de Jacupiranga, 26 de novembro de 2021. 

ROBERTO CARLOS GARCIA
Prefeito Municipal.

CONVOCAÇÃO
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITO-
RAL SUL – CONSAÚDE, através do Ser-
viço de Pessoal, CONVOCA o candidato 
habilitado no Processo Seletivo Simplifi ca-
do nº 001/2021 - CONSAÚDE, conforme 
abaixo relacionado, a comparecer  em data 
e local mencionados, a fi m de manifestar in-
teresse pela vaga oferecida.
O candidato deverá comparecer no horário 
estabelecido neste Edital, munido de docu-
mento de Identidade e Carteira de Trabalho 
e Previdência Social.

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS 
CONVOCADOS

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DR. 

LEOPOLDO BEVILACQUA-CONSAÚDE
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários, 
nº 140 – Centro – Pariquera-Açu – SP.

DATA: 29/11/2021
HORÁRIO:  das 09:00 h às 15:00 h

Médico - 40 h/s
1. GUILLERMO DANIEL VINUEZA 

CONSTANTE

Pariquera-Açu, 26 de novembro de 2021.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
 Diretor Superintendente-CONSAÚDE

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITO-
RAL SUL – CONSAÚDE torna público 
Despacho do Diretor Superintendente, de 
26/11/2021, HOMOLOGANDO o Processo 
Seletivo Simplifi cado para preenchimento 
de vagas, em caráter emergencial e por pra-
zo determinado, para a função de Médico 
40 h/s, conforme Edital CONSAÚDE publi-
cado em 20 de novembro de 2021 e Ata de 
Julgamento com classifi cação fi nal. 

LISTA DE CANDIDATO CLASSIFICADO

MÉDICO 40 h/s
1. GUILLERMO DANIEL VINUEZA 

CONSTANTE

Maiores informações poderão ser obtidas 
junto ao Serviço de Pessoal do CONSAÚDE, 
das 09:00 às 16:00 horas.
Pariquera-Açu, 26 de novembro de 2021.

José Antonio Antosczezem
Dir. Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DO SORTEIO DOS LEILOEIROS 
CREDENCIADOS – Chamamento Público 
nº 1/21. A Comissão Permanente de Licita-
ção comunica ter realizado a classifi cação 
de leiloeiros credenciados para a formaliza-
ção da ordem no rol de credenciados, nos 
termos da sessão pública de sorteio realiza-
da em 26/11/2021, conforme segue:(ordem 
do sorteio, leiloeiro, nº Jucesp): 1. Juliana 
Hisa Sato 804; 2. Pablo Corrêa da Cruz 
1171; 3. Francisco Zaccarino Junior 1025; 
4. Oscar Moherdaui 644; 5. Karin de Andra-
de Campanha Alves 1168; 6. Rita de Cassia 
Oliveira 773; 7. Carlos Chui 547; 8. Sabri-
na de Andrade Verrone 1052; 9. Roberto 
Balleja Júnior 746; 10. Aedi de Andrade 
Verrone 840; 11. José Luis Teixeira Quen-
ca 1074; 12. Luis Fernando Bataglia 815; 
13. Alberto Ballaris Neto 506; 14. Danielle 
Marie Lemos da Cruz 1121; 15. Julio Cesar 
de Oliveira 1117 16. Antonio Hissao Sato 
Junior 690; 17. Érico Lages Soares 1139; 
18. Eder Amaral de Oliveira 966; 19. Ahmad 
Saide Mourad 1084; 20. Maria Cristina Apa-
recida dos Santos Ferranti 1042; 21. Luiz 
Henrique Corrêa Mortágua 1178; 22. José 
Augusto Billy da Silva 1198; 23. Caroline de 
Sousa Ribas 738; 24. Gilson Keniti Inumaru 
762; 25. Gustavo Augusto Magalhães 1128; 
26. Grazilei Gasparine da Rocha 1223; 27. 
Francisco Donizetti Tripoloni 626; 28. Hélio 
Deutsch de Freitas Braga 798; 29. Natália 
Gir de Andrade 1063; 30. Roberto Carlos 
Paulella 1018; 31. Lucas Rafael Antunes 
Moreira 1179; 32. Osvaldo Seoanes 340; 
33. Ligia Seixas 892; 34. Tatiana Hisa Sato 
817; 35. Alexandre dos Santos Mazinotto 
1135; 36. Marcelo Lemos da Cruz 983; 37. 
Antonio Sanches Ramos Junior 677; 38. 
Galvez Gonçalves 1031; 39. Rodrigo Apa-
recido Rigolon da Silva 732; 40. Miriam Apa-
recida Trindade Gir 617; 41. Keila Regina 
Chiaradia 915; 42. George Henrique Ribeiro 
Benozzati 262; 43. Regina Teresa Fran-
ci Brotto 636; 44. Andrea Xavier Marques 
Ferreira 888; 45. Júlia dos Santos Oliveira 
1188; 46. Daniel Elias Garcia 1146; 47. Eri-
velto Marques 963; 48. Kátia Silene Balleja 
de Souza 659; 49. Rosana Lemos da Costa 
1038; 50. Roberto Tadeu Gabriel 774; 51. 
Felipe Engel 1016; 52. Erwin Delano Fran-
ci Di Brotto 793; 53. André Amaral Barros 
1164; 54. Carlo Ferrari 917; 55. Amanda 
Figueiredo Paulella 1200; 56. Débora Aoki 
767; 57. Vicente Domiseth de Oliveira 851; 
58. Amanda Tomazzelli Pereira 1115; 59. 
Astrogildo Avila Santos 618; 60. Tatiana 
Paula Zani de Souza 723; 61. Luis Alexan-
dre Andrade 591; 62. Letícia de Andrade 
Verrone 1055; 63. Wendel de Mello 903; 64. 
Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho 
1086; 65. Victor Senna Gir Andrade 1132; 
66. Érica Cristina Borro 1109; 67. Evandro 
Luiz Rodrigues 1181; 68. Rodrigo Alviti 989. 
Decorrido o prazo legal e não havendo in-
terposição de recursos o procedimento será 
encaminhado à autoridade competente 
para análise e homologação.

