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Alckmin diz que Doria ficará isolado nas eleições presidenciais de 2022. BRASIL/A5
TOM VIEIRA FREITAS/FOTOARENA/FOLHAPRESS

Prefeitura de SP confirma Réveillon
A O prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou

nesta terça que a realização da tradicional
festa na Avenida Paulista está mantida

A realização da festa de virada de
ano, e também de outros eventos
presenciais, tem sido alvo de polêmica desde que a nova variante
Ômicrom, foi identificada. A ges-

tão municipal tem mostrado tom
de otimismo sobre a confirmação
do calendário dos grandes eventos na Cidade. Na próxima segunda, haverá reunião com represen-

tantes da Secretaria Municipal da
Saúde para avaliar os resultados do
monitoramento focado nos eventuais casos de infecção pela variante Ômicron na Capital. ESTADO/A3

Maiores cidades
do Nordeste não
realizarão festas
As maiores capitais do Nordeste
anunciaram que não vão realizar festas de Réveillon neste ano
por temor de um avanço da Covid-19 com a chegada da variante Ômicron. Depois de Salvador
na segunda-feira, ontem foi a
vez do Recife confirmar que não
vai realizar shows e terá apenas
queima de fogos sem estampido
em quatro balsas na orla de Boa
BRASIL/A5
Viagem.

Casos de zika e
dengue caem;
chikunguya sobe
BRASIL/A5

EDUARDO KNAPP/FOLHAPRESS

Incerteza em SP Sem estar
confirmado, Carnaval já
tem 440 blocos aprovados

A prefeitura divulgou a lista dos primeiros 440 blocos de rua que foram aprovados
para desfilar no Carnaval 2022. A lista inclui blocos conhecidos como Acadêmicos
do Baixo Augusta, Agrada Gregos, Minhoqueens e Tarado Ni Você e artistas consagrados como Anitta, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Daniela Mercury, Alceu Valença,
ESTADO/A3
Elba Ramalho, Pocah, Monobloco e Galo da Madrugada, e outros.

VIOLÊNCIA

Roubos de celular
com extorsão crescem
8 vezes em SP ESTADO/A3

CRISE ECONÔMICA

LUTA CONTRA A AIDS

Endividamento
atinge 75,6% das
famílias no País

Estado distribui
testes para fazer
exame em casa

Com o agravamento da crise econômica, as altas taxas de desemprego, de inflação e de juros e o
salário cada vez mais em baixa, o
endividamento no País bateu mais
um recorde em novembro e atingiu 75,6% das famílias brasileiras.
São famílias que declararam ter dívidas a vencer, em atraso ou não.
Um percentual de 26,1% declarou
ter dívidas em atraso e um de 10,1%
disse que não têm como pagar, ou
seja, se juntarão ao contingente
de inadimplentes. De acordo com
a CNC, 41% das famílias brasileiras
devem a mais de 90 dias e 32,3% de
SEU DINHEIRO/B1
30 a 90 dias.

Dando início à edição 2021 da
campanha anual “Fique Sabendo”, a Secretaria de Estado da Saúde vai distribuir de forma intensa
milhares de autotestes de HIV no
Estado, a partir do dia 1º de dezembro, no qual é comemorado
o Dia Mundial da Luta Contra a
Aids. 622 municípios (96,4%) vão
participar das ações de intensificação de testagem de HIV e Sífilis. A campanha deste ano tem a
meta de realizar mais de 350 mil
testes, com foco naqueles de resultado rápido. Serão 150,1 mil
testes rápidos de HIV e 148,8 mil
SERVIÇOS/A2
de sífilis.

PEDRO LADEIRA/FOLHAPRESS

Bolsonaro se filia ao PL, volta ao
centrão e faz ataques à esquerda

Desemprego recua
para 12,6% e atinge
13,5 milhões SEU DINHEIRO/B1 O presidente da República oficializou sua ida ao partido nesta terça

BRASIL/A5

HIV: Anvisa aprova 1º
tratamento com um
BRASIL/A5
comprimido
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Sol com algumas
nuvens.
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Não podem circular na cidade de
São Paulo das 7h às 10h e das 17h
às 20h veículos com placas final:

HOJE:

AMANHÃ:

5e6 7e8

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

ESTUDANTES DO ESTADO. Prazo do Vestibulinho vai até 6 de dezembro e o do

Vestibular termina no dia 8 de dezembro; inscrição segue exclusivamente pelo site

Etecs e Fatecs prorrogam
inscrições para 2022

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Resultado do Enem. Os resultados das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 serão divulgados no dia 11 de fevereiro do ano que vem. A data foi
confirmada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável
pela realização do exame, durante entrevista coletiva. De
acordo com o presidente do Inep, Danilo Dupas, o comparecimento no domingo (28), segundo dia de provas,
foi de 70%. Dupas também confirmou que está aberto o prazo para que os estudantes que não compareceram aos locais de prova por problemas logísticos ou por
doenças infectocontagiosas, como a Covid-19, peçam a
reaplicação do Enem 2021, por meio da página do participante no site do Ineo. Durante a coletiva, o delegado
da Polícia Federal, Cléo Mazzotti, informou que foram
cumpridos 31 mandados de prisão nos locais de prova. O
alvo foram pessoas acusadas de tráfico de drogas, cárcere privado e estupro de vulnerável, entre outros crimes.
Duas pessoas foram presas pela tentativa de uso de ponto eletrônico em dois locais de prova. (AB)
Oportunidade. Entre os dias 7 e 10 de dezembro acontece o XVIII Congresso Nacional de Estudos Tributários, em formato on-line, com a participação de grandes
nomes da área. O evento é uma realização da IBET com
patrocínio do escritório Sacha Calmon Advogados. Neste
ano, o congresso abordará temas importantes como “O
STF e a Legalidade”, “Coisa julgada tributária com eficácia prospectiva e as questões constitucionais discutidas
nos temas 881 e 885 do STF”, “Instrumentos para alcance
da segurança jurídica: da criação à aplicação das normas
jurídicas” e “Gastos tributários indiretos e o princípio da
transparência orçamentária”. Dentre as participações especiais, estão a Professora Dra. Misabel Derzi, Professor
Dr. Sacha Calmon, Dr. Valter Lobato e Dr. André Mendes.
Para se inscrever, o link é bit.ly/3raaVLR. (GSP)
Vagas em Taboão da Serra. O grupo RD, proprietário das farmácias Droga Raia e Drogasil, está com vagas
abertas para Taboão da Serra. A unidade do Jardim Maria Rosa, na praça Nicola Vivilechio, está recebendo os
currículos. Para concorrer a uma vaga o candidato pode
preencher o currículo eletrônico no site epartner2.vagas.
com.br. (GSP)
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prazo para inscrição no Vestibulinho das
Escolas Técnicas Estaduais
(Etecs) e no Vestibular das
Faculdades de Tecnologia
do Estado (Fatecs), para o
primeiro semestre de 2022,
foi prorrogado. Interessados
em estudar nas Etecs poderão se inscrever até as 15 horas da próxima segunda-feira (6), exclusivamente pelo
site. Já o prazo de inscrição
para as Fatecs termina no
dia 8 de dezembro, também
às 15 horas, somente pela internet.
O critério de seleção para
os dois processos seletivos
será por análise do histórico escolar. Para as Etecs, serão consideradas as notas
das disciplinas de Língua

Portuguesa e Matemática,
referentes ao sétimo ou oitavo ano do Ensino Fundamental, concluído até 2019
ou 2020. Os candidatos que
vão concorrer a uma vaga
nas Fatecs terão que apresentar as notas referentes à
primeira ou segunda série
do Ensino Médio, concluída
até 2019 ou 2020.
As Etecs e Fatecs disponibilizam computadores e
acesso à internet a quem tiver dificuldade para fazer a
inscrição. Os interessados
devem verificar data e horário de atendimento nas unidades. Para utilizar os equipamentos, será obrigatório
o uso de máscara de proteção facial e também respeitar as demais medidas de
proteção do Protocolo Sanitário Institucional do CPS

Interessados
em estudar nas
Etecs poderão se
inscrever até as 15
horas da próxima
segunda-feira,
6 de dezembro,
exclusivamente
pelo site; já
o prazo de
inscrição para as
Fatecs termina no
dia 8 de dezembro

ENSINO.
O Centro Paula Souza (CPS)
oferece mais de 104 mil vagas, distribuídas em todas
as regiões do Estado, para
os dois processos seletivos,
sendo 87.415 para os Ensinos Técnico, Integrado, Médio com ênfase e Especialização e 17.495 vagas para o
Ensino Superior de Tecnologia.
O Sistema de Pontuação
Acrescida do CPS concede
acréscimo de pontos à nota
final do processo seletivo
das Etecs e Fatecs, sendo 3%
a estudantes afrodescendentes e 10% a oriundos da
rede pública. Quem estiver
nas duas situações, recebe
13% de bônus.
A matéria completa está
disponível pelo site da Gazeta. (GSP)

Governo de São Paulo vai distribuir
testes de HIV para fazer em casa

D

ando início à
edição 2021 da
campanha anual
“Fique Sabendo”,
a Secretaria de
Estado da Saúde vai distribuir
de forma intensa milhares de
autotestes de HIV no Estado,
a partir do dia 1º de dezembro, no qual é comemorado
o Dia Mundial da Luta Contra
a Aids.
De todos as cidades paulistas, 622 municípios (96,4%)
vão participar das ações de
ISABELA CARRARI/PMS
intensificação de testagem
D SP dá início a campanha Fique Sabendo no dia 1º de dezembro; de todos as cidades paulistas,
de HIV e Sífilis. A campanha
deste ano tem a meda de rea- 622 municípios (96,4%) vão participar das ações de intensificação de testagem de HIV e Sífilis
lizar mais de 350 mil testes,
com foco naqueles de resultado rápido. Se0800-16-25-50. Há também o WhatsArão 150,1 mil testes rápidos de HIV e 148,8
pp “Conversaria sem tabu” no número (11)
Um dos grandes
mil de sífilis. Os exames regulares também
99130-3310, e nas redes sociais do CRT: @
focos da campanha
serão oferecidos (37,9 mil de HIV e 28,2 mil
crtaidssp.
deste ano é
de sífilis).
Os cuidados com a pandemia também
FIQUE SABENDO NA CAPITAL.
proporcionar sigilo
serão considerados na execução da campaA Secretaria promove, das 9h às 14h em 1º
aos participantes
nha. Cada cidade será responsável por dede dezembro, ação de testagem na Casa do
e, para aqueles
senvolver as estratégias apropriadas para
Adolescente de Heliópolis, localizada denque precisarem,
sua região, mantendo as medidas de pretro do Ambulatório Médico de Especialidauma orientação
venção e proteção contra o coronavírus.
des (AME) Barradas. Serão disponibilizados
para o tratamento;
“Fazer o diagnóstico e tratar as pessoas
110 testes para HIV e 110 para sífilis, além de
que vivem com estas doenças é uma forma 10 mil camisinhas masculinas (externas) e 2
por isso, além
efetiva de melhorar a qualidade de vida e
mil femininas (internas), entre outros itens.
das 4,9 mil
quebrar a cadeia de transmissão. Justamen- Além disso, o evento terá atividades diverUnidades Básicas
te por isso a campanha anual intensifica um sas de prevenção combinada. O evento será
de Saúde (UBS)
trabalho que o SUS realiza durante o ano
aberto ao público e o acesso é feito pelo
que realizarão
todo voltado à prevenção das ISTs (Infeccendereço avenida Almirante Delamare, nº
iniciativas, há
ções Sexualmente Transmissíveis)”, comen- 1.534 - Cidade Nova Heliópolis, zona sul da
ta o Secretário de Estado da Saúde, Jean GoCapital.
também atividades
rinchteyn.
Já na Estação Sacomã do Metrô, da linha
de incentivo à
Um dos grandes focos da campanha
2-Verde, o mutirão vai das 10h às 15h. No lotestagem fora
deste ano é proporcionar sigilo aos particical, serão ofertados cerca de 600 autotestes
destas unidades
pantes e, para aqueles que precisarem, uma para HIV, com distribuição de 7,2 mil preserorientação para o tratamento. Por isso, além vativos masculinos (externos), 2 mil preserdas 4,9 mil Unidades Básicas de Saúde (UBS) vativos femininos (internos), gel lubrificanque realizarão iniciativas, há também ativite e folders de conscientização, com apoio
dades de incentivo à testagem fora destas
da Companhia do Metropolitano de São
unidades. Cerca de 53,8% das cidades farão
Paulo (Metrô).
esse tipo de ação.
Na estação Luz do Metrô, da linha 1-Azul,
Apesar de a campanha ocorrer no mês
a ação ocorre das 10h às 14h. Além de 600
de dezembro, o governo de São Paulo oferautotestes, serão disponibilizados também
ta testes para HIV e sífilis gratuitos duran300 testes rápidos de HIV e Sífilis.
te todo o ano. Você pode obter mais inforA matéria completa pode ser lida pelo
mações neste site, ou pelo Disque IST/Aids:
site da Gazeta. (GSP)
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FESTA. Apesar do número de blocos aprovados, muitos deles ainda não têm certeza se irão de fato desfilar em 2022

SEGUIDO DE EXTORSÃO

Sem estar confirmado, Carnaval
já tem pelo menos 440 blocos

Roubo de
celular cresce
oito vezes no
estado de SP

A A Prefeitura de São Paulo
divulgou a lista dos primeiros 440 blocos de rua que foram aprovados no processo
de inscrição para desfilar no
Carnaval 2022 na Cidade. A
lista inclui blocos conhecidos
da capital paulista como Acadêmicos do Baixo Augusta,
Agrada Gregos, Minhoqueens
e Tarado Ni Você e ainda artistas consagrados como Anitta,
Pabllo Vittar, Gloria Groove,
Daniela Mercury, Alceu Valença, Elba Ramalho, Pocah,
Monobloco e Galo da Madrugada, e outros.
Ao manter os planos para
a edição da festa no ano que
vem, São Paulo permanece
na contramão de outros municípios paulistas que já cancelaram as suas celebrações
de arnaval, como Ubatuba e
São Luiz do Paraitinga. O texto conta com informações do
portal “R7”.
Além da discussão sobre
a realização do Carnaval em
2022, novas polêmicas têm
sido levantadas em torno dos

eventos de Réveillon, principalmente por conta dos índices de contaminação pelo
coronavírus, que permanecem altos, e pela descoberta
da variante Ômicron na semana passada.
O que se sabe é que a realização do evento na Capital ainda não está totalmente
confirmada, mas o seu eventual cancelamento passa por
questões de planejamento e
patrocínio. De acordo com a
gestão Ricardo Nunes (MDB),
seria incoerente impedir a
realização do evento. Uma
das preocupações do prefeito é com o patrocinador
da festa, uma subsidiária da
Ambev.
A decisão final sobre a realização do evento deve sair no
final do mês de dezembro,
quando a prefeitura deve analisar os índices de cobertura
vacinal alcançados e outros
índices relativos à pandemia.
A matéria completa pode
ser acessada pelo site da
Gazeta. (GSP)

DIEGO PADGURSCHI/UOL/FOLHAPRESS

Bloco da Preta, no Carnaval de 2019; Preta Gil já confirmou que não deve desfilar com seu bloco em 2022

SP usará vacina da Pfizer
em quem recebeu a Janssen
Prefeitura de SP disse que vai usar a vacina da Pfizer para a segunda
dose naqueles que foram vacinadas com o imunizante da Janssen

A A prefeitura de São Paulo
informou que vai usar a vacina da Pfizer para a segunda dose naqueles que foram
vacinadas com o imunizante
da Janssen – cerca de 300 mil
pessoas na capital paulista.
A medida passa a valer nesta
terça-feira (30).
Segundo a prefeitura, a intercambialidade respeita documento técnico do governo
de São Paulo, que permite a
utilização do imunizante da
Pfizer em caso de indisponibilidade de doses da Janssen.
Ficou dispensada também a obrigatoriedade da
apresentação de compro-

Ficou dispensada
também a
obrigatoriedade
da apresentação
de comprovante
de endereço para
receber a vacina;
medida começou a
valer nesta terçafeira na cidade de
São Paulo
vante de endereço para receber a vacina. “Com o alto
índice de imunização para

primeira e segunda doses na
capital e para fortalecer a vacinação nacional, qualquer
pessoa pode se apresentar
para receber o imunizante,
independentemente do local de residência”, informa
a nota.
VARIANTE ÔMICRON.
A prefeitura reforçou que
não há registro de pacientes
com a nova variante Ômicron, mas informou ter determinado os hospitais de
referência para recebimento
de possíveis casos: o Hospital Municipal Tide Setúbal e
o Hospital Geral Guaianazes.

Réveillon de São Paulo está
confirmado, diz Ricardo Nunes
A O prefeito de São Paulo, Ri-

cardo Nunes (MDB), afirmou
nesta terça-feira (30) que a
realização da tradicional festa
de Réveillon na avenida Paulista está confirmada. O anúncio foi feito em uma coletiva
de imprensa no Estádio do
Pacaembu durante a manhã.
A realização da festa de virada de ano, e também de outros eventos presenciais, tem
sido alvo de polêmica desde
que uma nova variante do
coronavírus, a ômicrom, foi
identificada na semana passada. Desde então, a gestão
municipal tem mostrado tom
de otimismo sobre a confirmação do calendário dos
grandes eventos na Cidade.
Com relação ao carnaval,
por exemplo, a prefeitura não
demonstra intensão de alterar os planos. Nesta segunda-feira (30), a gestão divul-

KEVIN DAVID/FOLHAPRESS

Queima de fogos e show de Réveillon avenida Paulista em 2019;
evento deste ano foi confirmado pelo prefeito Ricardo Nunes
gou uma lista com mais de
400 blocos que foram aprovados para desfilar pelas ruas
da Cidade em fevereiro. O texto conta com informações do
“G1”.

No entanto, ao ser perguntado novamente sobre a realização da festa de Ano Novo,
o Nunes respondeu: “na data
de hoje, está mantida”, o que
pode indicar que os planos

SYHINSTAS

Segundo a prefeitura, a intercambialidade dos imunizantes
respeita documentos técnicos do Governo de São Paulo
Todas as amostras recebidas pelo Instituto Butantan, pela Universidade de
São Paulo (USP) e pelo Instituto Adolfo Lutz, no momento, apontam a variante
Delta. A coleta, agora, passa a incluir pacientes sin-

podem mudar. Na próxima
segunda-feira (6) ele fará uma
reunião com representantes
da Secretaria Municipal da
Saúde para avaliar os resultados do monitoramento focado nos eventuais casos de infecção pela variante ômicron
na Capital.
O prefeito disse ainda que
a decisão final será tomada
após a realização desta reunião com a pasta da Saúde na
próxima semana. “A Prefeitura de São Paulo, desde que começou a pandemia, não errou
até agora. Sempre tomou atitudes que deram certo. E isso
a gente precisa ter como referência e continuar na mesma
linha, confiando na Secretaria de Saúde, e a população
ter do prefeito a palavra e o
compromisso: não tomarei
nenhuma atitude para agradar A ou B, nenhuma atitude
para ficar bem ou mal com
ninguém. As ações da Prefeitura de São Paulo serão tomadas com base na Secretaria de
Saúde”, complementou.
A matéria completa no
site da Gazeta. (GSP)

tomáticos vindos de países
africanos, que terão os dados recolhidos e receberão
orientação para cumprir
quarentena de 14 dias, de
forma a serem monitorados
pelas autoridades de saúde.
(AB e GSP)

A O Pix, serviço digital de
pagamentos, tem ganhado
cada vez mais novidades,
mas, ao mesmo tempo em
que se populariza, o serviço
dá fôlego a golpes que envolvem transações financeiras. No estado de São Paulo,
o número de roubos de celular seguidos de extorsão
teve aumento nos meses de
agosto e setembro. Segundo
levantamento do Departamento de Pesquisas em Economia do Crime, da Fecap
(Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado), o roubo desses aparelhos seguido de ameaças, sequestros
e violência equivale a 54%
de todos os registros do ano.
A pesquisa aponta que
este tipo de crime totalizou
oito vezes mais registros
em relação ao mesmo período em 2020. “Os dados
demonstram uma mudança no comportamento criminal e sugerem uma relação entre os dois tipos de
crime com uma tendência
de aumento”, esclarece Erivaldo Vieira, professor de
economia da Fecap. As informações foram publicadas
pelo “R7”.
Somente nos meses de
agosto e setembro deste ano
foram 45 casos registrados.
No ano passado, nestes dois
meses, somente 5 ocorrências foram apontadas na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Em 2020,
ano em que o isolamento
social foi mais expressivo,
os roubos de celular seguidos de extorsão somaram 38
casos. Em 2021 já existem 83
registros deste tipo de crime.
“Trata-se de um efeito
dessa possibilidade de fazer operações instantaneamente. A criminalidade acaba inovando na forma de
agir”, diz o coordenador do
Departamento de Pesquisas em Economia do Crime
da Fecap. Segundo ele, o aumento destes casos estaria
relacionado à retomada das
atividades e à popularização do Pix como meio facilitado de realizar transações
financeiras.
A matéria na íntegra
pode ser acessada no site da
Gazeta (www.gazetasp.com.
br). (GSP)

Centro terá estátuas de
Adoniran e Vanzolini
A O A Prefeitura de São Paulo lançou neste fim de semana uma licitação pública para
a requalificação e valorização
da esquina das avenidas Ipiranga e São João, na região
central da cidade. O objetivo, segundo a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), é
torná-la um novo ponto de
visitação para moradores e
turistas.
O projeto propõe ainda
para a região da avenida Ipiranga a instalação de quatro
esculturas em bronze como
homenagem a personalidades marcantes da cultura paulistana. Os homenageados
serão os compositores Adoniran Barbosa (1912-1982) e
Paulo Vanzolini (1924-2013),
além de estátuas em exaltação a duas profissões tradicionais: fotógrafo de lambe-lambe e tocador de realejo.
“Reforma de calçadas e tra-

vessias de pedestres, revestimento das fachadas de prédios que remetam a uma São
Paulo antiga, iluminação especial nas paredes externas
de edifícios históricos e sinalização em estilo retrô são algumas das ações previstas”, informou a prefeitura, em nota.
Paralelamente a isso, a
prefeitura também anunciou
durante o mês de agosto que
a cidade terá até março do
ano que vem cinco estátuas
em homenagem a personalidades negras.
A previsão é que todas sejam instaladas até março de
2022. Os homenageados serão a escritora Carolina Maria de Jesus, o músico Geraldo
Filme, o atleta olímpico Adhemar Ferreira da Silva, a música e ativista Deolinda Madre
(conhecida como madrinha
Eunice) e o músico Itamar Assumpção. (Bruno Hoffmann)

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
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS: 12/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
REFERENTES A REFORMA NO CAMPO DO ESTADIO MUNICIPAL “ANTÔNIO
SPINA” NO CENTRO.
Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, nos dias
úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Cabreúva, sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, podendo adquiri-lo
junto ao Departamento de Compras e Licitações, em CD -ROM a ser retirado no referido endereço, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa mediante
o pagamento de R$ 10,00 (dez reais), a ser efetuado no Setor de Arrecadação, no
mesmo endereço ou ainda, gratuitamente, através de “download” junto a “home page”
desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.cabreuva.sp.gov.br.
Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no Departamento de
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cabreúva, no dia 16 de dezembro de
2021, até as 09:30 horas, iniciando a sua abertura às 10:00 horas.
Cabreúva, 29 de novembro de 2021.
Antonio Carlos Mangini
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ

RETIFICAÇÃO
Na publicação realizada neste diário, na data de 27 de novembro de 2021, onde se lê:
Tomada de Preços 01/2021, leia-se: Tomada de Preços 03/2021
No mais fica redesignada a data de abertura para o dia 29/12/2021.
O edital e anexos estão disponíveis no site www.igarata.sp.gov.br aba “Licitações”.
Maiores informações: 011 – 4610-0474.
Igaratá, 30 de novembro de 2021.
Fatima Madalena Andrade Prianti
Ass. Setor de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 159/2021
OBJETO: Aquisição de veículo 07 lugares através do orçamento impositivo da vereadora
Sônia Regina Rodrigues para atender a demanda de viagens e municipais e intermunicipais de pacientes da Secretaria de Saúde no município de Mogi Mirim/SP. DATA DE
ABERTURA: 14 de dezembro de 2021, às 09 horas.
AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 160/2021
OBJETO: Aquisição de uma carreta tipo trailer fechada para transporte de cavalos, nova,
sem uso, completa com pneus novos, para transportar cavalos através do orçamento impositivo da vereadora Sônia Regina Rodrigues para uso no Bem Estar Animal do município de
Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 14 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 Secretaria de Suprimentos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos
telefones: (19) 3814.1044/3814.1049/3814.1059/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@
gmail.com. Mogi Mirim, 30 de novembro de 2021.
Mauro Nunes Junior
Secretário de Suprimentos e Qualidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 1.959/2021
TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2021
TIPO MENOR PREÇO
ACHA-SE ABERTO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI-SP., A LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2021, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE
OBRA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS:
A)-LOTE 01- SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA E
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA PROFESSOR HEITOR SPÍNOLA DE ASSIS CARDOSO ( ANTIGA RUA CINCO) E RUA OITO, DO LOTEAMENTO JARDIM BOM RETIRO, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O
MEMORIAL DESCRITIVO, ANEXO I, DESTE EDITAL, EM
ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº. 101115/2021 ASSINADO COM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ESTA POR SUA SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM
MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS E O MUNICÍPIO DE
ITARIRI.
B)- LOTE 02- SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA E
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA SEIS E RUA QUATRO ( PARTE),
DO LOTEAMENTO JARDIM BOM RETIRO, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, ANEXO I, DESTE EDITAL, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº. 101116/2021 ASSINADO COM O ESTADO DE
SÃO PAULO, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ESTA POR SUA SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS
E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS E O MUNICÍPIO DE ITARIRI. ,
CONFORME PROJETO E MEMORIAOL DESCRITIVO, ANEXO DO EDITAL.
DATA DA REALIZAÇÃO: DIA 16/12/2021, ÀS 09:00 HORAS.
OS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA E OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SERÃO RECEBIDOS NA SESSÃO DE PROCESSAMENTO LOGO
APÓS O CREDENCIAMENTO DOS INTERESSADOS.
LOCAL: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI, SITO À RUA NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT, N. 133, CENTRO, ITARIRI/SP.
VALOR ESTIMATIVO:R$ 1.044.088,76 ( HUM MILHÃO, QUARENTA E MIL, OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).
O EDITAL E ANEXOS PODERÁ SER ACESSADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE ITARIRI: WWW.ITARIRI.SP.GOV.BR E TAMBÉM PODERÁ SER
OBTIDO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI, LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DO
MONTE SERRAT, 133, CENTRO – ITARIRI (SP), TELEFONE (13) 34187300 .

CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: nº 06/2021 – Menor Preço Global

OBJETO: “Contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva
e corretiva da rede elétrica, rede hidráulica, rede de telecomunicações, rede
física de informática, automação e predial, sem fornecimento de material, para o
prédio da Câmara Municipal de Hortolândia, conforme condições,
especificações e exigências do Termo de Referência- Anexo I. ”.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Até às 9h do dia 14/12/2021
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Dia 14/12/2021 às 9h, no
Plenário da Câmara Municipal de Hortolândia.
EDITAL DISPONÍVEL NO SITE DA CAMARA – www.hortolandia.sp.leg.br e no
prédio da Câmara das 8h às 17h, sito à rua Joseph Paul Julien Burlandy, nº 250 –
Parque Gabriel – Hortolândia/SP - Fone: 19-3897-9900 / ramal 336.
Hortolândia, 30 de novembro de 2021.
Marcia Terezinha Voievoda Barone

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNA

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2021.
PROCESSO LICITATÓRIO/PROTOCOLO Nº. 960/2021.ABERTA EM 30/11/2021 – ENCERRADA
EM 30/11/2021. Resumo do Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de
engenharia para construção de Travessia em Aduelas Pré-moldadas em Concreto Armado sobre
o Córrego Água Limpa no final da Rua Orlando Carrero de Melo e início da Estrada Municipal BRN-020, em
Braúna/SP, com extensão de 13,00m e largura de 7,00m.No uso das atribuições legais a mim conferidas
e em conformidade com o disposto no artigo 43, VI, da Lei Federal 8666/93 e suas alterações posteriores;
HOMOLOGO o procedimento licitatório acima, em face do parecer exarado pela Comissão de Licitações,
devidamente designada e; ADJUDICO seu objeto nos termos do contido no item 17 do Edital (HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO), sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO MENOR GLOBAL, em favor da licitante:
COPEL - CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.623.468/0001-32 - Valor Total R$
483.628,56 (quatrocentos e oitenta três mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos).
Pelo presente, autorizo a lavratura do contrato e notifico o Licitante Adjudicado sobre o prazo de 05(cinco) dias
úteis, após a apresentação da garantia conforme Item 21 (DO PRAZO E DA ASSINATURA DO CONTRATO),
subitem 21.3 do Edital, proceder a assinatura do mesmo. À Comissão de Licitações para as providências
necessárias. Braúna/SP,30 de novembro de 2021.HEITOR VERDÚ. Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2021 - PROCESSO Nº 63/2021
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO
PRESENCIAL - Nº 32/2021, do tipo menor preço, por empreitada de menor preço
unitário, visando Registro de preço para eventual e futura aquisição de leite tipo
“B” ou “C” e bebida láctea para a merenda escolar das escolas da rede de ensino
fundamental, ensino infantil (creche e pré-escolas), ensino médio e demais setores desta
Municipalidade pelo período de 12 (doze) meses, conforme quantitativo e especificações
descritas no termo de referência, por fornecimento parcelado e a pedido, respeitando
as necessidades e o interesse público, com encerramento para credenciamento às
09h00min do dia 15/12/2021. Valor do Edital: Gratuito. O Edital e seus Anexos estarão
disponíveis para retirada no horário comercial na Prefeitura Municipal de Corumbataí,
sita à Rua 4, nº 147, Centro, Corumbataí-SP, mediante a apresentação de um Pen Drive,
de boa qualidade, para gravação do respectivo edital, através do e-mail licitacao@
corumbatai.sp.gov.br, devendo a empresa solicitante enviar os dados cadastrais, CNPJ,
Inscrição Estadual, endereço completo, telefone e e-mail ou pelo site www.corumbatai.
sp.gov.br com o respectivo preenchimento do comprovante de retirada do edital pelo site,
visando a eventual e futura comunicação entre esta prefeitura e empresa. Corumbataí,
01/12/2021. Pregoeiro (Portaria 7518/2021).Leandro Martinez – Prefeito Municipal.

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - USP

Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 004/2021 - FMRP-USP - Menor Preço - Processo nº 2021.1.1663.17.0
Encontra-se aberta na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), a licitação,
na modalidade Tomada de Preços nº 004/2021 - FMRP-USP, do Tipo Menor Preço, para a Contratação de empresa
para reforço de fundações e correção de rachaduras em paredes do Bloco “E” do Depto de Genética da FMRP-USP.
Data de entrega dos envelopes: até o dia 20.12.2021, às 09h30, com abertura prevista para o mesmo dia, às 10h00.
O valor global estimado (VGE) da obra é de R$ 86.706,00 (oitenta e seis mil, setecentos e seis reais). O resumo do
Edital será publicado em jornal de grande circulação e poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos www.
usp.br/licitacoes e www.fmrp.usp.br/pb/transparencia/licitacoes. A versão completa contendo as especificações,
desenhos e demais documentos técnicos relacionados à contratação, poderá ser obtida, junto ao Serviço de Compras e
Importação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, mediante solicitação enviada para o e-mail compras@fmrp.usp.
br, com todos os dados do interessado. Para entrega dos Envelopes, recomenda-se agendar previamente com o Serviço
de Compras e Importação, pelo e-mail compras@fmrp.usp.br. O horário de atendimento será das 09h00 às 17h00.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2021
EDITAL Nº 145/2021
PROCESSO Nº 163/2021
Objeto: Registro de preços para eventual
fornecimento de gás de cozinha P45 e
P13. O Edital está disponível gratuitamente
através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.
br e www.saae.sp.gov.br. Este Pregão será
realizado de forma ELETRÔNICA, através
do BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na
data de 14 de dezembro de 2021, às 09h00.
Maiores informações, na Gerência de Compras,
Licitações e Contratos do SAAE, através do
telefone: (19) 3834-9430. Indaiatuba, 30 de
novembro de 2021. ENGº PEDRO CLAUDIO
SALLA - Superintendente

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO N
Nº 131/2021
EDITAL Nº 141/2021
PROCESSO Nº 157/2021
Objeto: Registro de Preços para eventual
aquisição de tela soldada para concreto. O
Edital está disponível gratuitamente através
dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.
saae.sp.gov.br. Este Pregão será realizado de
forma ELETRÔNICA, através do BBM – Bolsa
Brasileira de Mercadoria, na data de 15 de dezembro de 2021, às 09h00. Maiores informações, na Gerência de Compras, Licitações e
Contratos do SAAE, através do telefone: (19)
3834-9435. Indaiatuba, 30 de novembro de
2021. ENGº PEDRO CLAUDIO SALLA - Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL

Pregão Presencial nº 87/21
P.A. nº 39674/21
Obj.: R. P. Contratação de empresa especializada para realização de exames - Disputa dia 13/12/21 às 09:00 horas
Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.sp.gov.br e no
depto. de Licitações e Compras, p/retirada com mídia de CD
gravável. Informações: (11) 4164-5500 ramal 5442.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO
DE DATAS
Concorrência Pública nº 026/2021
Objeto: contratação de empreitada de mão de
obra com fornecimento de materiais e equipamentos visando a execução da obra de reforma/
readequação do terminal rodoviário do município
de São José do Rio Preto/SP (rua Pedro Amaral,
esquina com a rua Bernardino de Campos), fases
1 e 2, conforme planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e
projetos anexos ao edital – Sec. Mun. de Obras e
Sec. Mun. Desenvovimento Economico. Valor total
estimado: R$ 17.195.144,53 – Prazo de Execução:
300 dias. Comunicamos aos interessados que realizaram a retirada do edital desta licitação que foi
realizada a retificação do edital eis que os técnicos
da Secretaria Municipal de Obras realizaram a retificação da planilha de orçamento sintético, planilha resumo e do Cronograma Físico Financeiro,
todos da Fase 1 da obra, salientando-se que estes
documentos estão à disposição dos interessados
na forma estipulada no item 15.1 do instrumento
convocatório. Para que não se alegue prejuízo à
elaboração da proposta, fica redesignada a data
da sessão de entrega dos envelopes e de abertura
dos envelopes com a documentação de habilitação para o dia 07/JANEIRO/2022. O edital retificado esta a disposição para consulta no site http://
www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/pages/
portal/apresentacao.jsp e fica, desde já, fazendo
parte integrante do processo, sendo válido para
todos os efeitos legais o documento original encartado nos autos, a disposição dos interessados.
Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras e
Contratos – Presidente da CML.
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
ANACONDA Industrial e Agrícola de Cereais S/A
(CNPJ 60.728.029/0002-05) torna público que recebeu da
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA,
através do processo SEI nº 6027.2020/0003564-8, a Licença
Ambiental Municipal (LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA - LAP
01/CLA-SVMA/2021) com validade de 5 anos para
implantação de Estacionamento de Caminhões, na Avenida
Presidente Altino nºs 2.437 e 2.589, Jaguaré, São Paulo, SP.

Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 03/2021 Processo nº 46/2021. O Município de Pontal torna pública
que a sessão pública do presente certame, realizada em
26/11/2021, foi declara Deserta, por ausência de propostas.
Comunica ainda a Redesignação do pleito licitatório, conforme segue, permanecendo inalterado o instrumento convocatório (edital). Tipo: menor preço global. Objeto: contratação
de empresa especializada para execução de reforma de passeios (calçamento) da Praça Dr. Antônio Alves Nogueira. Data/
horário limite para protocolo dos envelopes: 20/12/2021,
às 13:45h.. Data e horário de início sessão: 20/12/2021, às
14h. Local de protocolo dos envelopes e de realização da
sessão da licitação: Paço Municipal, situado à Rua Guilherme Silva nº 337, Centro, CEP 14.180-000, Pontal/SP. Local e
horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações
da Prefeitura de Pontal, sito à Rua Guilherme Silva nº 337,
Centro, das 8h às 11:30h e das 13h às 17h e através do site
oficial do Município de Pontal www.pontal.sp.gov.br. Observação: em virtude da pandemia em curso, o certame seguirá
as normas procedimentais estabelecidas pelo Decreto Municipal nº 033-A, de 23/4/2020 e será transmitida em tempo
real pelo canal do Departamento de Licitações do Município
de Pontal no YouTube (http://www.youtube.com/channel/
UCuuMBsprXv6OwAIcaBmhVhw), nos termos do art. 7º. da
Lei Municipal nº 2.986, de 20/8/2018. Pontal, 29/11/2021.
José Carlos Neves Silva - Prefeito Municipal

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS
– FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS IN NATURA - DIRETORIAS DE ENSINO DO INTERIOR
C – PARTICIPAÇÃO AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.º 068/
DAESC/2021
PROCESSO n.º SEDUC-PRC-2021/23150
OFERTA
DE
COMPRA
N°
080358000012021OC00073
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA
PROPOSTA ELETRÔNICA: 01/12/2021
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA: 13/12/2021– às 10h00min
INFORMAÇÕES: fones: (11) 2075-4301, de 2ª
a 6ª feira, no horário das 8h às 17h.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021-FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2021-FAMESP/BAURU
PROCESSO Nº 16071/2021-FAMESP/BAURU

Acha-se à disposição dos interessados do dia 30 de novembro a 09 de dezembro de 2021, das
08:00 às 12:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para o
Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube,
nº 1-100, Jardim Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fones: (14) 3103-4113/
(14) 3103-4115/(14) 3103-4118, ou pelo site www.compraeletronica.famesp.org.br, o EDITAL DE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021-FAMESP/BAURU, REGISTRO DE PREÇOS
Nº 072/2021-FAMESP/BAURU, PROCESSO Nº 16071/2021-FAMESP/BAURU, que tem como
objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA BROCA DE PARADA AUTOMÁTICA, BROCA PARA
CRANIÓTOMO, ETC. COM COMODATO DE MOTOR ELÉTRICO COMPLETO (CRANIÓTOMO,
TREPANO E DRILL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE BASE DE BAURU,
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, pelo MENOR PREÇO DO LOTE, em conformidade com o
disposto no Anexo II. A abertura da sessão pública será no dia 10 de dezembro de 2021, com
início às 09:15 horas.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CENTRO INTEGRADO DE APOIO PATRIMONIAL
TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0044/21
Tendo em vista que esta Administração observou inconsistências na planilha orçamentária da licitação de referência,
torno público que fica alterado o valor de como constou na publicação inserta no DOE nº 216, de 12 de novembro de 2021, para o valor
de R$ 1.175.767,77 (um milhão, cento e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos), faço saber que
em função da presente alteração, visando maior transparência nos atos da administração, fica alterada a data de abertura do certame,
conforme segue:
O Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo – CIAP - torna público que se acha aberta a licitação na
modalidade TOMADA DE PREÇOS nº CIAP-164/0044/21, PROCESSO n° CIAP – 2021164149 do tipo MENOR PREÇO, contratação de serviços
de engenharia para construção da sede do 2ºPelotão PM da 2ªCia PM do 28ºBPM/I, obra a ser locada na Rua Dermival Franceschi com
a Rua Hirayuki Enomoto, Centro, Pereira Barreto/SP, sob o regime de empreitada por preço global, com fornecimento total de materiais
e mão-de-obra.
O edital na íntegra e seus anexos deverão ser retirados no CIAP, situado na Avenida Cruzeiro do Sul n° 260, 5º andar, Canindé, São Paulo/
SP, de segunda a sexta feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:30h, mediante a apresentação de CDR ou CDR-W para gravação dos
arquivos digitais e consultado no site www.e-negociospublicos.com.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 17 de dezembro de 2021, às 09:00 horas, por ocasião da realização da sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7689/7642, com o efetivo da Seção de Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA

Extrato de Edital de Pregão Presencial n° 036/2021 – Processo nº 108/2021 - Objeto: A
Prefeitura Municipal de Paulicéia, Estado de São Paulo, em cumprimento as Leis Federais n°
8.666/93 e 10.520/02, torna público, que realizará Pregão Presencial, dia 14 de dezembro
de 2021, às 14:00 horas, na sala de Licitações, situada à Avenida Paulista, n° 1.649, Centro,
visando a Aquisição de 03 (três) veículos automotores, novos, zero km, ano de fabricação
2021/2022, no mínimo 05 (cinco) lugares, com todos os acessórios e equipamentos obrigatórios
de acordo com o código nacional de trânsito para o Setor de Educação do Município de
Paulicéia, conforme Termo de Referência. Quaisquer esclarecimentos e informações serão
prestados pelo Pregoeiro, de segunda à sexta-feira, nos horários das 08h00 às 11h00 e
das 13h00 às 16h30, na Avenida Paulista, n° 1.649, ou através do telefone (18) 3876-1240.
Paulicéia/SP, 30 de novembro de 2021. Antonio Simonato - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA

Extrato de Edital de Pregão Presencial n° 037/2021 – Processo nº 109/2021 - Objeto: A
Prefeitura Municipal de Paulicéia, Estado de São Paulo, em cumprimento as Leis Federais n°
8.666/93 e 10.520/02, torna público, que realizará Pregão Presencial, dia 14 de dezembro de
2021, às 09:00 horas, na sala de Licitações, situada à Avenida Paulista, n° 1.649, Centro, visando
a contratação de empresa para fornecimento e abastecimento de combustível automotivo líquido
(etanol comum, gasolina comum, óleo diesel, óleo diesel S-10 e água desmineralizada arla 32)
todos de acordo com os padrões determinados pela ANP, para serem utilizados nos veículos
e máquinas desta municipalidade até 31 de dezembro de 2022. Quaisquer esclarecimentos e
informações serão prestados pelo Pregoeiro, de segunda à sexta-feira, nos horários das 08h00
às 11h00 e das 13h00 às 16h30, na Avenida Paulista, n° 1.649, ou através do telefone (18) 38761240. Paulicéia/SP, 30 de novembro de 2021. Antonio Simonato - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Administração

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 460/2021
Processo Administrativo nº 160695/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE SUSPENSÃO” – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0031/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E – 8952/2021 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. Objeto: A presente licitação tem por objeto o “Registro
de Preço” para eventual aquisição de medicamentos, obedecidas às especificações técnicas constantes no Anexo I do edital. Comunicamos que
o presente certame está suspenso” sine die” para resposta para resposta
da impugnação ao edital, protocolado pela empresa FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ n°
08.231.734/0001-93. Embu-Guaçu, 30 de novembro de 2021. José Antonio
Pereira – Prefeito Municipal.

A4

LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de Gás P-45, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 127.725,00 (cento e vinte e sete mil e setecentos e vinte e cinco reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 14 de dezembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 14 de dezembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 14 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, 30 de novembro de 2021.
André Almeida Morais
Secretário Municipal da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021
A Prefeitura Municipal de Gaviao Peixoto, Estado de São Paulo, por intermédio de seu pregoeiro oficial, torna público para o conhecimento de quem possa interessar, que será realizada Licitação aberta
através do Processo nº 231/2021 na modalidade Pregão Eletronico nº 03/2021, do tipo menor preço
unitário, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
(REGRIGERADOR E VEICULO) PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DE GAVIÃO PEIXOTO/
SP CONFORME PROPOSTA Nº 12471.477000/1200-17 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I do edital regulador do certame. O
encerramento do recebimento das propostas está previsto para as 08h30min do dia 13 de Dezembro
de 2021 e o ínicio para disputa de lances para as 09h00min do dia 13 de Dezembro de 2021. O instrumento convocatório e seus anexos encontra-se disponível a partir das 09h00min do dia 01 de Dezembro de 2021 no site oficial do município: www.gaviaopeixoto.sp.gov.br e www.bll.org.br e poderão ser
retirados ou consultados no horário normal de expediente na sede deste órgão licitante de segunda a
sexta feira das 8h00min as 11h00min e das 13h00min às 16h00min. Informações podem ser obtidas
através do telefone PABX (16) 3338-9999 ou ainda através dos emails: compras@gaviaopeixoto.
sp.gov.br. e licitacoes@gaviãopeixoto.sp.gov.br
Gaviao Peixoto, aos 30 de Novembro de 2021.
ARLEY FAGNANI
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Abertura de Licitação
Pregão Presencial nº 40/2021
Processo Administrativo nº 1843/2021
Objeto: “Contratação de empresa para execução de serviços de Controle Sanitário ambiental no Município de Cordeirópolis”.
Data da Sessão: 14/12/2021
Horário: 09:00 horas
Local: Salão Social Maria de Lourdes Arrais - Praça Jamil Abrahão Saad, nº 86 –
Centro - Cordeirópolis/SP
Os editais das Licitações acima e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITAÇÕES.
Cordeirópolis, 30 de Novembro de 2021.
Carlos Alberto Piola Filho
Diretor de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DECRETO Nº. 1.815/2021 DE 23 NOVEMBRO DE 2021.

“ Aplica penalidade por inexecução contratual e rescisão do contrato nº.
17/2021, celebrado com a empresa Leonardo Aparecido Pontes de Barros
– ME., e dá outras providências”.
DINAMERICO GONÇALVES PERONI, Prefeito Municipal de Itariri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei e
Considerando que houve inexecução do contrato nº. 17/2021, assinado em
27/04/2021, pois a empresa não entregou os veículos, objeto do referido contrato;
Considerando o disposto no parecer da Diretora do Departamento de Assuntos
Jurídicos deste Município;

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 27/2021
Objeto: Pregão Presencial objetivando a contratação de Empresa Especializada para prestação de serviço de tratamento e
destinação final dos residuos sólidos urbanos gerados no Município de Águas de Santa Bárbara, em aterro sanitário licenciado
e aprovado por Órgãos competentes. Data da abertura: 14 de Dezembro de 2021, às 09:00 horas. Edital completo e maiores
informações: Setor de Licitações da Prefeitura - Praça Padre Luiz Stefanneli, nº 100, em frente à Igreja Matriz, fone (14)
3765-1888, Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara/SP. Sítio eletrônico: www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br.
Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, 30/11/2021. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal

O
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

EDITAL Nº 107/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2021.
PROCESSO Nº 16424/2021.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 107/2021 - PROCESSO nº 16424/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS, QUADRAS, PRAÇAS E EXECUÇÃO DE GRADIL, CONFORME PLANILHAS E PROJETOS
DESCRITOS NOS ANEXOS CONSTANTES DO EDITAL. MODALIDADE: Tomada de
Preços - ENCERRAMENTO: 20 de dezembro de 2021, às 09:30 horas - DATA DE ABERTURA: 20 de dezembro de 2021, às 10:00 horas. A Prefeita Municipal de Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315,
Vila Romanópolis, a TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2021. Os interessados poderão retirar
o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações,
no horário compreendido entre 8hs as às 17 horas, de segunda à sexta-feira, mediante a
entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo
telefone (0xx11) 4674-7877.
Em, 30 de novembro de 2021
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos
Prefeita Municipal

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Avisos de licitação
O Município da Estância Turística de Itu informa a reabertura do Pregão Presencial nº
73/2021, para o REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, COM
CAFÉ DA MANHÃ, PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO EM JAÚ/SP. Os envelopes deverão ser entregues até às 08h50min, com abertura às 09h00min do dia 14/12/2021.
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 06/2021. A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu, através
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, torna público o presente Edital, e faz
saber, que estará recebendo proponentes para SELEÇÃO DE EMPRESA(S), ENTIDADE(S) OU
PESSOA(S) FÍSICA(S) PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA “ADOTE UMA NASCENTE” 2021/2022
QUE PREVÊ A ADOÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS CONSTANTES DO BANCO DE ÁREAS PARA
RECUPERAÇÃO FLORESTAL DA PREFEITURA DE ITU, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL
N.950/2008 E O DECRETO MUNICIPAL N.3266/2019 QUE INSTITUI A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL, O PROGRAMA DE NASCENTES E A GESTÃO DE ÁGUAS COM ENFOQUE NA PROTEÇÃO AMBIENTAL. Os envelopes deverão ser entregues até às 08h30min do dia 31/03/2022, no
Departamento Central de Compras da Prefeitura da Estância Turística de Itu – 2º andar.
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 07/2021. A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu, através
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, torna público o presente Edital, e faz
saber, que estará recebendo proponentes para SELEÇÃO DE EMPRESA (S), ASSOCIAÇÃO (ÕES)
OU COOPERATIVA (S) OBJETIVANDO DESENVOLVER AÇÕES CONJUNTAS E INTEGRADAS,
VISANDO A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DA DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE
ADEQUADA DOS PNEUMÁTICOS INSERVÍVEIS, NO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
ITU, ESTADO DE SÃO PAULO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 4.194/1998. Os envelopes deverão ser entregues até às 08h30min do dia 17/12/2021, no Departamento Central de Compras da
Prefeitura da Estância Turística de Itu – 2º andar.
Os Editais completos estão à disposição para consulta e impressão no site da Prefeitura: www.itu.
sp.gov.br, ou diretamente no Departamento Central de Compras no qual o interessado deverá trazer
um CD para cópia, sito na Av. Itu 400 anos, nº 111, B. Itu Novo Centro, Itu/SP, das 08h00 às 12h00 e
das 13h00 às 16h:00. Obs. Não serão prestadas informações por telefone. Itu, 30/11/2021. Verônica
Sabatino Caldeyro – Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

DECRETA:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

Art. 1º- Fica rescindido o Contrato nº. 17/2021, de 27/04/2021, assinado com
a empresa LEONARDO APARECIDO PONTES DE BARROS-ME , por culpa
exclusiva da contratada.

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

Art. 2º - Pela inexecução contratual, resolve aplicar à empresa LEONARDO
APARECIDO PONTES DE BARROS-ME., portadora do CNPJ/MF sob o nº.
39.909.822/0001-25, a multa equivalente ao valor do custo de nova licitação
para o mesmo fim.
Art. 3º - Resolve, ainda, aplicar à Empresa LEONARDO APARECIDO PONTES
DE BARROS-ME., portadora do CNPJ/MF sob o nº. 39.909.822/0001-25, o impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Itariri pelo
prazo de 05 anos, com fundamento na clausula Décima Quinta, Inciso II, do
Contrato nº. 17/2021 e artigo 7º da Lei 10.520/02.
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Itariri,
Em, 23 de novembro de 2021.
DINAMERICO GONÇALVES PERONI
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREGÃO ELETRÔNICO 126/2021
Processo 5945/2021
Encontra-se aberto o presente Pregão que tem por objetivo a aquisição de móveis e eletrodomésticos para a Secretaria de Assistência Social. O edital está disponível no portal da transparência no
site: www.portofeliz.sp.gov.br e https://bllcompras.com – aba acesso BLL COMPRAS.
A data de abertura será dia 14 de dezembro de 2021 às 09h00min.
Outras informações poderão ser solicitadas através dos e-mails:
licitacao02@portofeliz.sp.gov.br e licitacao03@portofeliz.sp.gov.br.
Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal
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

DocuSign Envelope ID: 33B878DB-7EE1-476C-A571-13692B218D9C

Brasil + Mundo

gazetasp.com.br
Quarta-feira, 1º De Dezembro De 2021
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NOVA CASA. O tom da assinatura da ficha do presidente nesta terça-feira foi assim como a plateia: político

ELEIÇÕES 2022

Bolsonaro se filia ao PL e
volta oficialmente ao centrão

Alckmin
diz que
Doria ficará
isolado

A O presidente Jair Bolsonaro
se filiou ao PL na manhã desta
terça-feira, em um evento com
ministros, governadores, dirigentes partidários e parlamentares e muita aglomeração. Seu
discurso foi de gestos a parlamentares a ataques à esquerda.
“Nós tiramos o Brasil da
esquerda, nós todos tiramos.
Olha para onde estávamos
indo”, disse o mandatário para
a plateia. Ao seu lado, estavam
dirigentes do centrão, como
o presidente do PL, Valdemar
Costa Neto, que integrou governos do PT no passado.
O evento foi bastante diferente do lançamento do Aliança para o Brasil, partido que
Bolsonaro tentou criar, mas
não conseguiu. À época, a plateia estava repleta de apoiadores e discursos ideológicos. O
tom da assinatura da ficha do
presidente nesta terça-feira foi
assim como a plateia: político.
Ainda que Bolsonaro quisesse uma filiação mais discreta, o quórum de ministros foi
alto. Os ministros Onyx Loren-

zoni (Casa Civil) e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), entre outros, devem
se filiar.
O senador Flávio Bolsonaro
(RJ), filho do presidente, se filiará também ao PL, e comentou
planos do partido para palanques regionais. Segundo ele,
o cenário está encaminhado
para que Tarcísio de Freitas
(Comunicações) se filie e saia
candidato ao governo de São
Paulo.
“Ele está numa função chave do projeto de resgatar o País
junto com o Bolsonaro”, disse.
Flávio confirmou que Ricardo Salles, ex-ministro do Meio
Ambiente, também deve sair
candidato ao Senado por SP.
Agora, o mandatário decidiu migrar para o partido de
Valdemar por acreditar que,
sem isso, o PL teria mais chances de desembarcar no ano que
vem e bandear para a campanha petista. Bolsonaro está há
mais de dois anos sem partido,
desde que deixou o PSL, pelo
qual foi eleito. (FP)

Maiores cidades do
Nordeste cancelam
festa de Réveillon
Com risco da ômicron, capitais cancelam
festas por temor do avanço da Covid-19

A As maiores capitais do Nor-

deste anunciaram que não vão
realizar festas de Réveillon neste ano por temor de um avanço
da Covid-19 com a chegada da
variante ômicron. Recife, Fortaleza e Salvador oficializaram,
nos últimos três dias, a desistência em promover aglomerações durante a virada de ano.
Os eventos privados, porém,
estão mantidos.
Além delas, mais cinco capitais já anunciaram, nesta semana, que não terão festa da
virada: Aracaju, São Luís, João

Pessoa, Campo Grande, Palmas
e Florianópolis.
Nesta segunda (29), foi a vez
de Salvador anunciar que também estava deixando para trás
a ideia de fazer uma festa para
a virada de ano, alegando os
mesmos riscos.
Ontem, foi a vez de o Recife
confirmar que não vai realizar
shows e terá apenas queima
de fogos sem estampido em
quatro balsas na orla de Boa
Viagem, além de espetáculos
no Ibura, Lagoa do Araçá, Jardim São Paulo e Morro da Con-

DIVULGAÇÃOPL NACIONAL

Bolsonaro e Valdemar Costa Neto; presidente estava há 2 anos sem partido, desde que deixou o PSL

ceição.
“Vamos ter queima tradicional de fogos na orla de
Boa Viagem, mas sem promoção de shows, que promovem
grandes aglomerações, chegando a registrar mais de 1 milhão de pessoas na orla”, disse
o prefeito João Campos (PSB).
Além das três maiores capitais, Aracaju, João Pessoa e São
Luís também já anunciaram
que não vão ter festas de vira-

da neste ano após a descoberta
da ômicron.
Ainda no Nordeste, Natal
tem editais lançados e segue, a
princípio, com as festas marcadas, mas avalia se mantêm ou
não os eventos. Já Maceió decidiu manter as festividades, sem
alterações. Teresina -que não
tem tradição em realizar festas no fim de ano- ainda não se
posicionou oficialmente sobre
o Réveillon 2022. (FP)

GUSTAVOFRAZAO

Prefeito do Recife disse que não haverá mais shows em Boa Viagem

A Após reunião com líderes
sindicais na última segunda-feira (29), Geraldo Alckmin
(de saída do PSDB) traçou
em conversas um mapa sobre as eleições com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (sem partido), Sergio
Moro (Podemos) e João Doria (PSDB).
Alckmin teria dito, segundo presentes, que o tucano
acabará isolado em 2022, sem
apoio de partidos. Nesse desenho, Lula ficaria com os partidos de esquerda e centro-esquerda e Bolsonaro, com o
centrão, disputando o apoio
da direita e da centro-direita
com seu ex-ministro da Justiça.
O ex-governador é cotado
para ser vice de Lula nas eleições presidenciais de 2022.
Alckmin rompeu com Doria em 2018, depois que o então aliado começou a tentar
surfar na onda bolsonarista
enquanto o primeiro turno
das eleições presidenciais ainda estava em disputa.
Para ler o texto completo,
acesse o site da Gazeta. (FP)