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO Nº 115/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021

REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL Nº 066/2021

LICITAÇÃO DIFERENCIADA
COM COTA RESERVADA

Encontra-se aberta no Departamento Municipal 
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal 
de Pariquera-Açu, o EDITAL nº 066/2021, PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, PROCESSO Nº 
115/2021, que trata da REGISTRO DE PREÇO 
PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 
ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTI-
COS E MOBILIARIO EM ATENDIMENTO AO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, demais es-
pecifi cações contidas no Termo de Referência do 
Edital. 

Credenciamento: Dia 10/12/2021, das 14:00 ho-
ras às 14:30 horas, junto ao Pregoeiro, na Sala do 
Setor de Licitação, sito à Rua XV de Novembro, nº 
686, Centro, Pariquera-Açu/SP. 

Entrega dos envelopes: Dia 10/12/2021, até às 
14:30 horas, na Sessão de Protocolos da Prefei-
tura Municipal de Pariquera-Açu, sito à Rua XV de 
Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu, Centro. 

Sessão Pública, início a partir das 14:30 horas do 
dia 10/12/2021, na Sala do Setor de Licitação, sito 
à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, Parique-
ra-Açu-SP

O edital completo poderá ser obtido pelos interes-
sados gratuitamente através do site: www.pari-
queraacu.sp.gov.br, ou solicitando o edital envian-
do e-mail para licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br, 
ou junto á Tesouraria Municipal, sito a Rua XV de 
Novembro. 686, Centro, Pariquera-Açu/SP, de se-
gunda a sexta-feitura, no horário das 08:00 h às 
11:30h e das 13:30h às 16:00 horas, pelo valor de 
R$ 0,30 (trinta centavos)/pagina, pela reprodução 
das cópias. Outras informações poderão ser obti-
das pelo telefone (13) 3856-2330 ou no Setor de 
Licitações deste Prefeitura Municipal, de segun-
da a sexta-feira, no horário das 09:00h as 11:30 
h e das 13:30h as 17:00h. O Setor de Licitação 
não se responsabilizará pela falta de informações 
relativas ao Edital. Informações ou esclarecimen-
tos suplementares sobe este Edital poderão ser 
requerido durante o expediente normal das 09:00 
horas às 11:30 horas, das 13:30 horas às 17:00 
horas, e pelo telefone (13) 3856-2330 ou através 
do endereço do correio eletrônico: licitacao@pari-
queraacu.sp.gov.br.