Casos de chikungunya
crescem 30% no País
A Os casos de dengue e de
zika caíram no Brasil, enquanto os de chikungunya cresceram em 2021, todos em
comparação com o mesmo
período do ano passado. Os
dados do Ministério da Saúde
foram apresentados durante
o lançamento da campanha
de combate ao mosquito Aedes aegypti.
Os casos de dengue tiveram queda de 46,6% de janeiro a novembro deste ano,
frente ao mesmo período do
ano passado. Foram notificados 494.992 casos neste ano
e 927.060 em 2020.
Já o total de mortes pela
doença sofreu redução de
62%. Em 2021, foram 212 e,
em 2020, 564.
Apesar de o País registrar
tendência de queda em nú-

meros de casos, 12 estados
apresentaram crescimento.
Entre eles, os que tiveram
maior variação foram Amapá,
Alagoas e Rio Grande do Sul.
Em relação aos casos de
chikungunya, o número de
notificações subiu em 2021
em relação ao mesmo período do ano passado. Neste ano,
de janeiro a 20 de novembro,
houve 92.066 casos, elevação
de 30,8% em relação ao ano
anterior. Foram dez óbitos em
2021. Todas as regiões apresentaram aumento nas notificações, sendo que a maior
incidência foi registrada no
Sudeste. Segundo dados do
Ministério da Saúde, os três
estados que mais registraram
casos da doença foram Pernambuco, São Paulo, e Paraíba. (FP e GSP)

Julgamento de réus por incêndio Anvisa aprova 1º tratamento ao
da boate Kiss se inicia hoje
HIV com só um comprimido
A Em novembro deste ano,
Elissandro Callegaro Spohr,
ex-sócio-proprietário da boate Kiss, local da tragédia que
deixou 242 mortos na cidade
gaúcha de Santa Maria, lançou um documentário em que
conversa com seu advogado
sobre a vida antes e depois de
27 de janeiro de 2013.
O próprio Spohr diz que a
publicação do filme “Kiko da
Boate Kiss” foi pensada pela
proximidade do tribunal do
júri que julgará ele e outros
três réus pelo caso, a partir desta quarta-feira, em Porto Alegre (RS).
“Eu preciso botar a minha
versão. Eu só escutei até agora”, disse ele.
Os demais réus falaram por
meio de seus advogados.
Além de Spohr, são acusados pelos crimes de homicídio
simples e tentativa de homi-

WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL/ARQUIVO

O incêndio de boate em Santa Maria, no interior do Rio Grande do
Sul, comoveu o País e gerou grande repercussão internacional
cídio simples por dolo eventual o outro ex-sócio da boate
Mauro Londero Hoffmann, o
então vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo
de Jesus dos Santos, e o produ-

tor e auxiliar de palco do grupo
musical Luciano Bonilha Leão.
Para ler o texto completo
sobre o julgamento do caso
da boate Kiss, acesse o site da
Gazeta. (FP)

A A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o primeiro
tratamento para HIV que
combina duas diferentes
substâncias em um único
comprimido. O novo medicamento é uma combinação
das substâncias lamivudina e
dolutegravir sódico.
De acordo com informações da Anvisa, a possibilidade de dose única simplifica
o tratamento e a adesão dos
pacientes. Antes, o paciente
tinha que tomar dois comprimidos ou mais dependendo do tipo de tratamento contra o HIV.
“A aprovação representa um avanço no tratamento das pessoas portadoras
do vírus que causa a Aids, já
que reúne em uma dose diária dois antirretrovirais que
não estavam disponíveis em

Antes, o
paciente tinha
que tomar dois
comprimidos
ou mais
dependendo
do tipo de
tratamento
contra o HIV

um só comprimido”, disse a
agência reguladora, em nota.
De acordo com a bula
aprovada pela Anvisa, o novo
medicamento reduz a quantidade de HIV no organismo, mantendo-a em um nível baixo.
Além disso, promove aumento na contagem das células CD4, tipo de glóbulo

branco do sangue que exerce
papel importante na manutenção de um sistema imune
saudável, ajudando a combater as infecções.
O medicamento poderá
ser indicado como um regime completo para o tratamento da infecção pelo vírus
da imunodeficiência humana tipo 1 (HIV-1) em adultos
e adolescentes acima de 12
anos pesando pelo menos
40 kg, sem histórico de tratamento antirretroviral prévio ou em substituição ao
regime antirretroviral atual
em pessoas com supressão
virológica.
O registro foi concedido
ao laboratório GlaxoSmithKline Brasil Ltda, que para
isso apresentou estudos de
eficácia e segurança com dados que sustentam as indicações autorizadas. (FP)
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

PREGÃO ELETRÔNICO 100/2021
Processo 4288/2021
RETIFICAÇÃO
Encontra-se retificado o presente Pregão que tem por objetivo a
prestação de serviço de dedetização e desratização, sendo retirado
o item X - Documentos para apresentação do licitante vencedor, e
incluído o item 9.12.c. O edital retificado está disponível no portal
da transparência no site: www.portofeliz.sp.gov.br e https://bllcompras.com – aba acesso BLL COMPRAS.
A nova data de abertura será dia 14 de dezembro de 2021 às
09h00min. Outras informações poderão ser solicitadas através dos
e-mails: licitacao02@portofeliz.sp.gov.br e licitacao03@portofeliz.
sp.gov.br.
Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 095/2021-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 02/12/2021 a 08/12/2021, das 08:00 às 12:00 horas e das
13:00 às 16:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da Fundação para o Desenvolvimento Médico
e Hospitalar - FAMESP/BAURU, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim
Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-4116, ou pelo site
https://www.famesp.org.br > COMPRAS > FAMESP-Bauru>Modalidade>Solicitacão de Proposta
Comercial, a Solicitação de Proposta Comercial para contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos
dos serviços de saúde dos grupos A, B e E, gerados pelo Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de
Botucatu, pelo período de 12 meses, conforme as especificações constantes nos Anexos desta
solicitação para análise da Diretoria da FAMESP.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 096/2021-FAMESP/BAURU

Acha-se à disposição dos interessados do dia 02/12/2021 a 08/12/2021, das 08:00 às 12:00 horas e
das 13:00 às 16:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da Fundação para o Desenvolvimento
Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100,
Jardim Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-4116, ou pelo
site https://www.famesp.org.br > COMPRAS > FAMESP-Bauru > Modalidade > Solicitacão de
Proposta Comercial, a Solicitação de Proposta Comercial para contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de desenvolvimento de metodologia de gestão de
custos, resultados específicos e fornecimento de licença de uso de sistema de gestão
hospitalares via plataforma WEB, para a Rede de Reabilitação Lucy Montoro de Botucatu, pelo
período de 12 meses, conforme as especificações constantes nos Anexos desta solicitação, para
análise da Diretoria da FAMESP.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

Diretoria de Administração

ESTADO DE SÃO PAULO

PREGÃO ELETRÔNICO 131/2021
Processo 5957/2021
Encontra-se aberto o presente Pregão que tem por objetivo a aquisição de acessórios para instalação de aparelhos de ar condicionado. O edital está disponível no portal da transparência no site:
www.portofeliz.sp.gov.br e https://bllcompras.com – aba acesso
BLL COMPRAS.
A data de abertura será dia 14 de dezembro de 2021 às 09h00min.
Outras informações poderão ser solicitadas através dos e-mails:
licitacao02@portofeliz.sp.gov.br e licitacao03@portofeliz.sp.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 079/21 – Objeto Registro de preços para
eventual aquisição de uniformes destinados a Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social – Ação Cidadão e Programa
Criança Feliz, conforme descritivo constante do Anexo I deste Edital, do
tipo MENOR VALOR TOTAL POR LOTE. CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: 09:00 horas do dia 01/12/21 até às
09:00 horas do dia 13/12/21. Abertura de Propostas Iniciais: 13/12/21 às
09:05 horas. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou www.campolimpopaulista.
sp.gov.br . Para maiores esclarecimentos e informações pelos telefones:
(11) 4039-8358/4039-8326 ou diretamente na Diretoria de Administração
desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na Avenida Adherbal da
Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Vera de Lourdes Gonçalves
Secretária Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064-4/2021 - PROCESSO Nº 201.174/2021
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de hidróxido de cálcio.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 14 de novembro de 2021, exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/.
Mogi das Cruzes, 30 de novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 058-2/2021 - PROCESSO Nº 201.002/2021 E APENSOS
OBJETO: Aquisição de diversas ferramentas elétricas
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do Sr.
Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados que, devido a necessidade de alterações no edital, fica suspensa “sine die” a sessão de abertura das propostas, cuja data estava marcada para o dia 30 de novembro de 2021, às 08h01min.
Após as correções, o edital será novamente publicado, com nova data de abertura, e
será identificado pelo número 058-3/2021.Mogi das Cruzes, em 29 de novembro de
2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 - PROCESSO Nº 200.357/2021 e apenso
OBJETO: Aquisição de bomba lameira e bombas submersíveis.
Com base nas disposições do art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93, nas razões que fundamentam o despacho constante dos autos do processo, assim como por necessidade
técnica e conveniência da Administração, essa Autarquia decidiu pela REVOGAÇÃO
da licitação em epígrafe. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste comunicado, para interposição de eventuais recursos, nos termos do
artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. Mogi das Cruzes, em 29
de novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
COMUNICADO
CONCORRÊNCIA Nº 001-2/2021 - PROCESSO Nº 201.245/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação do sistema
de esgotamento sanitário no núcleo urbano isolado do Parque das Varinhas,
distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes.
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE, por intermédio da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, torna
público aos interessados, com base nas informações constantes da ata de análise de
recurso, que foi dado PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA, representante do CONSÓRCIO STARIB contra o resultado de
sua inabilitação no certame, mantém as demais decisões da fase de habilitação anteriormente proferidas e ratifica a INABILITAÇÃO das licitantes DEMAX SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA. e ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA., e a HABILITAÇÃO das licitantes GIMMA ENGENHARIA LTDA., CONSÓRCIO NÚCLEO MOGI,
ENPASA ENGENHARIA, PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO LTDA. e PENASCAL
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e CONSÓRCIO STARIB para a próxima fase
de certame. Fica estabelecido o dia 03 de dezembro de 2021, às 09 horas, para abertura do envelope nº 2, - PROPOSTA COMERCIAL das licitantes habilitadas, na sala
de licitações da Prefeitura de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães,
277 – 1º andar. Mogi das Cruzes, em 29 de novembro de 2021. ERIC WELSON DE
ANDRADE - Presidente da CMPL

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - USP

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico BEC nº 039/2021 - FMRP-USP - Processo nº 2021.1.01487.17.8 - Oferta de Compra
nº 102116100582021OC00046. A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto torna público aos interessados que realizará licitação,
na modalidade Pregão Eletrônico BEC, sob nº 039/2021 - FMRP-USP, do tipo menor preço, cujo objeto é Aquisição de caixa de
som, videoconferência, televisão, projetor de multimídia, roteador comutador, tablet, monitor de vídeo, microcomputador, notebook,
caixa acústica, amplificador, microfone, gravador de imagem, câmera de circuito fechado, impressora laser, tela de projeção, mixer
profissional, câmera, multifuncional, câmera fotográfica profissional, no-break e sistema de microfone sem fio, conforme especificações
e condições constantes deste Edital e seus Anexos, cuja data para início do prazo de Recebimento das Propostas Eletrônicas será o
dia 2/12/2021, a partir das 9h30, estando a sessão de disputa agendada para o dia 15/12/2021, às 9h30, sendo o acesso à sessão
por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo
- Sistema BEC/SP” através do sítio www.bec.sp.gov.br. O Edital na íntegra se encontrará disponível a partir do dia 2/12/2021, além
da página da BEC, citada anteriormente, nos seguintes endereços: www.usp.br/licitacoes e www.imesp.com.br e na Serviço de
Compras e Importação - Avenida Bandeirantes, 3900 - Edificio Prédio Anexo A - Monte Alegre - Ribeirão Preto/SP, CEP 14049-900.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO n° 077/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO
n° 228/2021. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de Livros Paradidáticos
para complementar o acervo das Salas de leitura das escolas da Rede Municipal de Ensino de Araçoiaba
da Serra/SP, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. ENCERRAMENTO: 13.12.2021 as
09h30min. O edital completo poderá ser retirado através do Portal da Transparência do site www.aracoiaba.
sp.gov.br. Araçoiaba da Serra/SP, 30 de Novembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM (CBUQ) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA,
MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, JUSTIFICATIVA DE PREÇOS E PROJETO, LOCALIZADO EM DIVERSAS RUASDO MUNICÍPIO DE ITAJOBI -SP., conforme especificações constantes no anexo I deste
edital.
Data da Abertura: 30/11/2021
Data de Entrega dos documentos e propostas: 23/12/2021 as 08:30 horas.
Local de realização: Sala de Reunião do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itajobi na Rua Cincinato Braga,
nº 360 – Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93.
Itajobi/SP, 30 de Novembro de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI faz público que referente o PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, tipo
MENOR PREÇO UNITÁRIO. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS VISANDO COMPLEMENTAÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS NATALINAS, ficam convidados os interessados
em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 15/12/2021 às 09h00, na Secretaria de
Licitações e Contratos, situado na Praça Martim Moreira, nº 142, centro do município de Brodowski, onde ocorrerá o
processamento do pregão.Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.brodowski.sp.gov.br.
Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia
da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail:
licitacao@brodowski.sp.gov.br.
Brodowski, SP, 24 de novembro de 2021.
JOSÉ LUIZ PEREZ – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

PP 35/2021 - PROC.61/2021 - Objeto: Aquisição de material
escolar e de escritório. Tornamos público para conhecimento
dos interessados a abertura do pregão retro mencionado. Data de
encerramento: 16/12/2021 às 10h00. O edital será disponibilizado
no site: www.aluminio.sp.gov.br Informações e esclarecimentos
preferencialmente através do e-mail: licitacao@aluminio.sp.gov.br
Tel. (11) 4715-5500 ramal 5545 - Kátia Alves Leal- Pregoeira
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 35/2021
Processo de Compras nº 1603/2021
Data/Hora da sessão: 15/12/2021 às 09h30min.
Objeto: Materiais hidráulicos diversos para uso em reparos de ligações de água, 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) 21224410 ou compras@daev.org.br.
Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras
Ivair Nunes Pereira
Presidente / Autoridade Competente

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - DIRETORIA DE LOGÍSTICA – UGE 180.180
SEÇÃO DE FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-180/0092/21 - Processo nº 2021180200 - OC nº 180180000012021OC00269
Encontra-se aberto na Diretoria de Logística o Pregão Eletrônico nº PR-180/0092/21, objetivando a aquisição de 05 (cinco) VIATURAS POLICIAIS
PARA O COE-PMESP. A realização da sessão dar-se-á no dia 13 de dezembro de 2021, às 10:00 horas, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica de Compras), endereço onde se encontra o Edital na íntegra devendo ser observada, em especial, a especificação técnica do objeto (ANEXO I).

SEGURANÇA PÚBLICA

GABINETE DO SECRETÁRIO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021
OFERTA DE COMPRA Nº 180101000012021oc00251
PROCESSO-SSP-PRC-2021/00179
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE.
O Dirigente da U.G.E. 180101 – Gabinete do Secretário e Assessorias, torna público a abertura de licitação na modalidade acima que trata da aquisição de solução de infraestrutura hiperconvergente, 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 14/12/2021,
às 10:00 horas.
Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 01/12/2021, o site: www.bec.
sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes. O edital da presente licitação encontra-se disponível no site www.e-negociospublicos.com.br
Maiores informações pelo telefone (11) 3291-6930.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL DE IBITINGA - FEMIB

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 - ABERTURA
Objeto: Aquisição de Telhas e Cumeeira para substituição da cobertura (Telhado) do prédio da Fundação
Educacional. Sessão de Julgamento: 14 de dezembro de 2021, às 09h30min. Maiores informações e/
ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Contabilidade da Fundação Educacional
Municipal de Ibitinga ou pelo site www.faibi.com.br.
Ibitinga, 29 de novembro de 2021. Agnaldo Fernandes Ferrari - Gestor Executivo FEMIB
E D I TAL

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

A6

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 090/2021
Licitação nº 115/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE
Regime de Execução: Entrega total/ Preço unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 13/12/2021 às 09:30 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem
pela empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 33995332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.
SUMARÉ, 29 DE NOVEMBRO DE 2021
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIO - SMARH

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 171/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
elaboração e realização de Concurso Público e de Processo
Seletivo Simplificado para os cargos que compõem o Quadro de
Empregos Permanentes do Município.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 14/12/2021
Às 09h00.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos
interessados,
pelo
site
da
Prefeitura
Municipal
www.santabarbara.sp.gov.br.
Endereço
Eletrônico:
www.bbmnetlicitacoes.com.br
Santa Bárbara d’Oeste, 30 de novembro de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN
Prefeito Municipal
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

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
Nº01207/21, PROCESSO Nº 21/02152, Oferta de Compra 092301090572021OC01348 para
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de FIO DE NYLON
5/0C/1AG 2,5CM 1/2C TR45CM, FIO DE NYLON 10/0C/2AG 7,1 MM1/2C ESPAT, FIO DE
NYLON 10/0C/1AG 3,73MM3/8C CL13CM, DISPOSITIVO DE COLETA DE RESIDUOS
DA PROSTATA, CJTO P/DILATACAO RENAL,TP AMPLATZ,P/CIRUR.PERCUTANEA
RENAL, PRANCHA DE TRANSFERENC, cuja sessão será realizada no dia 14/12/2021
09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e
www.imprensaoﬁcial.com.br - opção “e-negociospublicos” no primeiro dia útil após esta publicação.
PREGOEIRO DESIGNADO: MARCOS ROBERTO DE LIMA e suplentes.

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 080/21 – Objeto Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de piso flutuante e
linóleo, conforme descritivo constante do Anexo I deste Edital, do tipo
MENOR VALOR GLOBAL. CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS
PROPOSTAS INICIAIS: 09:00 horas do dia 01/12/21 até às 09:00 horas do dia 14/12/21. Abertura de Propostas Iniciais: 14/12/21 às 09:05
horas. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados
no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou www.campolimpopaulista.sp.
gov.br . Para maiores esclarecimentos e informações pelos telefones:
(11) 4039-8358/4039-8326 ou diretamente na Diretoria de Administração desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de segunda
à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Vinícius Passarin Neves
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 075/2021
Licitação nº 095/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA
Regime de Execução: Entrega Parcelada/ Preço unitário.
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 14/12/2021 às 09:30 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem
pela empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante
solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 33995332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.
SUMARÉ, 29 DE NOVEMBRO DE 2021
MONIS MÁRCIA SOARES
SECRETÁRIA SMARH

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVISO DE LICITAÇÃO
(COM LOTE DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTE EXCLUSIVO PARA
ME/EPP/COOP)
Pregão nº 338/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo:
PMC.2021.00057319-95 - Interessado: Secretaria Municipal de Administração Objeto: Registro de Preços de água mineral, natural, sem gás, acondicionada em
galões de 20 (vinte) litros - Recebimento das Propostas dos lotes 01 e 02: das
08h do dia 15/12/21 às 13h do dia 15/12/21 - Abertura das Propostas dos lotes
01 a 02: a partir das 13h do dia 15/12/21 - Início da Disputa de Preços: a partir
das 14h do dia 15/12/21 - Disponibilidade do Edital: a partir de 01/12/21, no
portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a
Pregoeira Thaís Oliveira pelo telefone (19) 2116-0916.
Campinas, 30 de novembro de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS
Diretor do Departamento Central de Compras

“AVISO DE SUSPENSÃO” – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0030/2021

MUNICÍPIO DE FRANCA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E – 8910/2021 TIPO: MENOR PRE-

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 46508/21 - Pregão Eletrônico nº 237/21. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto:
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE RESGATE A SER DESTINADO AO PELOTÃO DE
BOMBEIROS DE FRANCA. Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 16 de
dezembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 16 de
dezembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 16/12/2021.
Processo nº 47516/21 - Pregão Eletrônico nº 238/21. Interessado: Secretaria de Infraestrutura.
Objeto: AQUISIÇÃO DE LICENÇA - ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION
COLLECTION IC COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION
(ASSINATURA 12 MESES). Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 20 de
dezembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 20 de
dezembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 20/12/2021.
Processo nº 35826/21 - Pregão Eletrônico nº 239/21. Interessado: Secretaria de Meio
Ambiente. Objeto: AQUISIÇÇÃO DE CAMINHÃO NOVO 0KM COM CARROCERIA PARA
ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO. Recebimento das
propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 21 de dezembro de 2021 - Abertura das propostas dos
lotes: a partir das 14h00 do dia 21 de dezembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir
das 14h30 do dia 21/12/2021.
Processo nº 24191/21 - Pregão Eletrônico nº 184/21. Interessado: Secretaria de Meio
ambiente. Objeto: Aquisição de cestos de lixos (caixa de ﬁbra de vidro para lixeiras
pré-moldadas – concreto). Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 22 de
dezembro de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 22 de dezembro
de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 22/12/2021. Disponibilidade do
Edital: a partir de 02/12/2021, no portal eletrônico: www.licitacoes-e.com.br
Processo nº 38705/21 – Tomada de Preços nº 29/21 – Contratação de empresa de engenharia
para elaboração de projeto executivo e especiﬁcações de métodos e procedimentos para o
desassoreamento da represa na Av. Miguel Sabia de Melo, 351 – Vila Santa Rita (Clube
Castelinho), no município de Franca/SP e projeto para obras de mitigação e controle do
processo de assoreamento. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão
ser entregues na Sala de Licitações desta Prefeitura, na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo
– Sala 3 da Sec. de Finanças, até às 9h00 do dia 21 de dezembro de 2021, a abertura dar-se-á
no mesmo dia e local às 9h30. Informações através do tel. (16) 3711-9545 - Edital no site:
www.franca.sp.gov.br
Franca, 30 de novembro de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento
Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

ÇO POR LOTE. Objeto: A presente licitação tem por OBJETO o “Registro de preços” para a eventual aquisição de materiais de construção,
obedecidas às especificações técnicas contidas no caderno técnico, conforme Anexo - I do Edital. Comunicamos que o presente certame está
suspenso” sine die” para alterações no termo de referência. Embu-Guaçu,
30 de novembro de 2021. José Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

PP 29/2021 - PROC. 53/2021 - Objeto: AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. Tornamos público para
conhecimento dos interessados a abertura do pregão retro mencionado.
Data de encerramento: 17/12/2021 às 10h00. O edital será disponibilizado
no site: www.aluminio.sp.gov.br Informações e esclarecimentos
preferencialmente através do e-mail: licitacao@aluminio.sp.gov.br Tel.
(11) 4715-5500 ramal 5545 - Kátia Alves Leal- Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

PP 31/2021 - PROC.56/2021 - Objeto: Aquisição de
eletrodomésticos. Tornamos público para conhecimento
dos interessados a abertura do pregão retro mencionado. Data de
encerramento: 13/12/2021 às 10h00. O edital será disponibilizado
no site: www.aluminio.sp.gov.br Informações e esclarecimentos
preferencialmente através do e-mail: licitacao@aluminio.sp.gov.br
Tel. (11) 4715-5500 ramal 5545 - Kátia Alves Leal- Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU

JUSTIFICATIVA QUEBRA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPRESA: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL
CNPJ: 07.788.510/0001-14
NOTA FISCAL

DATA

VALOR

196.734

30.09.2021

414,00

Justificativa: Justifica-se a quebra de ordem cronológica da NF citadas, por motivo de
extravio das mesmas, dentro do Setor responsável pelo recebimento. Isto posto, não
fora realizada a quitação, em prazo correto.
Cajuru, 30 de novembro de 2021.
ALEX MORETINI - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2021.
PROCESSO Nº 215/2021 - EDITAL Nº 127/2021
OBJETO: Registro de Preços para locação de concentradores de oxigênio destinados ao uso
de pacientes inscritos em Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada (ODP) durante as 24hs do dia,
pelo período de 12 meses. Reabertura tendo em vista alteração no termo de referência. Data/
Horário 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 14 de dezembro de 2021, no site www.bll.org.br
(Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de
Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço
Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP.
Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883.
Serrana, 30 de novembro de 2021.
Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

PP 34/2021 - PROC.60/2021 - Objeto: Aquisição de
equipamentos médicos. Tornamos público para conhecimento
dos interessados a abertura do pregão retro mencionado. Data de
encerramento: 15/12/2021 às 10h00. O edital será disponibilizado
no site: www.aluminio.sp.gov.br Informações e esclarecimentos
preferencialmente através do e-mail: licitacao@aluminio.sp.gov.br
Tel. (11) 4715-5500 ramal 5545 - Kátia Alves Leal- Pregoeira

COMARCA DE COTIA - 2ª VARA CÍVEL - R. Topázio, 585 - Jardim Nomura - CEP
0 6 7 1 7 - 2 3 5 - Fo n e : ( 1 1 ) 4 5 0 6 - 1 2 5 1 - E - m a i l : c o t i a 2 c v @ t j s p.jus . b r - EDITA L de
CITAÇÃO - Pra zo de 20 dias - Processo nº 0004074-97.2021.8.26.0152 . O MM.
Ju i z d e D i r e i t o d a 2 ª Va ra C í ve l , d o Fo r o d e Cotia, Estado de São Paulo, Dr.
DIOGENES LUIZ E ALMEIDA FONTOURA RODRIGUES, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a ROSEMARY CINEZE SANTINI, brasileira, professora, RG 6939983, CPF
013.104.768-02, com endereço à Avenida Barretos, 480, Residencial Tambore, CEP
06458-190, Barueri/SP, atualmente em lugar incerto e não sabido, que pelo presente,
expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ANTONIO BATISTA VIEIRA e SILVIA REGINA CARDILLO VIEIRA em face de BENEDITO MARCOS
JOSÉ SANTINI (no qual figuram como coexecutados FASHION WEEK CONFECÇÕES
DE MODAS LTDA, e ROSEMARY CINEZE SANTINI), alegandoem síntese que : " fica
INTIMADA para, no pra zo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAG A R o
DÉBITO de R$ 256.441,91 (agosto/2021), ), a ser atualizado e acrescido das
cominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e de HONORÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais incidirão sobre o restante, caso
pague parcialmente, prosseguindo-se o feito com a penhora de bens e avaliação.
Fica ciente também que não pagando, inicia-se o prazo de 15 dias para IMPUGNAÇÃO,
independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC). Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de quinze (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 Cotia, aos 04 de novembro de 2021.

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

DocuSign Envelope ID: 33B878DB-7EE1-476C-A571-13692B218D9C

gazetasp.com.br
Quarta-feira, 1º De Dezembro De 2021


14/12/2021 09:30h

Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao
decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. 9ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP. Processo
nº 0003676-20.2018.8.26.0100. Requerido: WESLEY CASTELO BRANCO MARTINS (CPF 560.408.651-72). Credor(es) e/ou
interessado(s): BANCO BRADESCO S/A (CNPJ 60.746.948/0001-12), GILSON CONCEIÇÃO MARQUES (CPF 173.755.092-04),
AMADEU ALVES MOREIRA (CPF 012.044.911-00), BANCO DA AMAZÔNIA S/A (CNPJ 04.902.979/0001-44), AUTULIO ALFREDO DA
SILVA (CPF 302.186.591-72), LÁZARO BOTELHO MARTINS (CPF 679.634.557-68), MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, INSTITUTO CHICO
MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBIO, JOSÉ EDMAR BRITO MIRANDA JUNIOR (CPF 439.694.961-87), UNIÃO
– FAZENDA NACIONAL. 1ª Praça começa em 11/01/2022, às 14hs00min, e termina em 14/01/2022, às 14hs00min e; 2ª Praça
começa em 14/01/2022, às 14hs01min, e termina em 03/02/2022, às 14hs00min. Bem a ser leiloado: Terreno rural, Lote 25,
Setor E, Fazenda Gueroba, situado no Loteamento São Félix do Xingu, São Félix do Xingu/Pará com descrição completa na
Matrícula nº 4.169 do CRI da Comarca de São Félix do Xingu/PA. Ônus: Constam ônus, vide edital completo. Lance mínimo
na 1ª Praça: R$ 6.562.828,00* – Lance mínimo na 2ª Praça: R$ 3.281.414,00* – 50% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização.
Comissão da Leiloeira: + 5% sobre o valor da arrematação. Leiloeira: Priscila da Silva Jordão – JUCESP 1.081. Fica o requerido
WESLEY CASTELO BRANCO MARTINS, seu cônjuge, se casado for, os credores BANCO BRADESCO S/A, GILSON CONCEIÇÃO
MARQUES, AMADEU ALVES MOREIRA, BANCO DA AMAZÔNIA S/A, AUTULIO ALFREDO DA SILVA, LÁZARO BOTELHO MARTINS,
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBIO, JOSÉ EDMAR BRITO
MIRANDA JUNIOR, a terceira interessada UNIÃO – FAZENDA NACIONAL e demais interessados INTIMADOS das designações
supra, bem como da penhora realizada em data de 30/10/2019, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/
postal. O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital
completo e demais informações, acesse: www.gaialeiloes.com.br ou ligue (11) 3135-5689. São Paulo, 24 de novembro de 2021.

(11) 3135-5689

acesse:

08 / Dezembro 2021 - Quarta 9:30h.
www.milanleiloes.com.br

PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 60 VEÍCULOS

VEÍCULOS DE FROTA E RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO

1ª Praça: 14/12 - 2ª Praça: 16/12 2021 15h.
www.milanleiloes.com.br

LEILÃO ONLINE

BRADESCO 04 IMÓVEIS
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC.EDITAL DE PRAÇA
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 26ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA
CAPITAL. Processo: nº 1030396-41.2017.8.26.0100. Executados: executado(s) PAULO CEZAR DE FARIA - Apto. c/
421,33m2 de área real privativa. Alamedas do Morro, nº 85, Nova Lima/MG. Descrição completa na Matrícula nº 47.143 do
1ª CRI de Nova Lima/MG. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 6.084.781,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 4.563.585,75 (75%
do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 21/01/2022 às 13h00min, e
termina em 26/01/2022 às 13h00min; 2ª Praça começa em 26/01/2022 às 13h01min, e termina em 15/02/2022 às
13h00min. Ficam os executado(s) PAULO CEZAR DE FARIA, seu cônjuge e coproprietária ELISABETH LEITE DE FARIA,
os credores BANCO SAFRA S/A., BANCO SEMEAR S/A. (Sem Qualificação), terceira interessada ISABELA LEITE
FARIA, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação
pessoal, bem como da Penhora realizada em 01/07/2021.

gaialeiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 45ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA
CAPITAL. Processo: nº 1012942-82.2016.8.26.0100. Executados: executado(s) FABIO MARRAR - DIREITOS DO
FIDUCIANTE - PARTE IDEAL (50%) de um lote de terreno com a área de 3.848,00m², Campos do Jordão/SP. Loteamento
Denominado Manancial, Campos do Jordão/SP - Contribuinte nº 02096004. Descrição completa na Matrícula nº 16.747 do
1ª CRI de Campos do Jordão/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.487.871,21 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 743.935,60
(50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 28/01/2022 às
14h20min, e termina em 02/02/2022 às 14h20min; 2ª Praça começa em 02/02/2022 às 14h21min, e termina em
22/02/2022 às 14h20min. Ficam os executado(s) FABIO MARRAR, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em),
coproprietário(a) OKSANA CRISTINA ANTUNES MARRAR, bem como os credores BRADESCO S/A, ESCRITÓRIO
UNIÃO DE CONTABILIDADE LTDA. ME e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m)
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 04/08/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

AVISO DE LICITAÇÃO- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 112/2021. PROC. ADM. n.º 2852/2021. Tipo da Licitação:
Menor Preço Unitário do Item. Objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO PARA O GABINETE
DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL . Abertura da Sessão com o Credenciamento
e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 15/DEZEMBRO/2021 – ÀS 09h00. Cópias do Edital completo
poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min
ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo
telefone (16) 3810-9010. São Joaquim da Barra, 30 de novembro de 2021.Dr. Wagner José Schmidt - Prefeito
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL, 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 1.315.154, em
20 de agosto de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL
DE USUCAPIÃO (Usucapião Ordinária – Arts. 1.242 do Código Civil), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por ROGERIO YUGO TAKIMOTO, brasileiro, empresário,
solteiro, maior, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.929.243-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
270.363.438-26, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Jose Galdino da Silva, nº 374 – Interlagos - CEP.
03792-000, o qual alega deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, somada à de seus antecessores,
desde 22 de abril de 1.974, e que adquiriu através da Escritura de Inventário e Partilha dos bens deixados pelo
falecimento de TAKAO TAKIMOTO, sobre a LOJA nº 27, localizada no pavimento térreo e respectivo escritório,
na sobreloja do SHOPPPING CENTER SANTO AMARO, situado no Largo Treze de Maio, nº 520, contendo a
área útil de 53,140m2, área comum de 17,360m2, e uma área total de 70,500m2, correspondendo-lhe no terreno uma fração ideal de 0,530%, no 29º. Subdistrito – Santo Amaro, imóvel esse cadastrado na Municipalidade
de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 088.025.0231-5, imóvel esse que se acha registrado conforme a matrícula nº. 238.113, deste 11º. Cartório de Registro de Imóveis. 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, SAMIR EMILE CHEHAB e sua mulher NORMA CHEHAB;
EDUARDO CHEHAB e sua mulher KAFA CHEHAB; ADEL SAMARA assistido por sua mulher KÁTIA MARIA
AOKI SAMARA; VICTOR SAMARA; RUBENS SAMARA e sua mulher ROSELI DE FÁTIMA SAMARA; KALIL
JOSÉ SKAF; RUBENS TADEU SKAF; PAULO GILBERTO BOGHOSIAN e sua mulher MARLENE JANETE
APOVIAN BOGHOSIAN; e FUAD SAMARA e sua mulher MARIE MATTAR SAMARA, 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 30 de novembro de 2021. O Oficial.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036557-02.2019.8.26.0002. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo,
Dr(a). GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RAFAEL
VEIGA RODRIGUES EPP, CNPJ 27.040.267/0001-69, com endereço à Rua Nove de Julho, 72, cj
104, Santo Amaro, CEP 04739-010, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum Cível por parte de Tech Consulting Treinamentos e Coaching em
Informática Ltda, alegando em síntese: que tome conhecimento da presente ação n° 103655702.2019.8.26.0002, e os termos da petição inicial e, caso queira, apresente resposta no prazo legal
de quinze (15) dias, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor
(arts 334 e 344 do novo CPC). Deverá ainda, indicar, expressa e detalhadamente, as provas que
intenciona produzir, sob pena de preclusão, art. 336, referente a presente ação. A Requerente alega
que “foi surpreendida com um comunicado da empresa Serasa Experian, com um apontamento da
empresa Ré, no que se referia a alguns débitos. Todavia, a empresa Requerente não possui
qualquer contrato com a empresa Ré, bem como não autorizou qualquer terceiro a realizar demanda
no valor pleiteado. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, a ré será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 04 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 1040714-81.2020.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências e
Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) VOLCANO HOTMIND E COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 13271724000111, com endereço à Geraldo Flausino Gomes, 78, Cj 64,
Cidade Moncoes, CEP 04575-060, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Pedido de Falência por parte de Movie Rental Systems Ltda,
com fundamento no artigo 94, II da Lei 11.101/2005, execução frustrada, processo nº 0005417-64.2019.8.26.0002, 7ª Vara Cível do Foro Regional
II, Santo Amaro, da Comarca da Capital, no valor de R$ 68.602,15. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 10
dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente defesa, podendo, nos termos do art. 98, parágrafo único da Lei 11.101/2005, depositar a quantia
correspondente ao total do crédito reclamado, que deverá ser atualizado até a data do depósito com juros e correção monetária, acrescida de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito, sob pena de decretação da falência. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. E para que produza seus efeitos de direito, será o
presente Edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de outubro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO
Nº 1002639-18.2018.8.26.0624. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2a Vara Cível, do Foro de Tatuí, Estado de
São Paulo, Dr(a). Rubens Petersen Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a todos os réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Clóvis
de Jesus Carneiro e Mirian de Jesus Soares ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando adquirir o
seguinte imóvel: “Uma área de terra medindo 50 metros de frente por 120 metros de lado, totalizando uma
área de 6.000 m2 com benfeitorias contendo uma casa com 6 (seis) cômodos e 1 (um) lago, situado no
Bairro Água Branca, 088/087-91, no município de Tatuí/SP, tendo sido “destacada” da matrícula no 3.206,
do Registro Imobiliário de Tatuí, conforme planta do imóvel e demais especificações anexas, no prazo de,
aproximadamente, 8 anos e 3 meses, cuja posse vem ocorrendo de forma ininterrupta e pacífica, sem
qualquer oposição de quem quer que seja, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Tatuí, aos 23 de novembro de 2018.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0000261-15.2021.8.26.0588 O (A)
MM. Juiz (a) de Direito da Vara Única, da Comarca de São Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, Dr.(a). Valéria Carvalho dos Santos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a (o) WALKIRIA PACHECO
MARTINS, Brasileira, RG 24840083, CPF 101.300.158-30, que por este Juízo, tramita de uma ação
de Cumprimento de sentença, movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA REGIÃO DA
MOGIANA - CREDISAN. 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$2.125,57,
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos
do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Sebastiao da Grama, ao s 31 de maio de 2021.
EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0716660-51.2012.8.26.0020. Classe: Assunto:
Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Exequente : Banco Bradesco S/A.
Executado: Com. de Veículos Candelaria Ltda e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 0716660-51.2012.8.26.0020. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dra. Cláudia Barrichello, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Comércio de Veículos Candelária Ltda (CNPJ 05.916.280/0001-04), na
pessoa de seu representante legal e Edson de Freitas Candelaria (CPF 223.975.908-91), que
Banco Bradesco S/A lhe ajuizou Ação de Execução, da quantia de R$ 139.070,06 (11/2012),
representada pela Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro – nº 5909422.
Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital de CITAÇÃO, para que em 03 dias, a
fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido, independentemente de
termo, sobre ativos financeiros de Edson de Freitas Candelaria no valor de R$ 3.149,55 (06/2014).
Convertido, terão os executados 05 dias, independente de nova intimação, para oferecerem
impugnação. O prazo para embargos são de 15 dias, a contar do prazo supra. No silêncio, será
nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV, CPC. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de
agosto de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1003216-38.2013.8.26.0020. Classe: Assunto:
Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários Exequente: Banco Bradesco S/A Executado:
Cotafer Com. de Ferroe Aço Ltda e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1003216-38.2013.8.26.0020. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr. Mario Massanori Fujita, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a Cotafer Comércio de Ferro e Aço Ltda (CNPJ 72.872.153/0001-30), na
pessoa de seu representante legal e Mauricio Carlos Camargo Coelho (CPF 086.639.688-84) que
Banco Bradesco S/A lhe ajuizou Ação de Execução da quantia de R$ 91.387,21 (05/2020),
representada pela Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro, nº 04860456432.
Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital de CITAÇÃO, para que em 03 dias, a
fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, custas, despesas processuais e honorários
advocatícios. Se pagarem no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos
pela metade, OU em 15 dias, embarguem OU reconhecendo o crédito do exequente e
comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescidas de custas, honorários de
advogado, os executados poderão requerer autorização do Juízo para pagarem o restante do
débito em até 6 parcelas mensais corrigidas e acrescidas de juros. Não efetuado o pagamento
procederá a penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida,
ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos da lei. Será o
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 06 de outubro de 2021.

GAZETA DE SÃO PAULO – 01 E 02/12/2021

A Associação Religiosa e Civil de Ação Social - ARCAS - CNPJ nº 07.760.384/0001-90
Na pessoa do seu Representante Legal, Sr. Manoel Alves Pereira, convoca seus associados para comparecer na Sede Social, sito na Rua Monsenhor Andrade, nº 533, para
a Assembléia Geral Extraordinária para eleição dos novos quadros de Diretores, que
será realizada no dia 15 de dezembro de 2021, 1ª chamada às 14:00 horas, 2ª chamada às 14:30 horas. sem mais, agradeço. Manoel. Representante Legal.

GAZETA DE SÃO PAULO – 01 E 02/12/2021

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1057779-26.2019.8.26.0002 ( U-1683 ) A Dra. Juliana Forster Fulfaro, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado
de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Alberto Semin e s/m Cecilia Semin, Ramon Semin
e s/m Deize Dip Semin, Toufic Rajah El Yazig, herdeiro(a) de Aida Semin El Yazigi e Rajah El Yazigi,
Dalal El Yazigi, herdeiro(a) de Aida Semin El Yazigi e Rajah El Yazigi, Sumaia El Yazigi, herdeiro(a)
de Aida Semin El Yazigi e Rajah El Yazigi, Nona El Yasigi, herdeiro(a) de Aida Semin El Yazigi e
Rajah El Yazigi, Rosalia Silva Novais Machado, Denise Novais Machado, Angelina Aparecida Zolim,
Raul Pupo e s/m Benedita Ferreira Pupo, Paula Pinto, Benedita da Silva Pereira e s/m João de Paiva, Marilia da Silva Domingues e s/m Durvalino Moraes Domingues, Gloria Maria da Silva, Antônio
Pinto da Silva, Tereza da Silva, José Pinto da Silva, Eduardo Pinto da Silva e Simone Aparecida da
Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Geraldo Perez e Maria Emilia Perez Batista de Lima
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua
João Ferreira de Abreu, nº 324, Vila Arriete, São Paulo-SP, com área de 104,89 m², contribuinte nº
121.037.0065-0, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 18 de outubro de 2021.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARCO-ÍRIS
Aviso de Retificação de Edital e nova Data de Abertura - Tomada de Preços nº 03/2021

A Prefeitura do Município de Arco-Íris comunica aos interessados que foram efetivadas alterações na pasta técnica
do edital da Tomada de Preços de Nº 03/2021 - PROCESSO Nº 51/2021 - ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Arco-Íris.
OBJETO: contratação de empresa para o fornecimento de materiais e mão de obra para “REFORMA DA PRAÇA CENTRAL,
localizada na Rua Elvira Montezano, Centro, na cidade de Arco-Íris/SP”. Em face das alterações fica redesignada nova
data, como seguem: Data da realização: 21/12/2021; Encerramento: até as 13:15 horas do dia 21/12/2021; Abertura da
sessão: na mesma data e local às 13:30min. Edital, especificações completas e demais informações no Setor de Compras e Material na Prefeitura 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 30/11/2021 - Aldo Mansano Fernandes - Prefeito Municipal.

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO
RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fiduciário:
BANCO BRADESCO S.A., CNPJ n° 60.746.948/0001-12, com sede no Núcleo Administrativo
denominado “Cidade de Deus”, S/N, Vila Yara, Osasco/SP, INTIMA a devedora fiduciante: MARIA DE
PILAR LISTE RIOS, brasileira, diretora de empresas, divorciada, RG N° 3.077.084-1-SSP/SP, CPF/
MF Nº 049.060.948-13, para que no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação,
efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgação
da mora no valor de R$551.141,74, acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do
efetivo pagamento. O não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da
propriedade do imóvel matriculado sob nº 225.522 deste Oficio, em favor do credor fiduciário. São
Paulo, 01 de dezembro de 2021. (Protocolo 682.625)

ANGELINA COLOMBO PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 35.881.121/0001-74 - NIRE nº 35.300.546.920
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Angelina Colombo Participações S.A. (“Companhia”) convidados para se reunirem em A.G.E.
a ser realizada no dia 8/12/2021, às 9:00 horas, na Fazenda Bela Vista, s/nº, Bairro Moreira, Ariranha/SP, para deliberar sobre as
seguintes matérias que compõem a ordem do dia: Em A.G.E. deliberar sobre: (i) a eleição dos membros efetivos e suplentes do
Conselho de Administração da Companhia para um mandato de 3 anos; (ii) a alteração dos artigos 13, 18 e §§ 1º e 2º do artigo 22,
bem como a inclusão do § 3º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia; e (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia.
Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, para tomar parte na A.G.E., o acionista deverá depositar na sede da Companhia,
com antecedência, conforme lhe for aplicável: (i) instrumento de mandato na hipótese de representação do acionista por outro
acionista, administrador ou advogado, devendo o procurador ter sido nomeado há menos de 1 ano. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer às assembleias gerais munido dos documentos que comprovem sua identidade. A Companhia
solicita aos acionistas interessados em participar das assembleias gerais que encaminhem a versão digitalizada do instrumento
de mandato ao endereço eletrônico escritório.familia@colomboagroindustria.com.br, de forma a permitir melhor coordenação
dos trabalhos durante a assembleia. O envio dos documentos via e-mail não exclui a necessidade de apresentação, tampouco
constitui condição ou requisito de participação nas assembleias gerais, tendo por finalidade exclusivamente organizar e acelerar
os trabalhos. Ariranha, 30/11/2021. Sérgio Augusto Colombo - Presidente do Conselho de Administração (30/11 e 1 e 2/12)

ANGELINA COLOMBO PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 35.881.121/0001-74 - NIRE nº 35.300.546.920
Edital de Convocação de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Ficam os senhores acionistas da Angelina Colombo Participações S.A. (“Companhia”) convidados para se
reunirem em reunião extraordinária do conselho de administração a ser realizada no dia 8/12/2021, às 9:20
horas, na Fazenda Bela Vista, s/nº, Bairro Moreira, Ariranha/SP, para deliberar sobre as seguintes matérias que
compõem a ordem do dia: Em reunião extraordinária do conselho de administração para deliberar sobre: (i) Aceitar
a renúncia dos atuais diretores da Companhia, efetiva a partir de 1/1/2022, (ii) eleger os membros da Diretoria da
Companhia para um mandato unificado de 3 anos, iniciando-se em 1/1/2022; (iii) eleger o Presidente do Conselho
de Administração para um mandato unificado de 3 anos. Ariranha, 30/11/2021.
Sérgio Augusto Colombo - Presidente do Conselho de Administração (30/11 e 1 e 2/12)

C.G.C. ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

CNPJ/ME nº 65.713.026/0001-22 - NIRE 35.226.656.488
Edital de Convocação de Reunião de Sócios
Ficam os senhores acionistas da C.G.C. Administradora e Corretora de Seguros Ltda. (“Companhia”) convidados para
se reunirem em A.G.E. a ser realizada no dia 8/12/2021, às 11:40 horas, na Fazenda Bela Vista, s/nº, Bairro Moreira,
Ariranha/SP, para deliberar sobre as seguintes matérias que compõem a ordem do dia: Em assembleia de sócios deliberar
sobre: (i) a renúncia de um dos administradores da Companhia, efetiva a partir de 1/1/2022; (ii) a alteração da administração da Sociedade e; (iii) ratificação das demais cláusulas do contrato social. Nos termos do artigo 1.074 da Lei nº
10.406/02, para tomar parte na assembleia de sócios, o sócio deverá depositar na sede da Sociedade, com antecedência,
conforme lhe for aplicável: (i) instrumento de mandato na hipótese de representação do sócio por outro sócio, administrador ou advogado, devendo o procurador ter sido nomeado há menos de 1 ano. O sócio ou seu representante legal deverá
comparecer às assembleias gerais munido dos documentos que comprovem sua identidade. Ariranha, 30/11/2021.
Anderson Roberto Travagini - Administrador (30/11 e 1 e 2/12)

COLOMBO AGROINDÚSTRIA S.A.

CNPJ/ME nº 44.330.975/0001-53 - NIRE 35.300.021.835
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Colombo Agroindústria S/A (“Companhia”) convidados para se reunirem em
A.G.E. a ser realizada no dia 8/12/2021, às 9:40 horas, na Fazenda Bela Vista, s/nº, Bairro Moreira, Ariranha/
SP, para deliberar sobre as seguintes matérias que compõem a ordem do dia: Em A.G.E. deliberar sobre: (i) a
renúncia dos atuais diretores da Companhia, efetiva a partir de 1/1/2022, e a eleição dos membros da Diretoria da
Companhia para um mandato unificado de 3 anos, iniciando-se em 1/1/2022; (ii) a alteração do artigo 13 caput,
dos §§ 1º e 2º do artigo 17, bem como a inclusão do § 3º no artigo 13 do Estatuto Social da Companhia; e (iii) a
consolidação do Estatuto Social da Companhia. Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, para tomar parte
na A.G.E., o acionista deverá depositar na sede da Companhia, com antecedência, conforme lhe for aplicável:
(i) instrumento de mandato na hipótese de representação do acionista por outro acionista, administrador ou
advogado, devendo o procurador ter sido nomeado há menos de 1 ano. O acionista ou seu representante
legal deverá comparecer às assembleias gerais munido dos documentos que comprovem sua identidade. A
Companhia solicita aos acionistas interessados em participar das assembleias gerais que encaminhem a versão
digitalizada do instrumento de mandato ao endereço eletrônico diretoria@colomboagroindustria.com.br,
de forma a permitir melhor coordenação dos trabalhos durante a assembleia. O envio dos documentos via
e-mail não exclui a necessidade de apresentação, tampouco constitui condição ou requisito de participação nas
assembleias gerais, tendo por finalidade exclusivamente organizar e acelerar os trabalhos.
Ariranha, 30/11/2021. Anderson Roberto Travagini - Diretor Administrativo e Financeiro (30/11e 1 e 2/12)

COLOMBO BIOENERGIA S.A. UTE 1

CNPJ/ME nº 37.606.297/0001-43 - NIRE 35.300.552.466
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Colombo Bioenergia S.A. UTE1 (“Companhia”) convidados para se reunirem em A.G.E. a
ser realizada no dia 8/12/2021, às 10:20 horas, na Fazenda Bela Vista, Estrada Ariranha a Catanduva, s/nº, Bairro Moreira, CEP
15.960-000, Ariranha/SP, para deliberar sobre as seguintes matérias que compõem a ordem do dia: Em A.G.E. deliberar sobre (i)
a renúncia dos atuais diretores da Companhia, efetiva a partir de 1/1/2022, e eleger os membros da Diretoria da Companhia para
um mandato unificado de 3 anos, iniciando-se em 1/1/2022; (ii) a alteração do artigo 13 caput, e §§ 1º e 2º do 17 do Estatuto
Social da Companhia, bem como a inclusão do § 3º no artigo 13 do Estatuto Social; e (iii) a consolidação do Estatuto Social da
Companhia. Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, para tomar parte na A.G.E., o acionista deverá depositar na sede da
Companhia, com antecedência, conforme lhe for aplicável, instrumento de mandato na hipótese de representação do acionista
por outro acionista, administrador ou advogado, devendo o procurador ter sido nomeado há menos de 1 ano. O acionista ou
seu representante legal deverá comparecer às assembleias gerais munido dos documentos que comprovem sua identidade.
A Companhia solicita aos acionistas interessados em participar das assembleias gerais que encaminhem a versão digitalizada
do instrumento de mandato ao endereço eletrônico diretoria@colomboagroindustria.com.br, de forma a permitir melhor
coordenação dos trabalhos durante a assembleia. O envio dos documentos via e-mail não exclui a necessidade de apresentação,
tampouco constitui condição ou requisito de participação nas assembleias gerais, tendo por finalidade exclusivamente organizar e
acelerar os trabalhos. Ariranha, 30/11/2021. Anderson Roberto Travagini - Diretor Administrativo e Financeiro (30/11 e 1 e 2/12)

COLOMBO BIOENERGIA S.A. UTE 2

CNPJ/ME nº 36.686.315/0001-81 - NIRE 35.300.550.641
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Colombo Bioenergia S.A. UTE2 (“Companhia”) convidados para se reunirem em A.G.E. a ser
realizada no dia 8/12/2021, às 10:40 horas, na Fazenda Bela Vista, Estrada Ariranha a Catanduva, s/nº, CEP 15.960-000, no
Município de Ariranha/SP, para deliberar sobre as seguintes matérias que compõem a ordem do dia: Em A.G.E. deliberar sobre (i)
a renúncia dos atuais diretores da Companhia, efetiva a partir de 1/1/2022, e eleger os membros da Diretoria da Companhia para
um mandato unificado de 3 anos, iniciando-se em 1/1/2022; (ii) a alteração do artigo 13 caput, e §§ 1º e 2º do 17 do Estatuto
Social da Companhia, bem como a inclusão do § 3º no artigo 13 do Estatuto Social; e (iii) a consolidação do Estatuto Social da
Companhia. Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, para tomar parte na A.G.E., o acionista deverá depositar na sede da
Companhia, com antecedência, conforme lhe for aplicável, instrumento de mandato na hipótese de representação do acionista
por outro acionista, administrador ou advogado, devendo o procurador ter sido nomeado há menos de 1 ano. O acionista ou
seu representante legal deverá comparecer às assembleias gerais munido dos documentos que comprovem sua identidade.
A Companhia solicita aos acionistas interessados em participar das assembleias gerais que encaminhem a versão digitalizada
do instrumento de mandato ao endereço eletrônico diretoria@colomboagroindustria.com.br, de forma a permitir melhor
coordenação dos trabalhos durante a assembleia. O envio dos documentos via e-mail não exclui a necessidade de apresentação,
tampouco constitui condição ou requisito de participação nas assembleias gerais, tendo por finalidade exclusivamente organizar e
acelerar os trabalhos. Ariranha, 30/11/2021. Anderson Roberto Travagini - Diretor Administrativo e Financeiro (30/11 e 1 e 2/12)

COLOMBO BIOENERGIA S.A. UTE 3

CNPJ/ME nº 36.521.204/0001-15 - NIRE 35.300.549.953
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Colombo Bioenergia S.A. UTE3 (“Companhia”) convidados para se reunirem em A.G.E. a ser
realizada no dia 8/12/2021, às 11:00 horas, na Fazenda Bela Vista, Estrada Ariranha a Catanduva, s/nº, CEP 15.960-000, no
Município de Ariranha/SP, para deliberar sobre as seguintes matérias que compõem a ordem do dia: Em A.G.E. deliberar sobre (i)
a renúncia dos atuais diretores da Companhia, efetiva a partir de 1/1/2022, e eleger os membros da Diretoria da Companhia para
um mandato unificado de 3 anos, iniciando-se em 1/1/2022; (ii) a alteração do artigo 13 caput, e §§ 1º e 2º do 17 do Estatuto
Social da Companhia, bem como a inclusão do parágrafo terceiro no artigo 13 do Estatuto Social; e (iii) a consolidação do Estatuto
Social da Companhia. Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, para tomar parte na A.G.E., o acionista deverá depositar na
sede da Companhia, com antecedência, conforme lhe for aplicável, instrumento de mandato na hipótese de representação do
acionista por outro acionista, administrador ou advogado, devendo o procurador ter sido nomeado há menos de 1 ano. O acionista
ou seu representante legal deverá comparecer às assembleias gerais munido dos documentos que comprovem sua identidade.
A Companhia solicita aos acionistas interessados em participar das assembleias gerais que encaminhem a versão digitalizada
do instrumento de mandato ao endereço eletrônico diretoria@colomboagroindustria.com.br, de forma a permitir melhor
coordenação dos trabalhos durante a assembleia. O envio dos documentos via e-mail não exclui a necessidade de apresentação,
tampouco constitui condição ou requisito de participação nas assembleias gerais, tendo por finalidade exclusivamente organizar e
acelerar os trabalhos. Palestina, 30/11/2021. Anderson Roberto Travagini -Diretor Administrativo e Financeiro (30/11 e 1 e 2/12)

COLOMBO BIOENERGIA S.A. UTE 4

CNPJ/ME nº 36.584.315/0001-70 - NIRE 35.300.550.269
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Colombo Bioenergia S.A. UTE4 (“Companhia”) convidados para se reunirem em A.G.E. a ser
realizada no dia 8/12/2021, às 11:20 horas, na Fazenda Bela Vista, Estrada Ariranha a Catanduva, s/nº, CEP 15.960-000, no
Município de Ariranha/SP, para deliberar sobre as seguintes matérias que compõem a ordem do dia: Em A.G.E. deliberar sobre (i) a
renúncia dos atuais diretores da Companhia, efetiva a partir de 1/1/2022, e eleger os membros da Diretoria da Companhia para um
mandato unificado de 3 anos, iniciando-se em 1/1/2022; (ii) a alteração do artigo 13 caput, e §§ 1º e 2º do 17 do Estatuto Social da
Companhia, bem como a inclusão do § 3º no artigo 13 do Estatuto Social; e (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia.
Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, para tomar parte na A.G.E., o acionista deverá depositar na sede da Companhia, com
antecedência, conforme lhe for aplicável, instrumento de mandato na hipótese de representação do acionista por outro acionista,
administrador ou advogado, devendo o procurador ter sido nomeado há menos de 1 ano. O acionista ou seu representante legal
deverá comparecer às assembleias gerais munido dos documentos que comprovem sua identidade. A Companhia solicita aos
acionistas interessados em participar das assembleias gerais que encaminhem a versão digitalizada do instrumento de mandato
ao endereço eletrônico diretoria@colomboagroindustria.com.br, de forma a permitir melhor coordenação dos trabalhos
durante a assembleia. O envio dos documentos via e-mail não exclui a necessidade de apresentação, tampouco constitui condição
ou requisito de participação nas assembleias gerais, tendo por finalidade exclusivamente organizar e acelerar os trabalhos. Santa
Albertina, 30/11/2021. Anderson Roberto Travagini - Diretor Administrativo e Financeiro
(30/11 e 1 e 2/12)

JOÃO COLOMBO AGRÍCOLA S.A.