Pariquera-Açu, 26 de NOVEMBRO de 2021

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO
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IMPRESSÕES AO DIRIGIR

 A A maioria dos departa-
mentos de marketing das fa-
bricantes de automóveis se 
preocupa em reforçar as “per-
sonalidades distintas” das 
configurações hatch e sedã 
de seus modelos. Já a Audi 
prefere deixar que o próprio 
consumidor descubra as ca-
racterísticas com a quais se 
identifica nas duas configu-
rações de carroceria. Tirando 
os 16 centímetros a mais no 
comprimento e o desenho di-
ferenciado das duas traseiras 
e das lanternas, tudo nas ver-
sões Sportback e sedã é abso-
lutamente igual – inclusive o 
peso (1.485 quilos) e os preços. 

De cara, impressiona a fa-
cilidade com que o motor 2.0 
Turbo FSI, com seus 190 cava-
los e 32,6 kgfm, move a qua-
se tonelada e meia que o A3 
Sportback possui, bem auxi-
liado pela precisa e bem es-
calonada caixa S Tronic de 
dupla embreagem de 7 veloci-
dades. O conjunto permite ao 

veículo evoluir de forma con-
sistente, com respostas ágeis 
em um amplo leque de giros 
e a uma instigante celerida-
de para subir de rotação. A 
suspensão independente, do 
tipo multilink, confere com-
petência dinâmica ao novo 
A3, que oferece condução en-
volvente, seja em uma “toca-
da” mais pacata ou quando 
se pretende desfrutar de um 
pouco mais de emoção ao vo-
lante, situação facilitada pelos 
vários controles eletrônicos. 
Equipado com o Audi Presen-
se dianteiro, a assistência em 
desvios e o aviso de saída da 
faixa da estrada, o A3 Spor-
tback ajuda a evitar acidentes 
e oferece um alto nível de se-
gurança. Em pisos irregulares, 
os pneus de perfil reduzido 
resultam em uma menor ca-
pacidade para a absorção das 
irregularidades e dos desní-
veis, mas sem jamais tornar 
o A3 um automóvel descon-
fortável.

Agilidade 
consistente

A
s primeiras unida-
des da nova gera-
ção do Audi A3 de-
sembarcaram no 
Brasil. No mercado 

nacional, são vendidos na 
versão Performance Black, 
com motor 2.0 TFSI, e em 
um lote limitado da confi-
guração com propulsor 1.4 
TFSI, batizada de S Line Li-
mited. Além de vários ajus-
tes estéticos, os novos mo-
delos trazem de série o Audi 
Virtual Cockpit de 12,3 pole-
gadas e uma nova alavanca 
de seleção de marchas com 
shift-by-wire (sem fio). Os 
novos A3 estão disponíveis 
em todas as Audi Center es-
palhadas no país e serão co-
mercializados na modalida-
de venda direta. Os preços 
partem de R$ 229.990 para 
as versões 1.4 S line Limited 
e de R$ 264.990 para as 2.0 
Performance Black. Não há 
diferença de preço entre as 
configurações Sportback e 
sedã.

Com 4,34 m de compri-
mento e 1,82 m de largura, o 
A3 Sportback cresceu pouco 
mais de três centímetros nes-
sas duas dimensões em com-
paração com seu antecessor. 
A altura de 1,43 m e a distância 
de entre-eixos de 2,64 m per-
maneceram inalteradas. De-
pendendo da inclinação do 
banco traseiro, o comparti-
mento de bagagem comporta 
de 380 a 1.200 litros. Já a car-
roceria sedã cresceu em todas 
as dimensões comparada ao 
modelo anterior – apenas a 
distância de entre-eixos per-
maneceu inalterada. São 4,50 
m de comprimento (quatro 
centímetros a mais que o an-
terior). Já a largura e a altu-
ra são idênticas às do hatch. 
Com 425 litros, a capacidade 
de bagagem é a mesma do A3 

DIVULGAÇÃO

Os faróis e as lanternas são Full-Led e contam com indicador 
dinâmico de setas de série na traseira 

Novo A3 Sportback possui 4,34 m de comprimento, 1,81 m de 
largura, 1,43 m de altura e 2,63 m de entre-eixos 

A carroceria 
sedã cresceu 
comparada 
ao modelo 
anterior, são 
4,50 metros de 
comprimento

sedã anterior. Em termos de 
estilo, a nova geração do A3 
apresenta evoluções que va-
lorizam as linhas dinâmicas e 
o design esportivo, com uma 
ampla grade frontal Singlefra-
me e grandes entradas de ar 
na parte frontal. Os faróis e as 
lanternas são Full-Led e con-
tam com indicador dinâmico 
de setas de série na traseira.