CNPJ/ME nº 35.881.104/0001-37 - NIRE nº 35.300.546.938
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da João Colombo Agrícola S.A. (“Companhia”) convidados para se reunirem em A.G.E. a ser
realizada no dia 8/12/2021, às 10:00 horas, na Fazenda Bela Vista, Estrada Ariranha a Catanduva, s/nº, Bairro Moreira, CEP
15.960-000, Ariranha/SP, para deliberar sobre as seguintes matérias que compõem a ordem do dia: Em A.G.E. deliberar sobre:
(i) a renúncia dos atuais diretores da Companhia, efetiva a partir de 1/1/2022, e eleger os membros da Diretoria da Companhia
para um mandato unificado de 3 anos, iniciando-se em 1/1/2022; (ii) a alteração do artigo 13 caput, e § 1º e 2º do 17 do Estatuto
Social da Companhia, bem como a inclusão do § 3º no artigo 13 do Estatuto Social; e (iii) a consolidação do Estatuto Social da
Companhia. Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, para tomar parte na A.G.E., o acionista deverá depositar na sede da
Companhia, com antecedência, conforme lhe for aplicável, instrumento de mandato na hipótese de representação do acionista
por outro acionista, administrador ou advogado, devendo o procurador ter sido nomeado há menos de 1 ano. O acionista ou
seu representante legal deverá comparecer às assembleias gerais munido dos documentos que comprovem sua identidade. A
Companhia solicita aos acionistas interessados em participar das assembleias gerais que encaminhem a versão digitalizada do
instrumento de mandato ao endereço eletrônico diretoria@colomboagroindustria.com.br, de forma a permitir melhor coordenação dos trabalhos durante a assembleia. O envio dos documentos via e-mail não exclui a necessidade de apresentação, tampouco constitui condição ou requisito de participação nas assembleias gerais, tendo por finalidade exclusivamente organizar e
acelerar os trabalhos. Ariranha, 30/11/2021. Anderson Roberto Travagini - Diretor Administrativo e Financeiro (30/11 e 1 e 2/12)
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTO
ANDRÉ. Processo: nº 0022336-29.2016.8.26.0554. Executados: requerido(s) SPAIN SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE
ASSISTÊNCIA INTEGRAL LTDA., TALITA PESSONA XAVIER DA SILVA - Unidade Autônoma c/ 334,805m2. Avenida
Ernesto Diedericksen, nº2692, Campos do Jordão/SP - Contribuinte nº 01909195. Descrição completa na Matrícula nº
29.811 do 1ª CRI de Campos do Jordão/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 530.430,15 - Lance mínimo na 2ª praça: R$
318.258,09 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em
01/02/2022 às 11h20min, e termina em 04/02/2022 às 11h20min; 2ª Praça começa em 04/02/2022 às 11h21min, e
termina em 24/02/2022 às 11h20min. Ficam os requerido(s) SPAIN SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA
INTEGRAL LTDA., TALITA PESSONA XAVIER DA SILVA, 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 27/07/2017.

LEILÃO ONLINE
Edital de leilão - 1) leiloeira oﬁcial: Ana Clara de Mello e Silva, JUCESP n° 716. 2) Comitente: Ateliê Thiago Ramasco, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Rua Major Sólon, 169 Centro CEP 13015095 inscrita no CNPJ / Me CNPJ 18.700.220.0001.93.
3) Os leilões serão realizados online, através do site: www.anaclaraleiloes.lel.br, nos dias 04/12/21 sábado às
16h e 06/12/21 segunda às 19h00. 4) Condições para participar do leilão: os interessados devem preencher
o cadastro no site: www.anaclaraleiloes.lel.br. estar com 18 anos completos, estar de acordo com este Edital e
também com a condição de venda, além de estarem com seu CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita
Federal. 5) Bens: leilão de sábado 380 lotes e leilão de segunda 300 lotes, sendo: lotes de decoração,
arte, antiguidades, canetas, joias, relógios, tapetes, pradarias, cristais, quadros, móveis, pedras preciosas - As
fotos e descrições dos bens (incluindo, material, cores, modelo, data da manufatura, medidas, etc) divulgadas
no site: www.anaclaraleiloes.lel.br. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram.
6) Visitação online via whatsapp (19) 97408-0251 ou poderão ser vistos pelo site. Lances: será vendido pelo
valor maior oferecido pelos interessados. Condições Gerais: as demais regras e condições do leilão estão
disponíveis no portal www.anaclaraleiloes.lel.br e deverão ser aceitas pelo interessado em participar do leilão.
Acesse: www.anaclaraleiloes.lel.br

EDITAL DE CONVOCACÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital, ficam convocados os associados do BARUERI VOLLEYBALL CLUB (BVC),
para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária em sua Sede, localizada na Rua Mari, 100 –
sala 3 – CEP: 06409-020 – Jardim Califórnia – Barueri – SP., às 08:30 horas em primeira
convocação ou, em segunda convocação, às 09:00 horas, do dia 19 de dezembro de 2021, a fim de
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:1. Eleição de novo Presidente, Vice-Presidente, Diretor
Secretário, Diretor Tesoureiro/Financeiro/Administrativo e de novos membros do Conselho Fiscal; 2.
Aprovação da indicação do Sr. Wagner Luiz Coppini Fernandes para continuar a ocupar a posição
de “Atleta Colegiado” do BARUERI VOLLEYBALL CLUB (BVC). Barueri, 29 de novembro de 2021.
BARUERI VOLLEYBALL CLUB LUIZ CARLOS BIAZI Presidente

EDITAL DE RELAÇÃO DE CREDORES - EDITAL - RELAÇÃO DE CREDORES COM PRAZO DE 10
(DEZ) DIAS PARA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (ARTIGOS 7º, §2º E 8°, DA LEI Nº 11.101/2005),
EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS
LTDA, ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI e AMAZINGRILL COMÉRCIO DE
MÁQUINAS LTDA., PROCESSO Nº 1076535-12.2021.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a todos aqueles que tiverem
conhecimento do presente edital e a quem possa interessar, que por parte da TRUSTEE ADMINISTRADORES JUDICIAIS LTDA., representada pelo Dr. Pedro Mévio Oliva Sales Coutinho, inscrito na
OAB/SP nº 328.491, nomeada Administradora Judicial nos autos RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE
ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA, ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI e
AMAZINGRILL COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA., Processo nº 1076535-12.2021.8.26.0100, foi
requerida a publicação resumida da relação de credores, que se encontra completa às fls. 2.028/2.487
dos autos e no sítio eletrônicohttp://www.trusteeaj.com.br/grupo-elvi.html, bem como para informar ao
Comitê, as credores, aos devedores, aos seus sócios ou ao Ministério Público, que os documentos
que a fundamentaram estão disponíveis no endereço: Alameda dos Maracatins, nº 780, Sala 2502,
Moema, São Paulo/SP, CEP 04089-001, de segunda-feira à sexta-feira, das 10h00min às 17h00min,
com prévio agendamento pelo e-mail: grupoelvi.rj@trusteeaj.com.br, podendo no prazo de 10 (dez)
dias, contados da publicação do presente edital, apresentar impugnação decrédito ao Excelentíssimo Juiz de Direito (artigos 7º, § 2º, e 8º, da Lei nº 11.101/2005). FAZ SABER, também, que as Devedoras apresentaram o Plano de Recuperação Judicial, que se encontra juntado às fls. 1.626/1.657
dos autos e no sítio eletrônico http://trusteeaj.com.br/documentos/grupoelvi/4-PLANO-DE-RECUPERACAO-JUDICIAL.pdf, sendo fixado prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação do presente
edital, para a apresentação de eventuais objeções (artigo 55, caput, da Lei nº 11.101/2005).“A Habilitação de Crédito / Impugnação de Crédito deverá ser interposta pelo peticionamento eletrônico inicial,
por dependência ao processo principal, nos termos do Comunicado CG nº 219/2018.” E, para que
produza seus efeitos de direito, 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 novembro de 2021.

Ricex Importação e Exportação Ltda

CNPJ Nº 04.117.143/0001-39
Memorial Descritivo
CAPITAL SOCIAL DA MATRIZ - R$ 360.000,00. CAPITAL SOCIAL DA FILIAL - Não há capital social
destacado. DOMICÍLIO DA MATRIZ - Av. Tamboré, 1.287, Sala 01, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460000. DOMICÍLIO DA FILIAL - Av. Tamboré, 1.287, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-000. TIPO DO
ESTABELECIMENTO – Galpão. TIPO DE CONSTRUÇÃO - Concreto pré-moldado. ATIVIDADE PRETENDIDA - Armazém Geral. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM - Em metros quadrados: 2.500,0 m².
Em metros cúbicos: 15.000,0 m3. ÁREA DO TERRENO - 5.016,0 m². ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA
- 3.165,70 m² - ÁREA DO GALPÃO - 2.500,0 m². ÁREA DE CIRCULAÇÃO - 2,250,0 m². ÁREA DAS
MERCADORIAS A RECEBER EM DEPÓSITO, OPERAÇÕES E SERVIÇOS - 300,0 m². ÁREA DE DEPENDÊNCIAS INTERNAS - Galpão: 2.500,0 m²; Escritório / Administração: 500,0 m². ÁREA DA PORTARIA - 50,0 m². ÁREA DE MANOBRA - Área externa: 1.600,0 m². Composto de área pavimentada
para estacionamento de veículos particulares e de área para manobra de caminhões e veículos pesados. MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS DE SUPORTE - 02 Empilhadeiras elétricas com capacidade
de 3.000 quilos e 04 metros de elevação. OPERAÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS - Armazéns
gerais – emissão de warrant. Depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. NATUREZA DAS MERCADORIAS RECEBIDAS - Mercadorias de natureza: alimentícios,
eletrônicos, farmacêuticos e medicamentos, cargas secas, equipamentos, artigos, acessórios e produtos eletroeletrônicos, cosméticos, farmacêuticos, veterinários, bebidas. COMODIDADE - A unidade
armazenadora apresenta condições satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural e funcional,
com condições de uso imediato. SEGURANÇA - O armazém possui condições satisfatórias no que se
refere a quantidade e a natureza das mercadorias que serão recebidas, bem como com os serviços
propostos no regulamento interno e aprovados pelo profissional no laudo técnico. Memorial descritivo
vinculado à ART n° 28027230210813516. Barueri/SP, 15 de junho de 2021. RICEX IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. RICARDO CARUSO, RG nº 3.479.571-6 - SSP/SP; CPF nº 60.354.248-48.
MARCELO CARUSO, RG nº 6.290.627-6 - SSP/SP; CPF sob o nº 075.272.158-52.
Regulamento Interno e Tarifas Remuneratórias
RICEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, sociedade empresária limitada, com Matriz localizada
na Av. Tamboré 1.287, Sala 01, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-000, devidamente inscrita no CNPJ
sob nº 04.117.143/0001-39, e registrada na JUCESP sob NIRE nº 35.229.768.805, em relação a sua
unidade Filial localizada na Av. Tamboré 1.287, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-000, devidamente
inscrita no CNPJ sob nº 04.117.143/0003-09, e na JUCESP sob NIRE nº 35.902.817.824, por este
instrumento, estabelece o REGULAMENTO INTERNO DO ARMAZÉM GERAL, que será utilizado na
unidade filial, ora identificada, que regerá as normas e condições de utilização a seguir expressas: ARTIGO 1º. Serão recebidas em depósito mercadorias diversas que não possuem natureza agropecuária.
Parágrafo Único: Serviços acessórios serão executados desde que possíveis e desde que não sejam
contrários às disposições legais. ARTIGO 2º. A critério da empresa o depósito de mercadorias poderá
ser recusado quando: a) Quando não houver espaço suficiente para o seu armazenamento; e b) Se
em virtude das condições em que se acharem, puderem danificar as mercadorias já depositadas, bem
como se forem de fácil deterioração ou impróprias para o armazenamento. ARTIGO 3º. A empresa
não se responsabilizará por mercadorias depositadas quando: a) Por quebra de peso ou avarias; e b)
Alterações de qualidade. Parágrafo Único: A responsabilidade pelas mercadorias em depósito cessará
nos casos de alterações de qualidade provenientes da natureza ou do acondicionamento daquelas,
bem como por força maior. ARTIGO 4º. Todas as mercadorias serão recebidas e enviadas com os
respectivos documentos fiscais. ARTIGO 5º. A empresa contratante fará obrigatoriamente em seu nome
o seguro das mercadorias depositadas. ARTIGO 6º. Os depósitos de mercadorias deverão ser feitos
por ordem do depositante, do seu procurador ou do seu preposto e será dirigida à empresa, que emitirá
um documento especial (denominado Recibo de Depósito), contendo quantidade, especificação, classificação, marca, peso e acondicionamento das mercadorias. ARTIGO 7º. As indenizações prescreverão
em três meses, contados da data em que as mercadorias foram ou deveriam ter sido entregues, e
serão calculadas pelo preço das mercadorias em bom estado. ARTIGO 8º. O inadimplemento de pagamento de armazenagem acarretará vencimento antecipado do prazo de depósito, com a adoção do
procedimento previsto no artigo 10 e seus parágrafos do Decreto Nº1.102/1903. Parágrafo Único: A
empresa contratada para armazenagem poderá reter qualquer mercadoria depositada para a garantia
da respectiva despesa do armazenamento e outras despesas incorridas, tudo conforme o permitido
pelo Art. 14, do Decreto 1.102/1903. ARTIGO 9º. O prazo máximo de depósito é regulado pelo Decreto
1.102 de 21/11/1903, sendo 06 (seis) meses e o prazo mínimo de 01(uma) semana, podendo ser
prorrogado de acordo com as partes. ARTIGO 10º. A empresa terá os respectivos profissionais habilitados para o bom funcionamento do armazém-geral. ARTIGO 11º. O armazém funcionará no horário
comercial, de segunda à sexta das 8h às 18h, com intervalo de 1h, das 12h às 13h. ARTIGO 12º. Os
casos omissos previstos nesse regulamento serão regulados pelas disposições do decreto 1.102 de
21/11/1903 e demais leis vigentes no país. Barueri/SP, 15 de junho de 2021. RICARDO CARUSO, RG
nº 3.479.571-6 - SSP/SP; CPF nº 60.354.248-48. MARCELO CARUSO, RG nº 6.290.627-6 - SSP/SP;
CPF sob o nº 075.272.158-52.
Tarifas Remuneratórias - Armazém Geral
RICEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, sociedade empresária limitada, com Matriz localizada
na Av. Tamboré 1.287, Sala 01, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-000, devidamente inscrita no CNPJ
sob nº 04.117.143/0001-39, e registrada na JUCESP sob NIRE nº 35.229.768.805, em relação a sua
unidade filial localizada na Av. Tamboré 1.287, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-000, devidamente
inscrita no CNPJ sob nº 04.117.143/0003-09, e na JUCESP sob NIRE nº 35.902.817.824, por este
instrumento, estabelece suas TARIFAS REMUNERATÓRIAS, que serão utilizadas na unidade filial, ora
identificada, conforme segue:
1. TAXA DE ESTOCAGEM DE PRODUTOS
Discriminação
Valor do Serviço (R$)
Quantidade
Periodicidade
Armazenagem
115,00
Por Palete
Mensal
Armazenagem
140,00
Por m²
Mensal
“ad-Valorem”
0,20%
Por m²
Pico Mensal
Seguros
0,30%
Por m²
Pico Mensal
2. TARIFAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Discriminação
Valor do Serviço (R$)
Quantidade
Movimentação – Entrada e Saída
R$ 15,00
Por Palete
Recebimento de Materiais
R$ 12,00
Por m²
Serviços de Paletização
R$ 18,00
Por Palete
Barueri/SP, 15 de junho de 2021. RICARDO CARUSO, RG nº 3.479.571-6 - SSP/SP; CPF nº 60.354.24848. MARCELO CARUSO, RG nº 6.290.627-6 - SSP/SP; CPF sob o nº 075.272.158-52. JUCESP - Certifico o registro sob o nº 504.537/21-0 em 15/10/2010. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL IX - VILA PRUDENTE
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001440-94.2017.8.26.0009 A MMa.
Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dra.
Claudia Sarmento Monteleone, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RENATO PEREIRA DE ALBUQUERQUE, RG 392812202, CPF 368.793.468-39, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por parte de CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A., visando ao recebimento da
quantia de R$ 6.328,15 relativa ao contrato de prestação de serviços educacionais, cujas mensalidades
deixaram de ser pagas de abrila junho de 2012. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 dias,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presenteedital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nestacidade de São Paulo, aos 28 de outubro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROC. Nº 1079303-47.2017.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital, Estado de São
Paulo, Dr(a). Leonardo Fernandes dos Santos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a OOBLE
INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP, CNPJ.
15.239.420/0001-00, que COVOLAN INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA lhe ajuizou um Pedido de
Falência, por ser credora de R$ 82.399,60 (Jul/2017), representado pelas notas fiscais e
instrumentos de protestos anexados aos autos. Estando a ré em local incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para que em 10 dias, a fluir do prazo supra, conteste o
feito ou elida o pedido, depositando a quantia reclamada, acrescida de juros, correção monetária e
honorários advocatícios (art. 98 § único Lei 11.101/05), sob pena de quebra, nomeando-se curador
especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. São
Paulo, aos 03 de novembro de 2021.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020986-45.2018.8.26.0001 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).
ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) CLAUDIA
GUADANHIN MADUREIRA, RG 23146496-4, CPF 128.419.968-16, que nos autos da ação de
Cumprimento de Sentença proposta por Condomínio Edifício Conjunto Habitacional das
Avencas, procedeu-se a penhora sobre os direitos pertencentes às executadas, herdeiras de
Hernane Madureira da Silva, do imóvel “Um apartamento de nº 81 localizado no 8º pavimento, do
bloco B do Conjunto Habitacional das Avenças, fazendo parte do terreno descrito na matricula nº
70.510 do 15º C.R.I./SP, conforme fls. 216 dos autos. Estando a executada em lugar ignorado, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência dos quais prosseguirá o feito em
seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de Novembro de 2021.
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EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - Dora Plat - Leiloeira Oﬁcial registrada na JUCESP sob nº 744, estabelecido na
Avenida Angélica, 1996 - 6 andar – São Paulo/SP- telefone: (11) 3003-0677 (“Leiloeiro”), torna público, que
devidamente autorizado pelo BANCO PAN S.A., com sede nesta cidade, na Avenida Paulista, nº 1374, 16º andar,
Bela Vista, CEP 01310-100, inscrito no CNPJ: 59.285.411/0001-13 (“PAN”), sucessor por incorporação da Brazilian
Mortgages Companhia Hipotecária, conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de junho de
2017, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob nº 550.627/17-0, em sessão
de 12 de dezembro de 2017 e pela BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZAÇÃO com sede nesta cidade, na
Avenida Paulista, nº 1374, 10º andar, Bela Vista, inscrito no CNPJ: 03.767.538/0001 -14 (PAN e BS, conjuntamente
denominados “VENDEDORES” e, quando considerados invidivualmente, “VENDEDOR”), promoverão a venda dos
imóveis relacionados no ANEXO I, parte integrante deste Edital, em LEILÃO EXTRAJUDICIAL (“Leilão”), com
fechamento no dia 07/10/2021 a par�r das 13h00. Somente serão aceitos lances “on-line”, por meio de acesso ao
site: www.zukerman.com.br. Os imóveis relacionados no Anexo I (“Imóveis” se denominados conjuntamente, ou
individualmente “Imóvel”) serão vendidos, um a um, a quem maior lance oferecer, desde que observado o valor
mínimo para a venda, ﬁcando reservado aos VENDEDORES o direito de, a seu exclusivo critério ou necessidade,
vender ou não o(s) Imóvel(is) pelo maior lance alcançado ou então, por outro valor ofertado que não o lance maior,
bem como re�rar, desdobrar, reunir os Imóveis em lotes, ou voltar lances, sempre por intermédio do Leiloeiro. O
Leilão será regido pelas normas e disposições consignadas neste Edital, que os interessados aceitam por adesão
sem qualquer restrição ou ressalva e pelas regras de Direito Privado aplicáveis. 1 OBJETO - 1.1 Alienação do(s)
Imóvel(is) relacionado(s) no Anexo I, parte integrante deste Edital. 2 PROPOSTAS E HABILITAÇÃO 2.1 Os
interessados em par�cipar do Leilão, deverão se cadastrar no site : www.zukerman.com.br no prazo máximo de
até 1 (uma) hora ú�l antes do início do fechamento do Leilão e se habilitar até as 13:00h (horário de Brasília/DF) do
dia 09/12/2021, acessando a página do Leilão e clicando na opção “HABILITE-SE”. Não serão aceitas habilitações
após este prazo. 2.2 O proponente vencedor no Leilão deverá obrigatoriamente fornecer os seguintes documentos
para formalização da arrematação: a) Se pessoa � sica: RG/RNE, CPF/MF, Cer�dão de Casamento e Pacto
Antenupcial, se houver, fornecendo cópia dos mesmos, inclusive de seu cônjuge, bem como o comprovante de
residência atualizado (exemplo: apresentação de cópia de contas de consumo e correspondência de ins�tuições
ﬁnanceiras). b) Se pessoa jurídica: Cartão do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e respec�vas alterações, bem como
a documentação dos representantes legais da empresa (RG e CPF/MF) e prova de representação (ex.
Procuração/Ata de Eleição), fornecendo cópia auten�cada dos mesmos. c) Representação por Procuração: No caso
de representação por terceiros, tanto pessoa � sica quanto pessoa jurídica, a procuração deverá ser por outorgada
para ﬁns especíﬁcos. d) Comprador Estrangeiro: Além da apresentação da documentação indicada na alínea “a” ou
“b” acima, deverá comprovar sua permanência legal e deﬁni�va no país, apresentar comprovante de residência,
bem como atender a todos os requisitos legais que tratem da matéria, não podendo alegar, em hipótese alguma,
desconhecimento da legislação brasileira que disciplina o assunto, principalmente no que concerne à aquisição de
imóveis rurais, conforme item 3.21, abaixo: e) Menores de 18 anos: Além da apresentação da documentação
indicada na alínea “a“ acima, só poderão adquirir Imóvel se emancipados ou assis�dos/representados por seu
representante legal. f) Outros documentos: Aos VENDEDORES é reservado o direito de solicitar outros documentos,
para ﬁns de concre�zação da compra e venda. 2.2.1 A não apresentação da documentação em referência, no prazo
estabelecido pelos VENDEDORES poderá acarretar, a critério exclusivo dos VENDEDORES e sem quaisquer ônus a
este, o cancelamento da arrematação, conforme item 3.2, abaixo. 3 CONDIÇÕES DE VENDA - 3.1 Os lances serão
ofertados em moeda corrente nacional, obedecidas as condições deste Edital. 3.2 O proponente vencedor por meio
de lance “on-line”, terá o prazo de 2 (dois dias) depois de comunicado expressamente para: (i) efetuar o pagamento
do sinal ou da totalidade do preço de aquisição do Imóvel (“Preço”); (ii) efetuar o pagamento da comissão do
Leiloeiro; (iii) apresentar a documentação indicada no item 2.2 do presente Edital. No caso do não cumprimento
destas obrigações, no prazo estabelecido, a venda será cancelada de pleno direito, sem prejuízo de ﬁcar o
proponente vencedor sujeito a sanções previstas no presente Edital e as de ordem judicial, a �tulo de perdas e
danos. 3.2.1 Os pagamentos supracitados deverão ser efe�vados, através de TED ou transferência bancária de
conta-corrente de �tularidade do proponente vencedor para contas-correntes bancárias do respec�vo VENDEDOR
e Leiloeiro, as quais serão informadas por ocasião da comunicação supracitada. 3.2.2 Somente serão aceitos lances
via internet por meio de acesso iden�ﬁcado e fornecido sob exclusiva responsabilidade do Leiloeiro. Os horários
considerados para este Leilão serão sempre os de Brasília/DF. 3.2.3 Os interessados na oferta de lances através
dessa modalidade estarão sujeitos integralmente às regras con�das no presente Edital, especialmente àquelas
con�das nas Condições de Venda e de Pagamento, sendo pressuposto para a oferta de lances ter capacidade civil
para ﬁrmar contratos e legi�midade para assumir todas as responsabilidades e obrigações dispostas no presente
Edital. Para acompanhamento do Leilão e par�cipação de forma “on-line”, os interessados deverão efetuar prévio
cadastro no site do Leiloeiro, bem como, anuir às regras de par�cipação dispostas no site do Leiloeiro para obtenção
de “login” e “senha”, os quais validarão e homologarão os lances em conformidade com as disposições deste Edital.
3.2.4 Os interessados cadastrados e habilitados para o Leilão estarão aptos a ofertar lances por meio do sistema online no site do Leiloeiro, devendo ser respeitado o horário pré-es�pulado para o encerramento de cada lote.
Sobrevindo lance nos 02 (dois) minutos antecedentes ao horário previsto para o encerramento do lote, haverá(ão)
prorrogação(ções) por mais 2 (dois) minutos, para que todos os usuários interessados tenham a oportunidade de
ofertar novos lances. O envio de lances para cada lote será encerrado, caso este, não receba lances durante os 2
(dois) minutos ﬁnais, ﬁcando como vencedor o úl�mo lance ofertado. 3.3 Os VENDEDORES, ademais, reservam
para si o direito de, a seu exclusivo critério ou necessidade, aceitar ou não as arrematações realizadas por
proponente vencedor que possua qualquer pendência, irregularidade ou restrição perante eles, VENDEDORES. 3.4
A venda será celebrada em caráter “AD CORPUS”, ou seja, as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros
veículos de comunicação e divulgação deste Leilão são meramente enuncia�vas, não podendo o proponente
vencedor alegar desconhecimento das condições, caracterís�cas e estado de conservação dos Imóveis. 3.5 Os
Imóveis serão vendidos no estado em que se encontram inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes,
locatários e posseiros. Assim, o interessado, previamente à apresentação do lance, deverá ler atentamente todas as
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como veriﬁcar o Imóvel “in loco” e respec�va
documentação imobiliária per�nente, cien�ﬁcando-se de todas as caracterís�cas e circunstâncias que o envolvem.
3.6 Os VENDEDORES não se responsabilizam por quaisquer irregularidades que porventura possam exis�r nos
Imóveis arrematados, inclusive, mas não exclusivamente: divergências de áreas, condições estruturais, mudança
no compar�mento interno, averbação de benfeitoria, aprovações nos órgãos ﬁscalizadores, ocupação por
terceiros, condição de foreiro ou terrenos da marinha, estado de conservação e localização, hipóteses em que não
será possível o aba�mento proporcional do Preço ou mesmo a rescisão do respec�vo instrumento que formalizará a
aquisição de qualquer Imóvel. 3.6.1 Nos casos de imóveis foreiros ou terreno de marinha (ver descrição especíﬁca
do lote), os VENDEDORES se responsabilizam pelo pagamento da taxa de aforamento até a data da realização do
Leilão, bem como pela obtenção de autorização(ções) para transferência do domínio ú�l e recolhimento do(s)
laudêmio(s), de modo a possibilitar a lavratura da competente Escritura (conforme deﬁnição con�da no item 6.1) ao
proponente vencedor que atender às exigências con�das no item 3.2 (doravante, “ARREMATANTE”). 3.6.2 Se após
a data do Leilão for conﬁrmada a condição de imóvel foreiro ou terreno de marinha, assume o ARREMATANTE a
responsabilidade e ônus pela aquisição do mesmo nessa condição, responsabilizando-se pela apuração e pelo
pagamento de eventuais taxas, independente da data de sua cons�tuição, junto aos órgãos competentes, bem
como pela obtenção de autorização(ções) para transferência do domínio ú�l e recolhimento do(s) laudêmio(s), de
modo a possibilitar a lavratura da Escritura do Imóvel. 3.6.3 Os VENDEDORES não se responsabilizam pelo
atendimento de no�ﬁcações e pagamento de multas, rela�vas ao estado de conservação dos Imóveis,
exempliﬁca�vamente, limpeza de terreno, manutenção de calçadas e muros, controle de zoonoses, etc., ﬁcando a
cargo do ARREMATANTE tais providências, independente da data do fato gerador. 3.7 Os VENDEDORES não são
obrigados a entregar qualquer documento para a regularização do Imóvel, exempliﬁca�vamente, plantas, habitese, memoriais, alvarás. Ficarão a cargo do ARREMATANTE, as providências para obtenção dos mesmos e respec�vos
custos. 3.8 Os VENDEDORES não são responsáveis pelo levantamento de eventual restrição imposta por lei de
zoneamento e uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, INCRA e ainda, das obrigações e dos direitos decorrentes
das convenções e especiﬁcações de condomínio, quando houver, cabendo ao ARREMATANTE cien�ﬁcar-se
previamente de sua existência, obtendo informações a�nentes e, se necessário, adotar as medidas necessárias à
expedição de alvarás, atestados e demais documentos nos competentes órgãos públicos. 3.9 Os VENDEDORES não
respondem por débitos incidentes sobre os Imóveis com construção em andamento, concluídos, reformados ou
demolidos, não averbados no Registro de Imóveis competente, assumindo o ARREMATANTE a responsabilidade
pela apuração e regularização junto aos órgãos competentes, independente da data de sua cons�tuição. Os
VENDEDORES não respondem, ainda, por quaisquer outros ônus, providências ou encargos, inclusive perante o
Registro de Imóveis, os quais serão integralmente assumidos pelo ARREMATANTE, salvo expressamente previsto de
forma diversa neste Edital. 3.10 A posse do Imóvel, desde que desocupado, será transmi�da ao ARREMATANTE
após a quitação do valor de venda (venda á vista) ou a formalização da venda parcelada e pagamento da entrada
(venda parcelada). Nas situações em que o Imóvel arrematado es�ver ocupado, locado, arrendado, em comodato
ou ainda, por qualquer razão não seja possível ao VENDEDOR competente entregar ao COMPRADOR a posse direta
do Imóvel, o COMPRADOR assumirá total responsabilidade pelas providências judiciais e extrajudiciais no tocante à
sua desocupação, assim como suas respec�vas despesas, cabendo ao COMPRADOR, previamente à arrematação,
cien�ﬁcar-se sobre os custos e procedimentos necessários para tanto, salvo se expressamente previsto de forma
diversa neste Edital. 3.10.1 Dos Imóveis que forem objeto de ações de reintegrações de posse em andamento, ﬁcará
o respec�vo VENDEDOR responsável pela condução da demanda judicial até o trânsito em julgado. Já, dos Imóveis
que não forem objeto de ações de reintegrações de posse, compe�rá ao ARREMATANTE tomar as medidas
possessórias cabíveis. 3.11 No caso de Imóvel locado, em condomínio ou outras situações especíﬁcas, será
assegurado o exercício do direito de preferência para aquisição em condições idên�cas àquelas ofertadas pelo
ARREMATANTE, na forma da lei. Em caso de locação registrada no Cartório de Registro de Imóveis, e desde que
conste cláusula de vigência em caso de alienação, o ARREMATANTE se obriga a respeitar e cumprir o contrato em
todas as suas cláusulas e condições. 3.12 Nos casos mencionados no disposi�vo acima constarão do recibo a ser
outorgado ao ARREMATANTE que maior lance �ver ofertado que a efe�vação da venda ﬁcará condicionada ao não
exercício do direito de preferência na forma da legislação em vigor. 3.13 Salvo se determinado de forma diversa na
descrição especíﬁca do lote, cada VENDEDOR é responsável, até a data da realização do Leilão, por todos os
impostos e taxas incidentes sobre seus respec�vos Imóveis, tais como: Imposto Territorial (IPTU ou ITR), despesas
condominiais e contas de consumo. Todos os impostos e despesas, que tenham fato gerador a par�r da data de
realização do Leilão, correrão por conta do ARREMATANTE, que deverá pagá-los em seus vencimentos ou
regularizá-los, mesmo que lançados em nome do VENDEDOR, de seus antecessores ou de terceiros. 3.13.1 Se na
descrição especíﬁca do lote houver menção a débitos pretéritos e vencidos, cuja quitação seja de responsabilidade
do ARREMATANTE, exempliﬁca�vamente, tributos e despesas condominiais, este deverá quitá-los junto a seus
respec�vos credores, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da realização do Leilão, sendo esta
condição para a formalização da venda e compra através de um dos instrumentos previstos no item 6.1 abaixo. A
não comprovação da quitação de referidos débitos pelo COMPRADOR, no prazo acima indicado, implicará no
cancelamento automá�co da Ata e do Recibo de Leilão, ﬁcando o VENDEDOR liberado para negociar o Imóvel com
terceiros. 3.13.1.1 Na hipótese de venda a prazo, conforme item 4.3 infra, o prazo de 30 (trinta) dias referenciado no
item 3.13.1 supra, inicia-se na data do recebimento da comunicação por escrito do VENDEDOR ao COMPRADOR,
sobre a efe�va aprovação de seu crédito. Assim, nas vendas a prazo, o COMPRADOR deverá aguardar a
manifestação posi�va do VENDEDOR, sobre a análise de seu crédito, para então proceder à quitação dos débitos
referenciados em 3.13.1 supra. 3.13.1.2 Na hipótese de aquisições referenciadas no item 4.2, infra, o prazo de 30
(trinta) dias previsto no item 3.13.1 supra, será iniciado na data do recebimento da comunicação por escrito do
VENDEDOR ao COMPRADOR, da efe�va aprovação da venda. Assim, nessa hipótese, o COMPRADOR deverá
aguardar a manifestação posi�va do VENDEDOR, sobre a aprovação da venda, para então proceder à quitação dos
débitos referenciados em 3.13.1 supra. 3.13.1.3 Na hipótese de aquisições referenciadas nas cláusulas 3.11 e 3.12
supra, o prazo de 30 (trinta) dias previstos no item 3.13.1, supra, será iniciado na data do recebimento da
comunicação por escrita do VENDEDOR ao ARREMATANTE, da efe�va aprovação da venda (nas hipóteses dos itens
4.2 e 4.3, infra) e do não exercício do direito de preferência pelo locatário ou situações especiais. Assim, nessa
hipótese, o ARREMATANTE deverá aguardar a manifestação posi�va do VENDEDOR, para então proceder à
quitação dos débitos referenciados em 3.13.1. supra. 3.14 Na hipótese de venda de fração ideal, o ARREMATANTE
assume, solidariamente com os demais coproprietários, a responsabilidade por todos os impostos e taxas
incidentes sobre a totalidade do Imóvel, independente da data de sua cons�tuição, sem qualquer direito ao
ressarcimento junto ao VENDEDOR, ainda que eventualmente lançados em nome do VENDEDOR, de seus
antecessores ou de terceiros. 3.14.1 Na eventualidade de pagamentos de tais débitos, impostos e taxas, gravames