A nova geração do A3 

sedã e Sportback na versão 
Performance Black chega 
com o motor 2.0 TFSI a gaso-
lina, que entrega potência de 
190 cavalos e torque de 32,6 
kgfm – a transmissão que 
acompanha o conjunto é a S 
Tronic de dupla embreagem 
de 7 velocidades. Já a edição 
1.4 S Line Limited recebe o 
propulsor 1.4 TFSI a gasoli-
na, que entrega 150 cavalos 

de potência e torque de 25,5 
kgfm, com a transmissão au-
tomática Tiptronic de 8 velo-
cidades. O Audi Drive Select 
também é de série em todas 
as versões e permite que o 
motorista experimente di-
ferentes modos de direção: 
“Comfort”, “Dynamic”, “Effi-
ciency”, “Auto” e “Individual”. 
O sistema de suspensão tra-
seira é independente em to-

das as versões, para tentar 
combinar conforto de con-
dução com boa dinâmica. 
Cada amortecedor se adap-
ta permanentemente às con-
dições da estrada, à situação 
de direção e ao modo de con-
dução. Os modelos chegam 
ainda com uma boa lista de 
equipamentos: keyless, vo-
lante em couro com “pad-
dles shifts” e base aplanada, 

rodas de 18 polegadas, faróis 
Full-Led, seis airbags, park 
assist, sistema de direção di-
nâmica progressiva, ar-con-
dicionado de duas zonas e 
porta-malas com abertura 
automática “hands-free”.

Os opcionais da versão S 
Line Limited 1.4 são a pintura 
metálica, a capa do retrovisor 
externo em carbono (no sedã, 
o aerofólio também pode vir 
em carbono) e os revolucio-
nários faróis Full-LED Matrix, 
que agregam beleza e exclu-
sividade ao A3 com assinatu-
ras personalizadas ao entrar 
e sair do veículo. O conjunto 
é composto por 15 segmen-
tos de leds que podem ser 
acionados individualmente. 
Já a versão Performance Black 
2.0 adiciona bancos diantei-
ros esportivos eletricamen-
te ajustáveis, acabamento do 
console central em alumínio, 
teto solar panorâmico elétri-
co, sistema de som Audi com 
dez alto-falantes, capa do re-
trovisor na cor preta e roda 
Audi Sport de 18 polegadas 
com design exclusivo. O paco-
te de opcionais inclui sistema 
de som Bang&Olufsen 3D, fa-
róis Led Matrix, pacote de lu-
zes ambiente customizáveis e 
pacote S Line interior, forma-
do por pedaleiras em alumí-
nio e revestimento adicional 
em couro no painel, console 
central, lateral das portas e 
volante, acrescentando a ins-
crição “S Line” nos bancos es-
portivos e no volante. Dentre 
as cores externas disponíveis 
estão as sólidas Branco Ibis e 
Azul Turbo, as metálicas Azul 
Navarra, Amarelo Píton, Bran-
co Geleira, Preto Mito e Ver-
melho Tango e a perolizada 
Cinza Daytona. No interior, é 
possível escolher entre preto, 
cinza e bege. (Luiz Humberto Mon-
teiro Pereira/AutoMotrix)

A nova geração do A3 sedã e Sportback chega com o motor 2.0 
TFSI a gasolina, com potência de 190 cavalos e torque de 32,6 kgfm 

No interior do 
A3 há itens 
inspirados no 
Lamborghini 
Urus, como a 
nova alavanca 
de seleção de 
marchas