e/ou despesas pelo VENDEDOR, obriga-se o ARREMATANTE a efetuar o reembolso no prazo máximo de 48h
(quarenta e oito horas), após no�ﬁcação do VENDEDOR nesse sen�do. O não cumprimento da obrigação pelo
ARREMATANTE implicará na penalidade prevista no item 7.1 do presente, sem prejuízo da postergação da outorga
da Escritura, até o efe�vo cumprimento da obrigação, conforme faculta o item 6.2 infra. 3.15 Na hipótese do
ARREMATANTE arrematar fração ideal de Imóvel, o VENDEDOR não se responsabilizará por eventual exigência do
Cartório de Registro de Imóveis para registro do instrumento a ser outorgado. 3.16 Em caso de Imóvel gravado com
ônus de penhora ou hipoteca em favor de terceiros ou do VENDEDOR e empresas do Grupo econômico a que
pertence respec�vo VENDEDOR, ﬁcará sob inteira responsabilidade do ARREMATANTE o cancelamento desses
registros e, em sendo necessário, acionar o juízo competente para tal ﬁnalidade, exceto se previsto expressamente,
de forma diversa, na descrição especíﬁca do Imóvel. O ARREMATANTE deverá cer�ﬁcar-se previamente de todas as
providências necessárias e respec�vos custos para esse(s) cancelamento(s), bem como quanto aos riscos
envolvendo tais procedimentos. 3.17 O VENDEDOR responderá, em regra, pela evicção de direitos, excetuados os
casos em que haja expressa menção das restrições, irregularidades, etc. dos Imóveis neste Edital e Anexos, ocasião
em que o adquirente assume os riscos da aquisição nos termos do art. 448 do Código Civil, observando-se inclusive,
o quanto disposto no item 3.18.1 e 3.19 infra. 3.18 Conforme expressamente informado na descrição especíﬁca do
lote, alguns Imóveis disponibilizados à venda, poderão estar envolvidos em ações judiciais, o que não cons�tuirá,
em qualquer situação, mo�vo para o ARREMATANTE pleitear o desfazimento da venda. 3.18.1 Caso as ações
judiciais expressamente informadas na descrição especíﬁca do lote envolvam discussões sobre a propriedade do
Imóvel e em decorrência das mesmas venha a ocorrer evicção (perda da coisa por força de sentença judicial), a
responsabilidade do VENDEDOR por evicção será limitada à devolução do valor correspondente ao Preço do
Imóvel, atualizado com base na variação do IGP-M/FGV, a contar do pagamento integral do Preço, se à vista, ou a
contar da data do pagamento do sinal e/ou das parcelas pagas, se a prazo. Fica esclarecido que, nesta hipótese, o
ARREMATANTE não poderá pleitear quaisquer outros valores indenizatórios, a exemplo daqueles es�pulados no
Ar�go 450 do Código Civil Brasileiro, nem mesmo por benfeitorias eventualmente ediﬁcadas pelo ARREMATANTE
no Imóvel, após a data da aquisição, pelas quais não poderá pleitear direito de retenção. 3.19 Os VENDEDORES
esclarecem ainda que, se eventualmente, após a data da realização do Leilão, surgir qualquer ação judicial
envolvendo os Imóveis alienados, o VENDEDOR competente apenas se manifestará ao ARREMATANTE sobre tais
ações após a sua efe�va citação judicial, hipótese em que o VENDEDOR responderá integralmente por evicção de
direitos, na forma da lei. 3.20 Salvo se houver previsão expressa em sen�do contrário na respec�va convenção de
condomínio, nos termos da Lei 12.607, de 4 de abril de 2012 que alterou o § 1° do Art. 1.331 do Código Civil,
eventual Imóvel consistente em vaga de garagem correspondente a unidade autônoma (com matrícula própria) e
integrante de condomínio somente poderá ser adquirida por proprietário de outra unidade autônoma pertencente
ao mesmo Condomínio. Ficam excetuados desta regra as vagas de garagem situadas em empreendimentos
caracterizados como “edi� cio garagem”. 3.21 Em caso de imóvel(is) rural(is), ﬁca estabelecido que: a) Após a
assinatura da Escritura (Preço à vista) ou do CVC (Preço parcelado), ﬁcará a cargo do respec�vo VENDEDOR
providenciar a declaração do ITR do exercício vigente, protocolando junto à Receita Federal, o Documento de
Informação e Atualização Cadastral do ITR, DIAC- Alienação. Ao ARREMATANTE ﬁcará o encargo de entregar a
declaração do ITR dos próximos exercícios e efetuar o pagamento dos tributos correspondentes, com a manutenção
da documentação comprobatória. b) Ficará sob a exclusiva responsabilidade e expensas do ARREMATANTE
providenciar, perante os órgãos públicos competentes, o recadastramento do(s) Imóvel(is) adquirido(s), conforme
determina a Lei nº 10.267/01 e Decreto Lei nº 4.449/02, obtendo para tanto, toda a documentação que se ﬁzer
necessária, também às suas exclusivas expensas, exempliﬁca�vamente, Georreferenciamento, Ato Declaratório
Ambiental – ADA, expedido pelo IBAMA, Memorial Descri�vo de Área, Cer�dão de Regularidade Física de Imóvel
Rural, expedida pela Receita Federal, Cer�dão do INCRA, Declarações de Reconhecimento de Limite e averbação de
reserva legal. c) Assume o ARREMATANTE a obrigação de comparecer junto ao INCRA e/ou Prefeitura Municipal
e/ou Secretaria do Patrimônio da União, dentre outros, para proceder à atualização do cadastro do Imóvel para seu
nome, comprovando essa providência junto ao VENDEDOR correspondente, mediante envio de cópia do protocolo.
3.21.1. A venda de imóveis rurais para pessoa � sica ou jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil ou para
pessoa jurídica brasileira da qual par�cipem, a qualquer �tulo, pessoas estrangeiras, � sicas ou jurídicas que tenham
a maioria do seu capital social e residam ou tenham sede no exterior (“Adquirente Estrangeiro”), está condicionada
à observância e cumprimento, pelo Adquirente, das regras previstas na Lei n. 5.709 de 07.10.1971, Decreto nº
74.965 de 26.11.1974, Instrução Norma�va - INCRA nº 70 de 06/12/2011 e Instrução Norma�va nº 01 de
27/09/2012 do Ministério de Desenvolvimento Agrário, bem como das demais disposições legais que tratem da
matéria. 3.21.1.1 Como condição para a formalização da Escritura ou do CVC Adquirente Estrangeiro deverá obter e
apresentar ao VENDEDOR, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), contados da data de realização do Leilão,
toda a documentação e autorizações necessárias, especialmente as previstas no presente Edital e na legislação
vigente, notadamente, aquelas indicadas na Lei 5.709 de 07.10.1971, Decreto n. 74.965 de 26.11.1974, Instrução
Norma�va - INCRA nº 70 de 06/12/2011 e Instrução Norma�va nº 01 de 27/09/2012 do Ministério de
Desenvolvimento Agrário. O não cumprimento de referida obrigação no prazo indicado impossibilitará a
concre�zação do negócio, sendo facultado ao VENDEDOR, expirado o referido prazo, vender o Imóvel a terceiros,
sem que tal fato lhe acarrete quaisquer ônus ou penalidades, tornando-se automa�camente sem efeito a Ata e
Recibo de Leilão. 3.21.1.2 O ARREMATANTE é o único responsável em obter as autorizações necessárias para
adquirir o imóvel rural, em observância à Lei 5.709 de 07.10.1971, Decreto nº 74.965 de 26.11.1974, Instrução
Norma�va - INCRA nº 70 de 06/12/2011 e Instrução Norma�va nº 01 de 27/09/2012 do Ministério de
Desenvolvimento Agrário, não sendo imputada qualquer responsabilidade ao VENDEDOR, na hipótese de nega�va
dos órgãos competentes. 3.21.1.3 O Adquirente Estrangeiro obriga-se a informar e a comprovar ao VENDEDOR
qualquer alteração de sua condição societária que afaste a incidência das restrições previstas na legislação vigente
para a aquisição de imóveis rurais para estrangeiros (notadamente Lei 5.709 de 07.10.1971, Decreto nº 74.965 de
26.11.1974, Instrução Norma�va - INCRA nº 70 de 06/12/2011 e Instrução Norma�va nº 01 de 27/09/2012 do
Ministério de Desenvolvimento Agrário), no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados da data em que
�ver ocorrido citada alteração. 3.21.1.4 A venda de imóveis rurais será formalizadana forma do item 6.1,
ressaltando que os referidos documentos estarão sujeitos a alterações, de acordo com as condições apresentadas
neste Edital, bem como eventuais outras que poderão ser solicitadas pelo Tabelião de Notas escolhido, no caso da
formalização por Escritura. Não obstante, ﬁca ciente o ARREMATANTE que, para a formalização e registro da
Escritura, deverá aguardar a conclusão das providências indicadas nos itens 6.4 e 6.5, infra, comprometendo-se o
VENDEDOR a informar ao ARREMATANTE, assim que concluídas, de modo a convocá-lo a comparecer perante o
Tabelionato de Notas escolhido, para a celebração do instrumento, tendo o ARREMATANTE inequívoca ciência e
concordância de que eventual atraso não lhe dará direito ao pleito de qualquer multa, indenização ou aba�mento
no Preço arrematado. 3.21.1.5 O ARREMATANTE declara inequívoca ciência que, somente após (i) a obtenção de
todas as autorizações e documentos relacionados na Lei 5.709 de 07/10/1971, Decreto n° 74.965 de 26/11/1974,
Instrução Norma�va - INCRA nº 70 de 06/12/2011 e Instrução Norma�va nº 01 de 27/09/2012 do Ministério de
Desenvolvimento Agrário; bem como (ii) após a lavratura do instrumento público, poderá ter direito a ser imi�do na
posse do imóvel rural adquirido. 3.22 Na aquisição de direitos decorrentes de carta de arrematação, o
ARREMATANTE adquirirá tão somente direitos pessoais e não a propriedade do Imóvel, devendo o mesmo
cer�ﬁcar-se dos riscos envolvendo tal aquisição. Para que dita propriedade se consolide em nome do
ARREMATANTE, necessário se faz o registro da mencionada carta em nome do VENDEDOR competente e, após, a
lavratura da Escritura em nome do ARREMATANTE . Todas as providências e custos envolvidos,
exempliﬁca�vamente, expedição de segunda via e/ou rerra�ﬁcação da carta de arrematação/adjudicação,
atendimento de exigências formuladas pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, recolhimento do ITBI, se
necessário nestes atos, serão de responsabilidade exclusiva do ARREMATANTE. 3.23 Os VENDEDORES estão
obrigados a observar todos os procedimentos determinados pela legislação vigente especialmente, as
regulamentações emanadas pelo 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 de 03 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.799 de 08 de
Outubro de 1998. 3.23.1 Para ﬁns de cumprimento da legislação acima mencionada e com o intuito de iden�ﬁcar os
clientes e a procedência dos recursos que serão u�lizados na aquisição do(s) Imóvel(is) objeto do presente Leilão, o
ARREMATANTE, pessoa � sica ou jurídica, deverá obrigatoriamente, preencher e assinar, no ato da arrematação
do(s) Imóvel(is), a ﬁcha cadastral, obrigando-se ainda a informar aos VENDEDORES, imediatamente, caso haja
qualquer alteração nos dados cadastrais fornecidos. 3.24 Caso o ARREMATANTE seja representado por procurador
legalmente nomeado, na forma do item 2.2, alínea “c” do presente Edital, obriga-se a fazer constar expressamente
na procuração que outorgar, poderes para, em seu nome, assinar a ﬁcha cadastral para os ﬁns do disposto na Lei nº
9.613 de 03 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.799 de 08 de Outubro de 1998, sob pena de não
concre�zação da venda. 3.25 Para aquisições que a�njam ou superem o valor mínimo de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), seja pela compra de um Imóvel nesse valor, seja pela compra de mais de um Imóvel cuja
somatória dos preços de aquisição a�nja ou supere esse valor, as vendas estarão condicionadas à
aprovação interna do respec�vo VENDEDOR, que será feita após o dia do Leilão, mediante a assinatura pelo
ARREMATANTE (pessoa � sica ou jurídica) da Ficha Cadastral e apresentação dos seguintes documentos: Procuração
(se houver), declaração de imposto de renda (pessoa � sica), contrato social e duas úl�mas alterações, balanço
patrimonial, CNPJ, RG e CPF dos sócios (se pessoa jurídica), além de CPF e RG do procurador (se houver). Nessa
hipótese, caso haja óbices à formalização da venda, a critério exclusivo do VENDEDOR, o ARREMATANTE será
cien�ﬁcado da impossibilidade de concre�zação do negócio, com o consequente distrato da Ata e do Recibo de
Leilão e devolução dos eventuais valores e do(s) cheque(s) entregue(s) pelo ARREMATANTE ao VENDEDOR o qual
ﬁcará, doravante, liberado para alienar o Imóvel a terceiros. 3.26 Não poderá o ARREMATANTE ser exproprietário(s) do Imóvel, bem como a compra não poderá ser realizada por seu(s) cônjuge(s), ascendente(s),
descendente(s) ou mesmo por qualquer pessoa jurídica da(s) qual(is) o(s) mesmo(s) seja(m) sócio(s), diretor(es), ou
administrador(es), exceto se o ex-proprietário �ver dado o Imóvel ao VENDEDOR respec�vo como pagamento de
dívida contraída por terceiros. 4 PREÇO / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 4.1 Os lances serão ofertados em moeda
corrente nacional, obedecidas às condições deste Edital. 4.2 Pagamento à Vista com desconto de 10% (dez por
cento) sobre o Preço - para todos os Imóveis. 4.3 Pagamento Parcelado - para todos os lotes. a) Parcelamento em 12
(doze) parcelas: Sinal mínimo de 20% (vinte por cento) do Preço, acrescido de comissão de 5% (cinco por cento) do
Preço ao Leiloeiro e o saldo restante do Preço em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais, consecu�vas e sem
acréscimos. b) Parcelamento em 24 (vinte e quatro) parcelas: Sinal mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do
Preço, acrescido de comissão de 5% (cinco por cento) do Preço ao Leiloeiro e o saldo restante do Preço a ser
acrescido mensalmente da taxa de juros efe�va de 12% (doze por cento) ao ano, calculada pelo Sistema de
Amor�zação – Tabela Price e correção anual pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, se posi�vo a ser pago
em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais. c) Parcelamento em 36 (trinta e seis) ou 48 (quarenta e oito) parcelas: Sinal
mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do Preço, acrescido de comissão de 5% (cinco por cento) do Preço ao
Leiloeiro e o saldo restante do Preço a ser acrescido mensalmente da taxa de juros efe�va de 12% (doze por cento)
ao ano, calculada pelo Sistema de Amor�zação – Tabela Price e correção mensal pelo Índice Geral de Preços de
Mercado – IGP-M, se posi�vo, a ser pago em 36 (trinta e seis) ou 48 (quarenta e oito) parcelas mensais. 4.4 As vendas
efetuadas mediante pagamento parcelado estarão sujeitas à análise de crédito pelo respec�vo VENDEDOR. O
vencimento da 1ª (primeira) parcela será em até 30 (trinta) dias contados da data do Leilão e contra a assinatura, a
exclusivo critério do respec�vo VENDEDOR, do, Instrumento Par�cular de Compromisso de Compra e Venda de
Bem Imóvel com cláusula resolu�va (“CVC") prevista no item 6.1, e as demais parcelas em igual dia dos meses
subsequentes, independentemente da transmissão, ou não, da posse precária do Imóvel. 4.4.1 Ocorrendo atraso
no pagamento de qualquer parcela do Preço, independentemente das medidas que possam ser adotadas no
sen�do da rescisão contratual, conforme o caso, sobrevirá o acréscimo imediato de juros de mora à razão de 12%
a.a. (doze por cento ao ano), correção monetária pelo IGP-M e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela
em atraso. 4.4.2 O não pagamento de quaisquer das parcelas do saldo, na exclusiva hipótese de celebração do CVC
pelas Partes, em seus exatos vencimentos, acarretará em imediata cons�tuição em mora do ARREMATANTE,
facultando ao VENDEDOR, a seu critério exclusivo, optar pelo vencimento antecipado de todo o saldo, com os
acréscimos acima mencionados, ou considerar o negócio rescindido de pleno direito, retendo o sinal de 20% (vinte
por cento) ou 25% (vinte e cinco por cento) já pago pelo ARREMATANTE, a �tulo compensatório, ﬁcando o Imóvel
liberado para ser comercializado novamente pelo VENDEDOR. Não cons�tuirão mo�vo para desfazimento do
negócio pelo ARREMATANTE, ou modiﬁcação dos vencimentos das parcelas do saldo do Preço, o eventual atraso na
formalização do CVC, especialmente quando celebrado fora da Sede da Matriz do VENDEDOR competente. 4.5
Pagamento Financiado – O pagamento dos Imóveis desocupados poderá ser ﬁnanciado junto a qualquer ins�tuição
ﬁnanceira, a critério exclusivo do ARREMATANTE. 4.5.1 Independentemente da ins�tuição ﬁnanceira ﬁnanciadora
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escolhida, o ARREMATANTE terá o prazo máximo de 60 dias, a contar da data do Leilão, para concluir a contratação
do ﬁnanciamento e liquidar o saldo do arremate. Caso não seja sa�sfeita essa condição, no prazo acima indicado, o
negócio será desfeito de pleno direito a exclusivo critério do VENDEDOR, por culpa do ARREMATANTE, hipótese em
que o VENDEDOR fará jus à retenção do sinal do negócio. 4.5.2 Para pagamento ﬁnanciado, a �tulo de sinal, o
ARREMATANTE deverá efetuar o pagamento da importância mínima equivalente a 20% (vinte por cento) do Preço,
bem como a comissão do Leiloeiro no importe de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação. O valor mínimo
pago a �tulo de sinal está sujeito a alterações conforme valor do crédito aprovado pela ins�tuição ﬁnanceira. 4.5.3
O saldo do Preço será atualizado monetariamente, de acordo com a variação “pro rata die” do IGP-M/FGV (u�lizado
com um mês de defasagem), desde a data da realização do Leilão até a data do efe�vo pagamento, e acrescido de
juros de 1% (um por cento) ao mês. Decorridos 60 dias da data da realização do Leilão e não sendo concluída a
liquidação do Preço do arremate, será aplicada a condição resolu�va, ex�nguindo-se, de pleno direito, a venda e
compra. 4.5.4 Uma vez desfeita a venda, na forma do item anterior, o VENDEDOR reterá do ARREMATANTE: (a) o
valor mínimo equivalente a 20% (vinte por cento) do Preço do lote arrematado, devidamente atualizado pela
variação do IGP-M/FGV (u�lizado com um mês de defasagem), desde a data da realização do Leilão até a data da
efe�va res�tuição, a �tulo de perdas e danos, e (b) o valor rela�vo aos impostos, taxas, condomínios e outros
encargos não honrados e de responsabilidade do ARREMATANTE. 4.5.5 A não u�lização pelo VENDEDOR de
quaisquer direitos ou faculdades concedidas pela lei não importa em renúncia, mas em mera tolerância ou reserva,
para fazê-los prevalecer, em qualquer outro momento ou oportunidade. 4.6 Se o ARREMATANTE se enquadrar em
quaisquer das condições previstas nas alíneas abaixo, este somente poderá efetuar a compra através da opção À
VISTA: a) Se o ARREMATANTE for Pessoa Jurídica que �ver, dentre os seus sócios ou administradores, exproprietário (s) do Imóvel; b) Se o ARREMATANTE for Pessoa Jurídica que tenha na sociedade, sócio de empresa exproprietária do Imóvel; c) Se o ARREMATANTE es�ver em mora com o VENDEDOR ou ainda se o ARREMATANTE for
Pessoa Jurídica que tenha na sociedade, sócio nessas condições; 4.7 Ocorrendo arremate de Imóvel por
ARREMATANTE que se enquadre nas condições acima, sem que o VENDEDOR tenha ciência do fato que invalidaria a
venda do Imóvel, estará conﬁgurado o vício do negócio e, a critério do VENDEDOR, o CVC poderá ser rescindido,
hipótese em que o ARREMATANTE receberá eventual valor pago, descontada; a comissão do leiloeiro, a multa
contratual e demais custos incorridos pelo VENDEDOR. 5 COMISSÃO DO LEILOEIRO 5.1 Em todos os casos,
qualquer que seja a opção de pagamento escolhida, o ARREMATANTE deverá efetuar, no ato da arrematação, além
do pagamento do Preço total ou do sinal do negócio, conforme o caso, a quan�a correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do lance, a �tulo de comissão de Leiloeiro. 5.1.1 O ARREMATANTE ﬁca ciente de que a
comissão do Leiloeiro é considerada líquida e certa, em forma de custas, não cabendo devolução parcial ou integral
da referida comissão, exceto se o VENDEDOR desﬁzer a venda, sem que para isso tenha sido mo�vado por ato ou
omissão do ARREMATANTE. 6 FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA / INSTRUMENTO AQUISITIVO 6.1 A alienação dos
Imóveis relacionados no Anexo I será formalizada, a exclusivo critério dos VENDEDORES, mediante a lavratura de
Escritura de Venda e Compra (“Escritura”), caso o ARREMATANTE opte pelo pagamento à vista do Preço de
aquisição do Imóvel, Instrumento Par�cular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel com cláusula
resolu�va (“CVC"), caso o ARREMATANTE opte pelo pagamento a prazo do Preço de aquisição do Imóvel .O
momento de formalização da Escritura será deﬁnido pelo VENDEDOR e deverá ocorrer em até 60 dias contados do:
(a) pagamento à vista do Preço, em se tratando de Escritura de Venda e Compra; ou (b) da quitação do
parcelamento, em se tratando de venda parcelada formalizada através de CVC. O prazo em questão poderá ser
prorrogado, a pedido do VENDEDOR, desde que embasado em razões devidamente jus�ﬁcadas ao ARREMATANTE.
6.2 Não sendo possível a formalização da alienação por qualquer um dos instrumentos citados, u�lizar-se-á, a
critério exclusivo dos VENDEDORES, outro compa�vel com a natureza do Imóvel alienado, observando-se, todavia,
os prazos previstos nos itens abaixo. 6.2.1 A escolha do Tabelionato de Notas, responsável pela lavratura da
competente Escritura, caberá exclusivamente ao VENDEDOR proprietário do Imóvel arrematado. 6.3 Dentro de 30
dias, contados da averbação da regularização da denominação social do PAN ou da BS na matrícula do Imóvel (se
aplicável), ou da outorga da Escritura adequada, conforme previsto no item 6.1, ressalvada a hipótese de extensão
autorizada do prazo a critério do VENDEDOR, o ARREMATANTE deverá apresentar ao respec�vo VENDEDOR,
comprovação do registro da Escritura no Cartório de Registro de Imóveis competente. 6.3.1 A inobservância do
prazo indicado acima, facultará ao VENDEDOR competente, cobrar de imediato do ARREMATANTE multa
correspondente a 2% (dois por cento) do valor do lance vencedor, acrescido de: (i) atualização monetária, em
conformidade com a variação posi�va “pro rata die” do IGP-M/FGV, u�lizada com 1 (um) mês de defasagem,
ocorrida desde o vencimento do prazo indicado acima até seu efe�vo pagamento e; (ii) juros de 1% (um por cento)
ao mês ou fração. Não obstante, poderá o VENDEDOR, a seu exclusivo critério, proceder ao registro da Escritura
perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, devendo o ARREMATANTE, nesta hipótese, ressarcir ao
VENDEDOR, no prazo de 30 dias do recebimento de solicitação nesse sen�do, todas as quan�as despendidas para
tal ﬁnalidade (incluindo, mas não se limitando às custas e emolumentos cartorários, honorários advoca�cios e de
despachantes). O VENDEDOR poderá adotar todos os meios em direito previstos para reaver tais quan�das em caso
de nega�va ou inércia do ARREMATANTE. 6.3.2 Na hipótese de o indexador u�lizado para atualização das multas e
demais importâncias dis�ntas do Preço deixar de ser publicado ou tornar-se para tanto inaplicável, será subs�tuído
por outro indexador que o represente ou subs�tua. 6.4 A competente Escritura será ﬁrmada com o ARREMATANTE
cujo nome constar do recibo de pagamento do Preço, se pagamento à vista ou, do recibo do sinal, se pagamento a
prazo. Fica autorizada pelos VENDEDORES , após a quitação integral do Preço de aquisição, a lavratura da Escritura
de Venda e Compra a terceiro indicado pelo ARREMATANTE, mediante o comparecimento e anuência expressa
deste em mencionada Escritura, bem como com o recolhimento integral de todos os tributos devidos. 6.5 Serão de
responsabilidade do ARREMATANTE todas as providências e despesas necessárias à transferência ou à
regularização do Imóvel, exempliﬁca�vamente: pagamento de tributos em geral, foros, laudêmios, inclusive ITBI,
taxas, alvarás, autorização para transferência de ocupação e aforamento, cópias de plantas e habite-se, cer�dões,
escrituras, registros CCIR- INCRA, Cer�dão de Imóvel Rural da Receita Federal, inclusive de rerra�ﬁcação,
emolumentos cartorários, registros, averbações, desmembramentos, bem como todos os encargos para liberação
do Imóvel com eventuais pendências ou ônus, salvo se expressamente indicado de forma diversa, na descrição
especíﬁca de cada Imóvel. 6.6 Os instrumentos de aquisição (Ata e Recibo de Leilão, Instrumento Par�cular de
Compromisso de Venda e Compra de Bem Imóvel com cláusula resolu�va, Escritura Pública), não serão ﬁrmados
com Firmas Individuais. 6.7 A averbação da incorporação societária do PAN junto ao competente cartório de
registro de imóveis, assim como eventual necessidade de recolhimento de emolumentos e impostos (i.e., ITBI), se
dará por conta exclusiva do ARREMATANTE. 7 SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 7.1 O
inadimplemento da obrigação de pagamento do saldo devedor do Preço nas hipóteses de pagamento a prazo,
ensejará a incidência de atualização monetária, em conformidade com a variação “pro rata die” do IGP-M/FGV,
(u�lizado com um mês de defasagem), ocorrida desde a data do vencimento da obrigação até a do seu efe�vo
pagamento, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso.
Decorridos 2 (dois) dias úteis, e não sendo regularizada a pendência, será aplicada a condição resolu�va,
ex�nguindo-se de pleno direito a venda e compra e o respec�vo CVC. 7.2 Com exceção feita ao procedimento
próprio a ser observado na hipótese prevista no item 7.1.1 acima, em caso de desfazimento da venda mo�vada pelo
ARREMATANTE em decorrência do inadimplemento de qualquer outra obrigação prevista no presente Edital e/ou
em seus Anexos, o VENDEDOR devolverá ao ARREMATANTE 70% (setenta por cento) da totalidade dos valores
pagos, devidamente atualizados com a variação do IGP-M/FGV (u�lizada com um mês de defasagem) ocorrida
desde as datas dos pagamentos até a data da efe�va res�tuição e devendo ser deduzidas desse montante a
comissão do Leiloeiro, os tributos, taxas, condomínios e outros encargos não honrados de responsabilidade do
ARREMATANTE. O valor remanescente, equivalente a 30% (trinta por cento) da totalidade dos valores pagos,
ﬁcarão re�dos pelo VENDEDOR a �tulo de perdas e danos, multas e outras cominações legais. 7.3 Em caso de
desfazimento de venda, mo�vado pelo VENDEDOR, este res�tuirá ao ARREMATANTE, o valor pago e a comissão do
Leiloeiro, acrescido de atualização monetária pelo IGP-M/FGV, calculado “pro rata die”, desde a data do pagamento
até a data da efe�va res�tuição. Quaisquer outras despesas documentalmente comprovadas e passíveis de
res�tuição, a critério exclusivo do VENDEDOR, serão reembolsadas acrescidas de atualização monetária pelo IGPM/FGV, calculadas “pro rata die”, desde a data do desembolso pelo ARREMATANTE até a data da efe�va res�tuição
pelo VENDEDOR. 7.4 Caso o ARREMATANTE não pague o Preço do bem arrematado ou do sinal mínimo obrigatório
para parcelamento e a comissão do Leiloeiro no prazo es�pulado, conforme item 3.2, a arrematação ﬁcará
cancelada, devendo o ARREMATANTE pagar o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do Preço a �tulo de
comissão ao Leiloeiro Oﬁcial. Poderá o Leiloeiro emi�r �tulo de crédito para a cobrança de tais valores,
encaminhando-o a protesto por falta de pagamento, sem prejuízo da execução prevista no ar�go 39, do Decreto
nº 21.981/32. O Leiloeiro poderá, nesta hipótese, solicitar a inclusão dos dados cadastrais do ARREMATANTE
junto aos órgãos de proteção ao crédito. 7.5 A falta de u�lização, pelo VENDEDOR, de quaisquer direitos ou
faculdades que lhe concedem a lei, este edital ou o instrumento u�lizado para formalizar a venda, importa não em
renúncia, mas em mera tolerância ou reserva para fazê-los prevalecer em qualquer outro momento ou
oportunidade. 8 DISPOSIÇÕES GERAIS 8.1 O VENDEDOR poderá a seu exclusivo critério e necessidade, negociar
condições para pagamentos diferenciados daquelas previstas. 8.2 O interessado em par�cipar do certame deverá
analisar cuidadosamente os elementos inerentes a este Leilão, de forma que sejam elucidadas eventuais dúvidas
antes da apresentação dos lances. 8.3 Se, eventualmente, o índice mencionado no presente edital deixar de ser
publicado ou, por qualquer mo�vo, não puder ser aplicado, será u�lizado em seu lugar, em ordem de preferência: (i)
o que legalmente o subs�tuir ou representar; (ii) IPC da FIPE; (iii) outro estabelecido amigavelmente pelas Partes.
8.4 Integra o presente edital, para todos os ﬁns e efeitos de direito, o ANEXO I - RELAÇÃO DOS IMÓVEIS. 8.5
Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas, através do e- mail contato@zukerman.com.br ou do telefone: (11)
3003-0677. 8.6 Ao concorrer na aquisição de qualquer Imóvel por meio do presente Leilão, ﬁcará caracterizado o
conhecimento e a aceitação pelo ARREMATANTE de todas as condições es�puladas neste Edital e também em seus
Anexos. 8.7 Fica eleito o Foro da Comarca de cada Imóvel, para neles sejam dirimidas quaisquer dúvidas ou
questões oriundas deste edital.

Comitente: Banco Pan S/A - Leilão único - 09/12/2021 às 14:00
LEILÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NOS ESTADOS DE MG, RJ
O leilão será realizado de forma Online
LOTE 001 RIO DE JANEIRO/RJ - 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.: Imóvel
desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Mínimo: R$ 2.612.700,00.
LOTE 002 SETE LAGOAS/MG - Casa situada na Rua Dr. João Ba�sta, nº 692, lote 11 da quadra 15, Bairro Santo
Antônio, Área de terreno: 360,00m², Área construída: 106,39m². Matrícula nº 32.653 do 1º RI local.
Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do arrematante. Lance Mínimo: R$ 351.900,00.
LOTE 003 MACAÉ/RJ - Casa �po duplex nº 02, situada na Rua Pérola, nº 191, lote 06 da quadra 12, Bairro do
Jardim Sol Y Mar. Área de terreno: 200,00m², Área construída: 86,61m². Matrícula nº 12.342 do 2º RI local.
Obs.: (i) Imóvel desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro; (ii) Eventuais débitos existentes, correrão
por conta do arrematante; e (iii) Regularização e encargos perante os órgãos competentes da atualização do
logradouro e numeração predial, correrão por conta do comprador. Lance Mínimo: R$ 243.000,00.
LOTE 004 ITUIUTABA/MG - Casa situada na Rua Joaquim Antônio da Silva, nº 1357, lote 08 da quadra 15,
Bairro Junqueira, Área de terreno: 348,00m², Área construída: 150,89m², Matrícula nº 5.100 do 2º RI local.
Obs.: Imóvel ocupado. Eventuais débitos existentes, bem como a desocupação, correrão por conta do
arrematante. Lance Mínimo: R$ 171.000,00.
LOTE 005 JEQUITINHONHA/MG - Casa situada na Rua Carlos da Cunha Peixoto, nº 551, lote 06 da
quadra 06, Bairro Alvorada, Área de terreno: 200,00m², Área construída: 82,15m², Matrícula nº 9.162
do RI local. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação e eventuais débitos existentes, correrão por conta do
comprador. Lance Mínimo: R$ 43.200,00.
MAIS INFORMAÇÕES:

3003.0677 | www.ZUKERMAN.com.br

2ª VARA CÍVEL - FORO DE LIMEIRA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos direitos do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do executado: ALOISIO ANTONIO VIEIRA (CPF/MF Nº
539.807.605-10); bem como dos interessados MUNICÍPIO DE LIMEIRA (CNPJ/MF Nº 45.132.495/0001-40), ESTER DIVA MARQUEZ MIRANDA (CPF Nº 167.900.778-55).
O MM. Juiz de Direito Dr. Rilton Jose Domingues, da 2ª Vara Cível - Foro de Limeira, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo,
processam -se os autos da Ação de Extinção de Condomínio cumulada com Cobrança de Alugueis, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por NEUZA OLIVEIRA VIEIRA (CPF/MF Nº 167.975.038-09)
em face de ALOISIO ANTONIO VIEIRA (CPF/MF Nº 539.807.605-10), nos autos do Processo nº 0002974-25.2020.8.26.0320, tendo como Processo Principal (Processo nº 1008774-85.2018.8.26.0320),
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 João Amazonas, nº 260, Jardim Ernesto Kuhl, Limeira/SP, CEP: 13481-823 - Descrição do Imóvel: Uma casa sob o nº 260 da Rua João Amazonas (anteriormente
denominada Rua 18), no Jardim Ernesto Kuhl, na cidade de Limeira/SP. O imóvel está descrito na Matrícula Imobiliária como o Lote 51 da Quadra “T”, com 140m² de área total. Na Prefeitura local, consta uma
construção de 93,57m². Cadastro municipal nº 3714-051-000.
Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n°
3714-051-000
Matrícula Imobiliária n°
40.707
2º Registro de Imóveis de Limeira - SP
OBS 01: A presente descrição do imóvel fora retirada do Registro nº 2 da Matrícula Imobiliária. O Imóvel leiloado (imóvel nº 260 da Rua João Amazonas), faz parte de uma gleba de terras de propriedade do Município de
Limeira, descrito na “Matrícula Mãe” (Matrícula 40.707 – Registro de Imóveis de Limeira/SP), a qual abrange outras quadras e lotes. Apesar da Matrícula do Imóvel descrever uma gleba de terras, o imóvel leiloado será
somente o Lote 51 da Quadra “T” (imóvel nº 260 da Rua João Amazonas) do Jardim Ernesto Kuhl.
OBS 02: O imóvel possui uma área construída maior do que a declarada na Prefeitura competente (93,57m²). A construção ocupou boa parte do terreno. O imóvel em apreço se trata de uma casa subdivida em duas, sendo
que, na parte de baixo do imóvel há uma garagem para dois carros e na parte de cima do imóvel há duas casas separadas por muro e portão. A primeira casa se encontra na parte da frente do imóvel e possui as seguintes
composições: área de lazer, cozinha, banheiro e um quarto; já na casa dos fundos, possui as seguintes composições: cozinha com copa, banheiro e um quarto (Avaliação realizada por Oficial de Justiça – fls. 42).
OBS 03: Será de Responsabilidade do Arrematante providenciar o necessário para individualizar e Matricular o Lote 51 da Quadra “T” (imóvel nº 260 da Rua João Amazonas), 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$ 200.000,00 (Set/2020 – Avaliação às fls. 42).
Valor de avaliação atualizado: R$ 223.493,77 (Out/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 27,81 (Nov/2021). Os débitos tributários serão sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
02 - A 1ª Praça terá início no dia 14 de dezembro de 2021, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 17 de dezembro de 2021 às 15 horas e 30 minutos. Não havendo lance igual ou superior à avaliação
nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 17 de dezembro de 2021 às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará em 27 de janeiro de 2022,
às 15 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 a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308.A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico daAlfa 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, 22 de novembro de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.
DR. RILTON JOSE DOMINGUES - JUIZ DE DIREITO

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL.
Processo: nº 1020489-47.2014.8.26.0100. Executados: executado(s) MASSA FALIDA DE VML COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA, FREDERICO VASSEM, FABIO MAIA LAPERRIERE. DOMÍNIO ÚTIL da Sala nº 603 do Edifício Enseada Office, à Av. João Batista Parra, 633,
Praia do Suá, Vitória-ES, com 01 vaga de garagem, possuindo banheiro e copa e com a área construída de 65,49m². Avenida João Baptista Parra,
nº633, Vitória/ES - Contribuinte nº 16856600. Descrição completa na Matrícula nº 68.362 do 02º CRI de Vitória/ES. Lance mínimo na 1ª praça: R$
370.866,10 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 222.519,66 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa
em 01/02/2022 às 15h00min, e termina em 04/02/2022 às 15h00min; 2ª Praça começa em 04/02/2022 às 15h01min, e termina em 25/02/2022 às
15h00min. Ficam os executado(s) MASSA FALIDA DE VML COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, FREDERICO VASSEM, FABIO
MAIA LAPERRIERE, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), proprietária da fração ideal do terreno de marinha e interior de ilha
SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO NO ES - SPU/ES, bem como os credores BANCO SAFRA S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA SIFRA STAR, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA SIFRA PREMIUM,
RECEITA FEDERAL DO BRASIL, OPINIÃO S/A, BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL
S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO INTERCAP S/A, BIESTERFELD INTERNATIONAL GMBH, UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, MUNICÍPIO DE
VITÓRIA, credor(a) hipotecário MÁXIMO BORGO FILHO, YEDDA NETTO BORGO, terceiro(a) interessado/cônjuges MARCIA DORIELY FRACALOSSI
LAPERRIERE, FLÁVIA VILARINO ESTEVES VASSEM, FERNANDO JOSE GARCIA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso
não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 19/11/2014.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003‐0677

Nos termos do artigo 11 do Estatuto Social, convoco os senhores membros do Conselho
Curador da Fundação Cásper Líbero para a Reunião Ordinária a ser realizada por
videoconferência no próximo dia 13 de dezembro, segunda-feira, às 17h00, cujo link será
posteriormente informado a fim de deliberar sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1- Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho Curador para o exercício de 2022,
conforme artigo 12 do Estatuto da Fundação;
2- Assinaturas do Termo de Posse referentes aos 1º e 6º Conselheiros, eleitos na reunião de
27 de setembro de 2021, conforme dispõe o art. 6º, III, do Estatuto;
3- Análise e aprovação do Orçamento e do Plano de Trabalho da Fundação Casper Líbero
para o exercício de 2022, de conformidade com o artigo 9º, item VI, do Estatuto;
4- Outros assuntos de interesses da Instituição.
Conto com a indispensável presença de Vossas Senhorias à reunião.
Carlos Francisco Bandeira Lins
Fundação Cásper Líbero
Presidente do Conselho Curador

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 8ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS. Processo: nº 1014704-94.2015.8.26.0577. Executados: requerido(s) IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO NOVAS
DE PAZ EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. Prédio e respectivo terreno com a área de 250,00m², à Av. Cecilia Lucio de Almeida Mota, 1021, Jardim
Nova República, São José dos Campos/SP. Avenida Cecilia Lucio de Almeida Mota, nº1.021, São José dos Campos/SP - Contribuinte nº
60.0049.0014.0000. Descrição completa na Matrícula nº 172.392 do 1ª CRI de São José dos Campos/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 192.453,40 Lance mínimo na 2ª praça: R$ 115.472,04 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em
25/01/2022 às 11h20min, e termina em 28/01/2022 às 11h20min; 2ª Praça começa em 28/01/2022 às 11h21min, e termina em 17/02/2022 às
11h20min. Ficam os requerido(s) IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO NOVAS DE PAZ EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP,
bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores UNIVERSO ELECTRON COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA,
terceiro(a) interessado LARISSA DA ROCHA MUNIZ e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s)
para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 23/08/2019.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003‐0677
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EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

Prestador de
Serviço Autorizado

DATA 1º LEILÃO 10/12/21 ÀS 11H - DATA 2º LEILÃO 14/12/21 ÀS 11H
Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro oficial 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 firmado em 31/10/2011 no qual figuram como fiduciantes 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 Oficial 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 ficará 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, fica 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 oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela
lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao
endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de
preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que outros interessados
já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. 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 fiduciante, 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 fiduciante, 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 fiduciante,
mantida em instituição financeira 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 profissão de Leiloeiro Oficial.

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE
DATA 1º LEILÃO 06/12/21 ÀS 11H - DATA 2º LEILÃO 09/12/21 ÀS 11H

Prestador de
Serviço Autorizado

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro oficial 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 firmado em
18/04/2019, no qual figura como fiduciante Dalmo Mazzon, brasileiro, solteiro, estilista, RG nº 15.162.342-9-SSP/SP e CPF/MF nº 046.178.248-04, residente
e domiciliado na Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 412, apto 83, Jabaquara, 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 06 de dezembro de 2021, às 11h00, no endereço do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com
lance mínimo igual ou superior a R$ 795.766,68 (setecentos e noventa e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos) o
imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, em São Paulo/SP, Bairro Jabaquara, constituído pelo prédio situado na
Rua Simões Magro, 135, com 192,87m² de área construída e respectivo terreno com 240,00m². Imóvel objeto da matrícula nº 241.628 do 15º Oficial de
Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Obs.: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em
primeiro leilão, fica desde já designado o dia 09 de dezembro de 2021, às 11h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo
igual ou superior a R$ 413.018,62 (quatrocentos e treze mil, dezoito reais e sessenta e dois centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no
site do leiloeiro www.leilaovip.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es)
fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais
da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se
aplicável, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º
ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que outros interessados
já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. 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 fiduciante, 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
fiduciante, 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 fiduciante,
mantida em instituição financeira 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 profissão de Leiloeiro Oficial.

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE
DATA 1º LEILÃO 10/12/21 ÀS 11H - DATA 2º LEILÃO 14/12/21 ÀS 11H

A9

Prestador de
Serviço Autorizado

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro oficial 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 figuram como fiduciantes 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 Oficial
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, fica 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 oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão)
comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários,
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir
sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos
e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. 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 fiduciante, 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 fiduciante, 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 fiduciante, mantida em
instituição financeira 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 profissão de Leiloeiro Oficial.

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

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.
e outros comitentes

LEILÃO C/ APROX. 60 VEÍCULOS

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.

RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA

DIA 01 DE DEZEMBRO 2021 (QUARTA-FEIRA) ÀS 9:30H. PRESENCIAL E ONLINE - ROD. RAPOSO TAVARES, KM 20 - SÃO PAULO - SP
9BFZH55L7M8071113 - 94DBCAN17MB201672 - 9BD35844NKYJ31122 - 9BD195102E0593771 - 9BWAB09N8BP003631 WV1DD02H9CA003332 - 9BRBD3HEXK0437076 - 8AJFY29G8C8504380 - 94DTAFL10CJ991318 - 3C6EFVEK6JE127217 9BRB29BT6L2258264 - 93YHSRC4NGJ188118 - 93AY5SRF84KJ525619 - 9BHBG51DAFP316723 - 93Y5SRF84KJ459609 KMHDC51EBAU234304 - 93Y5SRD04FJ517950 - WAUCFC8R3FA017164 - 9BFZH55L2J8496475 - KNAJE552397566066 - BJ113038
- 8AFDR10X8WJ018963 - 9362PN6AYAB054341 - 9BD195102F0656254 - 9BGRM69X0BG239365 - 9BWKB05U7AP071953 9BWAA05U4CP088162 - 93YBSR7UHCJ199316 - 9NHBG51CAFP328274 - 9BWDA45U0ET181663 - 3C6EFVEK4JE126096 KMHJM81BP6U455589 - 9BD27803MC7430690 - 8AJFY29G0F8474539 - 93YBSR6RHCJ299169 - 9BWAA05W6EP010163 9BFZK53A9BB269422 - 9BD19515ZG0744065 - 9BD195152E0503806 - 9BFZF55P8C8238294 - 93YBSR76HEJ737872 9BGSC19Z01C257176 - 9BFZB55P9E8931485 - 93YBSR7RHEJ769690 - 9BM6881761B238836 - 9BM384078CB852874 9BM384078CB852832 - 9BGJC69X0CB287914 - 1J4RR5GG2BC622334 - 3FA6P0D91DR276178 - 9BWAB01J1A4003799 93XHNK740CCB80914 - 93YLSR76HDJ564452 - 8AD2MKFWXBG047246 - 9BM958166MR201335 - 188101 - 9C2K2200LR131663
facebook.com/milanleiloes
@ milanleiloes
twitter.com/milanleiloes

Informações:
Tel: 11 3845-5599 ou www.milanleiloes.com.br
Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial - Jucesp 266

ERRATA: DATA: 15/10/2021. A PARTIR DAS: 14:00h. Leilão: 99771. LOTE: 7029. LOC.: São Bernardo do Campo/SP. DADOS
DO LOTE: JEEP RENEGADE LNGTD AT (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 98861112XMK412432. ANO FAB/MODELO:
2021/2021. PLACA: RNE3F63.

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.

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.

06/12/2021 A PARTIR DAS 10:01h. ID: 100997. PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA SC. Loc.: SC. VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS,
EQUIPAMENTOS E SUCATAS.

ERRATA: DATA: 29/03/2019. A PARTIR DAS: 17:30h. Leilão: 75085. LOTE: 21. LOC.: Recife/PE. DADOS DO LOTE: CAMINHÃO
BAÚ IVECO DAILY 4912 C.C1. CHASSI: 93ZC4980118304631. ANO FAB/MODELO: 2001/2001. PLACA: GWK-7099.

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.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Sr. Ronaldo de Queiroz Sodré Santoro - JUCESP nº 891.
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.

Publique em
jornal de grande
circulação.

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.

Ligue já:

11.

3729-6600

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.

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
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A10

Contra
a doença que
viralizou,
vacina.
Contra a
desinformação
que viralizou,
jornalismo.
Consórcio de Veículos de Imprensa
e Projeto Comprova. Vencedores do
Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa 2021
por seus trabalhos durante a pandemia.
A ANJ premiou duas iniciativas que reforçaram
a importância da cooperação jornalística e
de seus proﬁssionais no combate à pandemia.
O Consórcio de Veículos de Imprensa,
que reuniu e divulgou dados conﬁáveis depois
que o governo federal começou a manipular
e omitir informações sobre as consequências
da Covid-19 no Brasil. E o Projeto Comprova,
que faz a checagem de fatos como forma de
combater a desinformação. Um reconhecimento
que destaca as empresas jornalísticas e seus
proﬁssionais em um momento em que o jornalismo
ganha relevância contra a manipulação dos
fatos com objetivos autoritários e obscurantistas.
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Por Flávio Ricco
Colaboração: José Carlos Nery

“Todas as Garotas em Mim”

Paes Leme) e Heloísa (Rhaissa Batista) os seus pais, Isis
(Adriana Garambone), a
avó. Erick (Diego Kropotoff), um jovem e também
um dos principais da trama.
Produção em curso e estreia
já definida para março do
próximo ano.

A

Record já tem o
elenco principal
da série “Todas as
Garotas em Mim”,
que mostra a história de uma influenciadora digital de 17 anos, Mirella, no instante em que ela
começa a se dar conta que
os problemas da sua geração apresentam semelhanças com as personagens femininas da Bíblia. O texto
é de Stephanie Ribeiro, que
foi colaboradora em “A Terra Prometida”, “Jezabel” e
“Topíssima”, e autora principal de “Jacó” em “Gênesis”. Direção-geral de Rudi
Lagemann – “mas pode me
chamar de Foguinho”, produção da Formata – da Daniela Busoli, com externas
em Florianópolis, Gramado
e em um cruzeiro. Mirella será vivida por Mharessa Fernanda, Júlio (Ângelo

TV Tudo
Combinação estranha.
“Conversa com Bial”, nesses últimos dias, tem exibido um bloco de entrevista e
outro de uma propaganda
da SulAmérica Seguros. Não
deixa de ser esquisito.
Tudo certo. Ainda da Globo, na segunda-feira foram
anunciadas as saídas de Renato Machado, Francisco
José e Isabela Assumpção,
todos com zilhões de anos
de casa. O que nos leva para
uma renovação nos quadros do “Globo Repórter”.
INSTAGRAM

Mharessa Fernanda viverá personagem de nova produção realizada pela Record TV

Porém. As renovações no
“GR”, no entanto, não po-

dem se limitar apenas à troca de repórteres. O programa também precisa de uma
sacudida na sua produção.
Não continuar entendendo
que o mundo só se limita a
bichos, viagens e plantas.
A propósito. Foi interessante ver o “Vem pra Cá”, do
SBT, ontem, apresentar um
programa inteirinho sobre
café. Só não sei se ficar o
tempo todo no mesmo assunto não cansa um pouco.
Tem o risco. Pode levar alguém a não querer nem ouvir falar em coador ou bule
por uma semana.
Fé na vida. Nos dias 28, 29
e 30 de dezembro, logo depois da novela “Um Lugar
ao Sol”, a Globo vai exibir
o especial “Fé na Vida”. A
produção, uma parceria do
“Fantástico” e “Globo Repórter”, tem formato documental e vai falar sobre as
aspirações dos brasileiros
para 2022.
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TRATAMENTOS PARA DISFUNÇÃO
ERÉTIL E EJACULAÇÃO PRECOCE

HORÓSCOPO
ÁRIES.
Se surgir a ideia de
fechar sociedade com
amigos, pode se dar bem. No
amor, o início do dia pode ser
muito favorável para conversar
com seu bem sobre os planos e
objetivos do casal.

LEÃO.
As primeiras horas
do dia serão muito
positivas para você dialogar e
acertar os ponteiros com alguém.
No trabalho, há boas chances
de retomar um antigo projeto e
mostrar experiência.

SAGITÁRIO.
Você pode fazer uma
boa parceria no início
do dia. Também deve estimular
a troca de ideias e ficar ligada
nas dicas dos colegas. Vai se
concentrar melhor se puder fugir
de ambientes barulhentos.

TOURO.
Aproveite para correr
atrás do que quer e conquistar o sucesso! Ah, e
pode contar com o apoio de uma
mulher para conseguir algo desejado. A relação com amigos entra
numa fase mais leve e carinhosa.

VIRGEM.
Trabalhar e ganhar
dinheiro estão entre as
suas prioridades. Você
também vai esbanjar vitalidade e
energia de sobra para correr atrás do
que quer. A Lua facilita a comunicação e isso beneficia seu trabalho.

CAPRICÓRNIO.
O desejo de conquistar
o sucesso e melhorar de
vida será um bom estímulo para você se dedicar ao trabalho e mostrar todo o seu potencial
no que faz. Vigie as oportunidades
de aumentar seus ganhos.

GÊMEOS.
Além de mostrar
determinação e disciplina em dobro, você
também vai mostrar disposição
para aprender novas tarefas.
Com charme e simpatia, vai ser
fácil atrair alguém na paquera.

LIBRA.
Lua e Júpiter em harmonia prometem levantar
seu astral e ajudarão
você a encarar com otimismo e
criatividade qualquer desafio que
possa surgir no caminho. Fique de
olho nas oportunidades.