NOVIDADE. 
Novos Audi 

A3 sedã e 
Sportback 

chegam no 
Brasil nas 

versões 
Performance 

Black e S Line 
Limited 

De um jeito ou de outro

 A AUDI 3 2.0 TFSI 
PERFORMANCE 
BLACK 
SPORTBACK E 
SEDÃ

Carroceria: hatch 
(Sportback) ou sedã, 
ambos com cinco lugares
Motorização: 2.0 Turbo 
FSI, gasolina, quatro 
cilindros em linha / 
1.984cc
Potência: 190 cavalos 
de 4.200 a 6 mil giros
Torque: 32,6 kgfm de 
1.500 a 4.180 giros
Tração: dianteira
Transmissão: S tronic 7 
velocidades
Peso: 1.485 quilos 
(Sportback e sedã)
Tanque: 50 litros 
(Sportback e sedã)
Porta-malas: 380 litros 
(Sportback) e 425 litros 
(sedã)
Aceleração de zero a 
100 km/h: 7,4 segundos 
(Sportback e sedã)
Velocidade máxima: 
241 km/h (Sportback) e 
248 km/h (sedã)
Preço: a partir de 
R$ 264.990 
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NOVA GERAÇÃO

 A O Honda City chega a sua 
quinta geração, estreando a 
versão hatchback. As ven-
das do New City sedã se ini-
ciam em janeiro de 2022, 
com pré-venda a partir de 
23 de novembro. Os preços 
das versões do sedã são de 
R$ 108.300 para a EX, de R$ 
114.700 para a EXL e de R$ 
123.100 para a “top” Touring. 
Os preços são para todo o Bra-
sil com exceção do Estado de 
São Paulo e de Manaus (AM). 
As vendas do New City hat-
chback começarão em março 
de 2022, com preços divulga-
dos em janeiro.

O New City vem com um 
motor inédito, todo em alu-
mínio, 1.5 16V DI DOHC i-V-
TEC aspirado, quatro cilin-
dros com injeção direta de 
combustível e dois comandos 
de válvulas no cabeçote e po-
tência de 126 cavalos a 6.200 
rotações por minuto tanto 
com etanol quanto com ga-
solina. O torque é de 15,8 kgfm 
a 4.600 giros com etanol. O 
câmbio CVT, com simulação 
de 7 marchas e opção de tro-
cas sequenciais em “paddles 
shifts” no volante, recebeu 
mudanças: o Step-shift atua 
sob condução esportiva e o 
EDDB (Early Down-shift Du-
ring Braking), com ação au-

Renovação da identidade
NOVA GERAÇÃO.  A Honda apresenta no Brasil o New City, na confi guração sedã e 
na inédita hatchback; vendas do New City sedã se iniciam em janeiro de 2022

tomática, amplia a segurança 
sem afetar o consumo. 

Segundo a Honda, o sedã 
cresceu em todas as dimen-
sões, ficando com 4,54 m de 
comprimento, 1,74 m de lar-
gura, 1,47 m de altura e 2,60 
m de distância de entre eixos, 
enquanto a hatch – com so-
mente as configuração EXL e 
Touring – terá 4,34 m de com-
primento, 1,74 m de largura, 
1,49 m de altura e 2,60 m de 
entre-eixos. Na versão Tou-
ring dos dois modelos, os fa-
róis são em full-led, com luzes 
indicadoras de direção, fachos 
baixo e alto, DRL e auxiliares 
de neblina em leds. As demais 
versões contam com DRL de 
leds e bloco óptico principal 
com projetor. As rodas são 
de liga leve com aro de 16 po-
legadas, em todas as versões, 
mesclando acabamento fron-
tal diamantado e pintura na 
cor preta. 

Em todas as versões, os 
modelos são equipados com 
um painel amplo, com cará-
ter esportivo, com um novo 
Sistema de Estabilização Cor-
poral, uma tecnologia antifa-
diga adotada nos bancos para 
melhorar o suporte do cor-
po do ocupante, evitando o 
esforço constante para a re-
tomada do posicionamento 

ideal. No sedã e no hatchback, 
todas as configurações tra-
zem botão de partida do mo-
tor, sistema de destravamen-
to por proximidade da chave, 
ar-condicionado digital, nova 
central multimídia “touchs-
creen” de 8 polegadas com 
espelhamento para Android 
Auto e Apple CarPlay sem fio 
e câmera de ré com multi-
visão. Nas EXL, estão dispo-
níveis sensores de estacio-
namento traseiros, bancos 
revestidos em couro, painel 
digital de TFT de 7 polegadas 
multiconfigurável, ar-condi-
cionado digital e automáti-
co e função de travamento 
das portas por aproximação 
da chave. As versões Touring 
contam ainda com sensores 
de estacionamento diantei-
ros e retrovisor fotocrômico.

O New City contará ainda 
com o Honda Sensing, pacote 

de tecnologias de segurança e 
assistência ao motorista, que 
tem cinco funções: Controle 
de Cruzeiro Adaptativo, siste-
mas de frenagem para mitiga-
ção de colisão, de assistência 
de permanência em faixa e 
para mitigação de evasão de 
pista e ajuste automático de 
farol. O New City traz ainda 
vários dispositivos de segu-
rança em todas as versões, 
como assistentes de estabi-
lidade e tração e de partida 
em rampa, sistema de luzes 
de emergência, seis airbags, 
estrutura de deformação pro-
gressiva, sistema Isofix para 
fixarmassentos infantis e 
alerta de baixa pressão dos 
pneus. O LaneWatch, assis-
tente para redução de ponto 
cego, está disponível nas ver-
sões EXL e Touring do sedã e 
na Touring do hatch. (Daniel 
Dias/AutoMotrix)

O New City vem com um motor 1.5 16V DI DOHC i-VTEC aspirado
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Honda New City sedã 2022 e Honda New City Hatchback 2022

O interior do New City destaca, segundo a Honda, a sofi sticação 
dos materiais e qualidade de acabamento e montagem

A 
Triumph Trident 660 já 
está disponível nas con-
cessionárias brasileiras. 
Um novo motor de três 
cilindros, de 660 cc, foi 

desenvolvido especificamente para 
a Trident, com a proposta de ofe-
recer um equilíbrio interessante 
entre torque e potência. O motor 
tem 81 cavalos a 10.250 rpm e mais 
de 90% da força já está disponível 
na maior parte da faixa de rotação, 
chegando a pouco mais de 6 kgfm 
a 6.250 rpm de torque. A moto con-
ta com câmbio de 6 velocidades e 
comando final otimizado para ade-
quar-se à confiabilidade e capacida-
de de pilotagem dinâmica.

A parte ciclística da Trident está 
ancorada em um inédito chassi tu-
bular de aço. A geometria deixou a 
roadster inglesa bastante agressiva 
na “tocada”. Conta com garfos inver-
tidos com 120 milímetros de curso 
na dianteira. Na traseira, tem um 
mono-amortecedor com pré-carga 
ajustável, ambos da marca Showa. 
O sistema de freios da Nissin oferece 
elevada potência de frenagem com 
pinças dianteiras deslizantes de dois 
pistões, com discos duplos leves de 
310 milímetros na frente e pinça tra-
seira de pistão único. A moto conta 
com rodas de liga leve de 17 polega-
das e pesa 189 quilos (a seco).

A nova Trident é equipada com 
dois modos de pilotagem, contro-
le de tração ajustável e sistema de 
aceleração ride-by-wire (sem cabo). 
Os modos de pilotagem são “Road” 
(estrada) e “Rain” (chuva), que au-
mentam o controle e a segurança do 
piloto por meio do ajuste eletrônico 
do mapa de aceleração e do controle 
de tração. A iluminação é de leds. A 
moto tem mais de 30 itens de aces-
sórios, com destaque para o módulo 
de conectividade My Triumph, mala 
traseira e de tanque com “quick re-
lease”, carenagem inferior, Flyscreen 
com “colour match” e, em breve, 
Quickshifter para garantir rápidas 
mudanças de marcha sem o uso da 
embreagem.

A Triumph Trident 660 custará 
a partir de R$ 47.490, em uma úni-
ca versão, e estará disponível nas 
cores Silver Ice & Diablo Red, Matt 
Jet Black & Matt Silver Ice e Crystal 
White. Um dos diferenciais do novo 
modelo é o generoso intervalo de re-
visão, de 16 mil quilômetros. É uma 
faixa de 25% a 65% superior à ofere-
cida pelos principais concorrentes 
na sua categoria. (Aldo Tizzani, do “Minu-
toMotor” especial para AutoMotrix)
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A moto tem mais de 30 itens de acessórios que proporcionam conforto, segurança 
e personalização, com destaque para o módulo de conectividade My Triumph

A Triumph Trident 660 custará a partir de R$ 47.490 e estará disponível nas 
cores Silver Ice & Diablo Red, Matt Jet Black & Matt Silver Ice e Crystal White

Sotaque britânico
DUAS RODAS. Triumph Trident 

660 estreia no Brasil para disputar 
segmento roadster média cilindrada
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