AQUÁRIO.
A Lua desperta o lado
mais ambicioso do seu
signo e você fará o que
estiver ao seu alcance para se
destacar no trabalho. É uma fase
de realizações, por isso, lute com
garra pelos seus objetivos.

CÂNCER.
Quem trabalha em
casa ou com parentes
pode ter uma manhã
bem lucrativa. Além de contar
com a sorte, você também terá
criatividade de sobra para deixar
o serviço mais fácil .

ESCORPIÃO.
A Lua em Escorpião
realça os pontos fortes
do seu signo, e vai se
sentir ainda mais confiante e
determinada para batalhar pelos
seus objetivos. O carinho da
família também será revigorante.

PEIXES.
É um bom momento
para encarar medos,
dúvidas e inseguranças
que há tempos incomodam você.
Avalie se precisa mudar e corte o
mal pela raiz. É um bom momento para iniciar algum curso.

A leitura
na medida
certa.
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MAIS DE 1 MILHÃO DE HOMENS
ATENDIDOS NO MUNDO
SALA DE ESPERA INDIVIDUAL
TOTAL CONFIDENCIALIDADE

AGENDE SUA CONSULTA
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CRUZADAS

RESUMO DAS NOVELAS
PROVA DE AMOR
15h15, na Record TV
Miro explica para Diana que ela
foi julgada pelo tribunal dele
e que vai morrer hoje. Diana
diz para Lopo que ele terá de
explicar como conseguiu a mala
de dinheiro e as armas que
estavam no carro. Depois do
flagra, Beatriz fuzila Vitor com
os olhos. Ela se afasta. Vitor fica
olhando, emocionado. Eduarda
puxa Vitor e o beija. Joãozinho
conta para Felipe que foi o
vampirão Carvalho que ajudou
Elza. Joana decide avisar a
polícia. Elza chora desesperada.
Pestana tenta acalmá-la.
Dudu, Tita e Nininha escutam
que Elza planeja devolvê-los.
Iolanda conversa com Clarice
e Janice sobre Tita. Eduarda e
Vitor encontram Alice e Gui no
restaurante.
MALHAÇÃO SONHOS
17h45, na Rede Globo
Juvenal ameaça Jade, mas Cobra
desarma o capanga. Heideguer
arma uma cena para incriminar
Cobra. Heideguer acusa Cobra
de estar envolvido no esquema
de apostas do campeonato com
Lobão e mostra para a polícia
a gravação de uma conversa
entre os dois. Duca e Gael
estranham. Cobra consegue

despistar a polícia. Germano
mostra a notícia sobre a fuga de
Lobão para Nat. Edgard procura
Lucrécia, mas se surpreende com
a presença de Heideguer em sua
casa.
NOS TEMPOS DO
IMPERADOR
18h20, na Rede Globo
Todos comemoram a aliança do
Brasil na guerra. Pilar aconselha
Zayla a não se afastar de
Cândida e Olu. Pedro e Caxias
comemoram a primeira vitória
brasileira na guerra. Nicolau
confronta Celestina sobre Nino.
Luísa e Teresa se despedem
de Pedro, e Pilar, Leopoldina e
Cândida fazem recomendações
a Samuel, Augusto e Olu. Gastão
e Isabel estão a caminho do
Brasil. Tonico orienta Zayla a se
mudar para sua casa enquanto
estiver na guerra. Pedro, Caxias e
o exército brasileiro partem para
a guerra.
TE DOU A VIDA
18h30, no SBT
Helena decide procurar Esther
para perguntar por que ela não
a informou sobre o casamento
dos seus filhos. Ela também se
dar conta que foi Gina quem
enviou as fotos do casamento
para ela. Por outro lado, Dona

Isabel guarda vagas lembranças
do que aconteceu no passado
com seu filho. Samuel conta a
Pedro que Gina mandou fotos
do casamento para Helena. Em
casa, os recém-casados têm
uma forte discussão. Nelson é
preso por ser acusado de roubo,
enquanto Gina não gosta da
frieza de Pedro.
UM LUGAR AO SOL
21h30, na Rede Globo
Christian/Renato pede a
Bárbara a caixa com os registros
da infância de Renato. Janine
incentiva Bárbara a escrever
sobre a história da perda do
filho. Teodoro alerta Elenice para
o risco de apresentar Alípio para
Bárbara. Christian/Renato vai
com Ravi ao cemitério visitar o
túmulo de Renato e encontra um
buquê com as flores preferidas
de Lara. Bárbara se emociona ao
ler sua história escrita por Janine
e mente para Christian/Renato,
dizendo que é a autora do texto.
Lara encontra um documento e
deduz que Christian pode ter ido
atrás do irmão gêmeo.
VERDADES SECRETAS
00h05, na Rede Globo
Não haverá exibição da novela
neste dia.
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Curtas

RIHANNA É DECLARADA

Heroina de Barbados
Cerimônia marcou
a transição da ilha
para um governo
republicano em meio
a festividades e a
nomeação da cantora

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

POLÊMICA. Caio Castro
causou polêmica esta
semana ao “desconvidar” a influenciadora
digital Mari Menezes,
16, para dar uma volta
no carro dele após uma
corrida da Porsche Cup,
que ele disputa como
piloto. O caso acabou
repercutindo negativamente por causa da
pouca idade da garota. O ator acabou sendo
exposto pela adolescente que é sobrinha da
diretora da corrida.

R

ihanna, além de
cantora, agora
passa a ser também a heroína
nacional de Barbados. Ela conquistou esse
título durante evento em
Bridgetown, nesta terça-feira (30). Barbados, que agora
se tornou oficialmente uma
república, viveu um dia de
celebrações. Em sua história,
a região se tornou independente do Reino Unido em
1966 e passou por uma transição ao governo republicano após quase quatro séculos
de monarquia. Ao discursar e
anunciar Rihanna como heroína de Barbados, a primeira-ministra Mia Mottley fez
uma citação de Diamonds”,
um dos hits da cantora, que
foi lançado em 2012.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Novelas globais e audiência em baixa
Após 21 meses, as três principais novelas da Globo voltam a ser inéditas. Diante de todos os esforços para voltar a gravar algo novo, é notável que os números de audiência das tramas em horário nobre, nunca foram tão baixos na história da emissora. Com 23 pontos para o folhetim “Um
lugar ao Sol’ na Grande São Paulo é um recorde negativo para uma novela das 9h, bem como 20
pontos em “Quanto Mais Vida Melhor” é o mais baixo patamar já alcançado por uma trama das
sete, e 16 também põe “Nos Tempos do Imperador” historicamente aquém do horário das 18h.

NAMORO. A cantora
Jojo Todynho publicou
na noite desta segunda (29) a primeira foto
ao lado do seu novo namorado, o militar Lucas
Souza. “Homens da minha vida”, escreveu na
legenda da imagem. Ela
também sinalizou que
o relacionamento começou em viagem que
fez para Tulum, no México, em agosto. A princípio ela não assumiria,
mas foto do casal acabou vazando.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

SENSUAL. A modelo
Aline Campos (34) usou
as redes sociais nesta
última segunda- feira
(29) para compartilhar
registros de sua viagem
por Portugal e deixou
os internautas babando
ao posar só de biquíni
fio-dental. Na imagem,
a artista aparece com
um biquíni colorido,
que valoriza ainda mais
o seu corpão sarado e
bronzeado.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO

LUTO

Crítica

Morreu na noite desta segunda-feira (29) o músico
e compositor Paulinho Camafeu, os 73 anos, um dos
precursores do axé music,
que ajudou a reafricanizar
o Carnaval de Salvador. Camafeu estava internado no
Hospital do Subúrbio, na
capital baiana, desde 18 de
novembro com problemas
cardíacos.

A cantora Simone desabafou sobre as críticas que sofre de evangélicos: “Fizeram
comentários dolorosos. E
eu fiz questão de entrar na
página dessas pessoas e fiz
questão de ver. E eu vi que
eles tinham algumas falhas
que não poderiam me apontar. Pra me apontar teria que
ser Jesus, que é perfeito”, disse ela.

Frase

PROMOÇÃO
JANTAR

DIVULGAÇÃO GLOBO

‘Eu, ele, o Porto e
o vinho do Porto’’

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas
variadas, Sushi, Sashimi e Camarão

Taís Araújo em passeio
em Portugal com Lázaro
Ramos.

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz
DIVULGAÇÃO/TV GLOBO
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D Entre os itens mais buscados na Black Friday deste ano estão
alimentos, que representou aproximadamente 20% dos gastos

Black Friday: uso de
cartões cresceu 22%
A Compras

com cartões
de crédito, débito e pré-pago podem ter superado R$
28 bilhões na Black Friday
deste ano no Brasil, crescimento de aproximadamente 22% em comparação com
2020. Os dados foram colhidos, no período de 25 e 26
de novembro, pela Associação Brasileira das Empresas
de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).
O uso dos cartões na internet, aplicativos e outros
tipos de compras não presenciais teve alta de cerca
de 30% no período. As novas tendências de consu-

mo ganharam evidência na
pandemia, com forte estímulo às vendas online. Pagamentos não presenciais
representam hoje cerca de
35% de todos os gastos realizados com uso do cartão
de crédito.
Entre os itens mais buscados na Black Friday deste
ano estão alimentos, que
representou aproximadamente 20% dos gastos,
além de produtos de higiene e beleza.
As compras de produtos eletroeletrônicos acabaram em segundo plano
neste ano. (AB)

Endividamento atinge
75,6% das famílias
A Com o agravamento da
crise econômica, as altas taxas de desemprego, de inflação e de juros e o salário
cada vez mais em baixa, o
endividamento no país bateu mais um recorde em
novembro e atingiu 75,6%
das famílias brasileiras. São
famílias que declararam ter
dívidas a vencer, em atraso
ou não.
Um percentual de 26,1%
declarou ter dívidas em atraso e um de 10,1% disse que
não têm como pagar, ou seja,
se juntarão ao contingente de
inadimplentes.
Os dados são da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do
Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e

Turismo (CNC).
De acordo com a CNC, 41%
das famílias brasileiras devem
a mais de 90 dias e 32,3% de
30 a 90 dias. Portanto, já devem estar com o nome sujo,
nos cadastros dos serviços de
proteção ao crédito – SCPC/
Serasa – o que significa ficar
proibido de comprar a prazo,
usar cheque, abrir conta em
banco se ainda não tiver, além
de não poder fazer financiamentos bancários.
Depois de um dia do vencimento da dívida, o consumidor já pode entrar na lista de devedores do SCPC. No
entanto, as empresas costumam esperar 30 dias ou
mais para incluir, enquanto cobram o pagamento
por meio de telefonemas,
e-mail ou WhatsApp. (CUT)

2022: ações trabalhistas
devem aumentar
A Os escritórios de advocacia
do Brasil já registram um aumento na procura de trabalhadores por seus direitos pouco
mais de um mês após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou inconstitucionais dois artigos da
reforma Trabalhista (Lei 13.467,
de 2017), de Michel Temer.
Os artigos derrubados pelo
STF restringiam o acesso gratuito à Justiça do Trabalho porque obrigavam quem perdia
uma ação a pagar as custas do
judiciário. Muitos trabalhadores que se sentiram inseguros e deixaram de processar os
maus patrões, que não pagaram seus direitos, começam a
procurar o departamento jurídico dos seus sindicatos.
A CUT atuou como “amicus curae” na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI)
5.766, aberta em 2017, que resultou na volta da gratuidade.

‘Amicus Curae” é um termo em
latim que significa ‘amigos da
Corte”. Ela permite que entidades que não sejam autoras de
uma ação possam se manifestar, a favor ou contra, diante da
Corte. Neste caso, a CUT se posicionou pela inconstitucionalidade da cobrança, a favor dos
trabalhadores.
Nestes anos, a ação da
CUT e sindicatos nas redes
sociais e também junto ao
STF pela volta da gratuidade, alertou milhares de trabalhadores que querem entrar
com ações contra não pagamento de rescisão contratual,
não depósito do FGTS e centenas de queixas relacionadas à pandemia do novo coronavírus, como excesso de
jornada, não pagamento de
horas extras, reconhecimento de que trabalhador morto
pegou Covid no trabalho e
outras reclamações. (CUT)

B1

Black Friday
morna liga
alerta para
a economia
PROBLEMA. Os indicadores de confiança

de novembro também estão negativos e
D ‘Se a Black Friday confirmar vendas mais fracas também no Natal,
o consumidor se mostra preocupado

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

pode ser que o quatro trimestre de 2021 seja pior do que se esperava’

A

Black Friday mais morna do que se antecipava
e o susto do mercado na
semana passada, com a
insegurança causada pela
ômicron, nova variante do coronavírus, apontam para um fim de ano
pior do que o esperado.
Com inflação alta e renda baixa,
a tendência é que o consumidor repita no Natal o comportamento que
teve na última sexta-feira, priorizando compras de primeira necessidade
e menor valor, deixando de lado os
bens duráveis.
Economistas ouvidos pela Folha de S.Paulo também não descartam novas revisões para baixo do PIB
(Produto Interno Bruto) do último
trimestre e de 2021.
“Foi uma Black Friday mais fraca,
em termos de volume de vendas. A
gente esperava um aumento de 10%
na circulação e se observou um aumento de 5%. O faturamento maior
se deveu à alta de preços, diante da inflação e da desvalorização do real”, diz
Fabio Bentes, economista sênior da
CNC (Confederação Nacional do Co-

Fique
ligado

E

mércio de Bens, Serviços e Turismo).
Segundo Bentes, a inflação deste
ano tornou mais difícil para o comércio emplacar descontos mais fortes
para os consumidores. A CNC aponta que, no ano passado, 46% dos produtos mais buscados na Black Friday
tinham potencial alto de desconto.
Neste ano, apenas 26%.
“Como a Black Friday é um termômetro para o Natal, a tendência é
que o fim de ano seja de faturamento recorde, mas com volume de vendas menor ou no máximo igual ao do
ano passado. Há poucos meses, a projeção era de crescimento.”
O fim de 2021 já vinha sendo pior
mesmo antes da Black Friday, resume
o economista João Leal, da Rio Bravo.
Com o desempenho de comércio, indústria e serviços ainda fracos desde
o terceiro trimestre, os resultados recentes das vendas só mostram a redução do potencial de consumo.
“O que a gente vê é uma piora
vindo do exterior, uma situação difícil da cadeia de suprimentos, uma
alta de alimentos em 12 meses também é relevante e um esgotamento

da demanda de serviços após a reabertura”, diz Leal.
Ele pondera que, embora os efeitos na economia da nova variante do
coronavírus ainda sejam difíceis de se
dimensionar, o cenário-base hoje não
é de medidas tão rigorosas quanto as
do ano passado. Mesmo que as notícias causem impacto no mercado, parece algo ainda temporário.
“Para 2022, estamos prevendo
uma retração do PIB de 0,2%. Mas se
a Black Friday confirmar vendas mais
fracas também no Natal, pode ser que
o quatro trimestre de 2021 seja pior
do que se esperava e este ano também. O viés é para baixo em 2021 e
2022.”
“A perda de fôlego na economia
vem acontecendo, tanto a demanda
quanto a produção de bens estão recuando nos últimos meses. Olhando
para o exterior, a desaceleração deve
causar impacto nos preços das commodities, como o do minério de ferro;
no Brasil, a alta de juros vai impactar
o comércio nos próximos trimestres”,
diz Luka Barbosa, economista do Itaú
Unibanco. (FP)

Desemprego recua para
12,6% e ainda atinge 13,5
milhões de brasileiros

m um cenário de menos restrições a atividades econômicas, a taxa de desemprego
no Brasil recuou para 12,6% no terceiro trimestre de 2021.
O indicador estava em 14,2% no segundo trimestre deste ano e em 14,9% em igual período
de 2020. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (30) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística).
Mesmo com a trégua na taxa, o Brasil ainda registrou 13,5 milhões de desempregados entre os
últimos meses de julho e setembro. Os resultados
integram a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua).
Pelas estatísticas oficiais, uma pessoa está desempregada quando não tem
trabalho e segue à procura de
O desemprego
novas oportunidades profissioem nível elevado nais. O levantamento considepara os padrões
ra tanto trabalhadores formais
quanto informais.
históricos
A taxa de desemprego estipreocupa

mada pelo IBGE (12,6%) ficou próxima das expectativas do mercado. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam indicador de 12,7%.
“No terceiro trimestre, houve um processo significativo de crescimento da ocupação, permitindo,
inclusive, a redução da população desocupada, que
busca trabalho, como também da própria população que estava fora da força de trabalho”, diz a coordenadora de trabalho e rendimento do IBGE, Adriana Beringuy.
Os números divulgados na terça-feira (30) já incorporam uma revisão feita pelo IBGE em toda a
série histórica da Pnad Contínua, com dados desde
2012.
Conforme o instituto, a reponderação dos resultados foi necessária devido aos efeitos da pandemia
no processo de coleta das informações.
A chegada da Covid-19 causou restrições a deslocamentos e fez o órgão suspender as entrevistas
presenciais da Pnad a partir do segundo trimestre
de 2020. Assim, a coleta dos dados passou a ser feita
por telefone. (FP)

analistas, ainda
mais em um
período de
inflação alta
como o atual

D Como mostrou
reportagem recente
da Folha de S.Paulo, o
Brasil corre o risco de
amargar uma década
com desemprego alto,
voltando ao chamado
pleno emprego só a partir
de 2026. A conclusão
é de uma análise do
economista Bráulio
Borges, do FGV Ibre
JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL
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Economia
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0004320-31.2021.8.26.0302. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro de Jaú, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
DAIANE CRISTINA GERALDO, Brasileira, Casada, Empresária, RG 402962461, CPF 333.584.888-88, que por este Juízo, tramita de uma
ação de Cumprimento de sentença, movida por VENDMANIA COM BRINQUEDOS LTDA EPP. 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$ 36.169,05, 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, iniciase 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 Jaú, aos 15 de outubro de 2021.
Edital de citação com prazo de 20 dias. PROCESSO 0065708-95.2017.8.26.0100. O Dr Guilherme Ferreira da Cruz, Juiz de Direito da 45ª
Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, faz saber a VICTOR HUGO MONTEIRO CÉSAR – CPF 308.944.698-78, que CASA
MIMOSA – HIDRÁULICA E ACABAMENTOS LTDA, ajuizou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, tendo como objeto
o redirecionamento da execução contra o sócio, visando a cobrança do valor atualizado de R$ 49.488,34, para ago/21, referente às
duplicatas 1333401, 1347501, 1333403, 1350501 e 1333402, contraídas por HECOSE CONSTRUTORA LTDA EPP. Estando o sócio da
executada em local incerto e não sabido, nos termos do art. 256, II, do CPC, foi determinada a realização do presente edital, com a finalidade
de CITAÇÃO, para que nos termos do art. 135/CPC se manifeste ou requeira as provas cabíveis no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital. Fica advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (CPC, art. 257, IV). Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 01/10/2021.
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 10 DIAS, expedido nos autos da Ação de Desapropriação, PROCESSO Nº 000182068.1998.8.26.0602. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcos José Corrêa, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA BRASIL S.A. – TGB ajuizou de ação de desapropriação
para instituição de servidão de passagem, alegando em síntese, ser necessário para a passagem do gasoduto. Estando em termos, expedese o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 10 dias, nos
termos do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/1941. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Sorocaba, aos 17 de novembro de 2021.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0007275-50.2015.8.26.0268. O MMº Juíz de Direito da 3ª Vara do Foro de
Itapecerica da Serra/SP, Dr. Bruno Cortina Campopiano, na forma da Lei, etc. Faz Saber a ALEXANDRA MAURA DE OLIVEIRA ZAGO
MOELLER, RG. 36.598.030-4 e CPF. 181.189.678-24, sito à Rua Terra Nova, 426, Jardim Itapecerica - SP, sócia da empresa SUPRISSAN
INFORMÁTICA EIRELI -ME, CNPJ. 03.528.883/0001-03, que lhe foi proposta ação de Execução de Título por parte de North Bank
Fomento Comercial LTDA, CNPJ 03.891.010/0001-52, que ofereceu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da devedora
citada, como o objetivo de incluir no polo passivo da ação como devedora solidária, a sócia da Empresa executada acima citada, visando ver
satisfeito o crédito de R$ 18.000,00 - Valores de Maio/2015, objeto da cobrança judicial por meio desta execução. Assim, com base no Artigo
135 do CPC, fica a sócia CITADA, para que, no prazo de 15(quinze) dias, ofereça manifestação acerca do pedido, inclusive com indicação
de provas, ficando advertida que será nomeado Curador Especial, em caso de revelia, nos termos do artigo 257, Inciso IV do NCPC.. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itapecerica da Serra, aos 04
de julho de 2021.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002603-73.2020.8.26.0704. A MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do
Foro Regional XV – Butantã/SP, Dra. Mônica de Cássia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a BRADFORD
COMERCIAL LTDA, CNPJ. 01.045.711/0003-07, na pessoa de seu representante legal, que nos autos da ação de Cumprimento de
Sentença ajuizada por CONDOMINIO EDIFICIO ESPLANADA MORUMBI, para cobrança de R$ 332.332,14, corrigidos até (Julho/2020).
Tendo em vista a determinação da penhora que recaiu sobre o Apartamento nº 11, localizado no 1º Andar, integrante do Condomínio Autor,
situado à Rua Samia Haddad, nº 150 no 13º Subdistrito, Butantã, Matrícula nº 111.430, no 18º C.R.I/SP, o qual foi penhorado nos autos
supra. Estando o executado em local ignorado, expede-se o presente edital de intimação para que no prazo de 15 dias a fluir após o prazo
supra de 20 dias, ofereça impugnação (artigo 525 do Código de Processo Civil – Lei n.º 13.105/2015). Em caso de revelia, será nomeado
curador especial nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 26 de outubro de 2021.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0007625-73.2019.8.26.0405. A MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do
Foro de Osasco/SP, Dra. CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS, na forma da Lei, etc. Faz Saber a NICE SCABORA, RG. 20.000.643–
RJ e CPF. 126.981.948-80, que JASIM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, ajuizou ação de Despejo cumulada com cobrança, em fase
de Cumprimento de Sentença, ora julgada procedente e condenou a requerida ao pagamento de R$ 282.352,02, atualizado até
(Março/2019), e demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando a requerida em local ignorado,
expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa
(Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), onde a
requerida poderá apresentar impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação,
independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 05 de novembro de 2021.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0007676-52.2021.8.26.0005. A MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do
Foro Regional V - São Miguel Paulista/SP, Dra. LUCILIA ALCIONE PRATA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a CICERO HELDER
PACHECO ANDRADE, Brasileiro, Empresário, RG. 35.933.540, CPF. 326.398.948-03, sito à Av. Brasilia, 928, Campanário, Diadema – SP
e DAYANE DE SIQUEIRA MARQUES, brasileira, Empresária, CPF. 404.723.738-89, RG. 45.685.132-X, sito à Rua Benedito Salome
Anunciação, 25, Cidade Miguel Badra, Suzano, que por este Juízo, tramita ação de Cumprimento de sentença, movida por Antonio Batista
Monteiro Gamboa. Estando os réus em lugar ignorado, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a Intimação por Edital,
para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 246.744,92(fls.03), sob pena
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos do CPC). Fica ciente, ainda, que nos
termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que
o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por
extrato, publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de novembro de 2021.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1014150-87.2019.8.26.0006. O MMº Juíz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro
Regional VI - Penha de França/SP, Dr. José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a JADERSON NAZARENO PEREIRA
DOS SANTOS PLAYGROUNDS, CNPJ 11.507.996/0001-42, na pessoa de Jaderson Nazareno Pereira dos Santos, RG. 40.586.546-6 e
CPF.295.380.088-39, que lhe foi proposta ação de Procedimento Comum com pedido Cautelar de Sustação de Protesto por Condomínio
Edifício Verona I, referente a venda de uma casa de brinquedo do Tarzan, com escada de bombeiros, pelo réu, pelo valor de R$ 5.900,00
(Outubro/2019), que não chegou a ser entregue. Requerendo, o autor, o cancelamento do protesto do cheque sustado nº (UA-001428)
enviado indevidamente ao 2º Tabelião de Protesto de Títulos da Capital/SP e a condenação do réu a restituir os valores pagos, no importe
R$ 4.720,00, bem como o arbitramento por sentença de indenização por danos morais e a condenação nas verbas sucumbenciais, custas,
despesas processuais e honorários advocatícios. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. São Paulo, aos 10 de novembro de 2021.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1004116-83.2016.8.26.0224. O Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira,
MMº Juíz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP. Faz Saber a HERALDO OLIVEIRA REIS, CPF. 617.958.955-00, que
PROGRESSO EDUCACIONAL LTDA, ajuizou ação Monitória para cobrança de R$ 8.806,86 (Fevereiro/2016), referente mensalidades
escolares vencidas e não pagas, entre os meses de Março à Dezembro de 2014, na Prestação de Serviços Educacionais celebrado entre
as partes, conforme consta nos documentos anexados nos autos. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em
15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a
5% do valor do débito (artigo 700, 701, 702 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado
executivo. No caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Dado e passado
nesta cidade de Guarulhos, 13/11/2021.
Edital de Citação – Prazo de 30 Dias. Processo nº 1001316-85.2020.8.26.0016. O MMº Juíz de Direito da 22ª Vara Cível do Foro
Central/SP, Dr. Mario Chiuvite Júnior, na forma da Lei, etc. Faz Saber a J&A MODAS CONFECÇÃO EIRELI, CNPJ. 31.707.667/0001-52,
na pessoa da representante legal Jurema Aparecida de Souza Balista, RG. 19.919.255-8 e CPF. 069.539.038-48, que Carlos Fabricio Mata
Padovan, RG. 29.170.335-5 SSP-SP e CPF. 224.996.488-21 e Ana Carolina Macedo Grande, RG. 1.484.030 SSP-MS e CPF.
025.144.491-03, ajuizaram ação de Execução de Titulo, para cobrança de R$ 6.478,45 (Janeiro/2020), referente prestação de serviços
médicos prestados pelos Autores, onde a requerida emitiu (07) cheques que foram devolvidos por insuficiência de fundos, conforme consta
nos documentos anexados nos autos. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo
declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, ofereça Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir
após os 30 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (Art. 257 inciso IV do NCPC), presumindo-se verdadeiras as
alegações formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 24 de novembro de 2021.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1014228-09.2019.8.26.0224. O Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira,
MMº Juíz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP. Faz Saber a REGINA CÉLIA GARCIA DE SOUZA, CPF. 129.264.13807, que PROGRESSO EDUCACIONAL LTDA, ajuizou ação de Execução de Título para cobrança de R$ 3.635,28 (Abril/2019), onde a
requerida deixou de pagar (04) Notas Promissórias, referente a Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes, conforme
consta nos documentos anexados nos autos. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida,
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no
prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, ofereça Embargos à Execução, em 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (Art. 257 inciso IV do NCPC), presumindo-se verdadeiras as
alegações formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta
cidade de Guarulhos, 23 de novembro de 2021.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1057389-82.2021.8.26.0100. O MMº Juíz de Direito da 34ª Vara Cível do
Foro Central/SP, Dr. Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, na forma da Lei, etc. Faz Saber a PREST-AÇÃO LTDA, CNPJ 65152175000160
que, Associação de Ensino Profissionalizante – ESPRO, CNPJ. 51.549.301/0001-00. Ajuizou ação Monitória, sendo julgada procedente e
condenou ao pagamento de R$ 71.501,29 (Junho/2021), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando o réu em lugar ignorado, nos
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague o débito, devidamente atualizado, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei.
Cidade de São Paulo, aos 03 de novembro de 2021.
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0093723-40.2018.8.26.0100. Faz saber a RONNY PARYZER, brasileiro,
portador da cédula de identidade RG. 23120652-SSP/SP, CPF. 128.310.368-01, MARCELO MALVIO ALVES DE LIMA, brasileiro, portador
da cédula de identidade RG. 28.972.501-0, CPF. 274.196.368-18, PGG – PARYZER GLOBAL GROUP INCORPORADORA LTDA,
CNPJ. 14.314.138/0001-70, GOLD MINE PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ. 13.148.253/0001-59, e ISMAIL PARTICIPAÇÕES LTDA (atual
denominação: ALVES DE LIMA & PARYZER INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.), CNPJ. 12.331.532/0001-90, que lhes
movem Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica ANTONIO FERRO RICCI, ANGELA MARIA DE OLIVEIRA RICCI,
HELCIO FERRO RICCI, CECILIA ISHIKAVA RICCI e RICCI E ASSOCIADOS PROPRIEDADE INTELECTUAL S/S LTDA. em trâmite
perante a 43ª Vara Cível do Foro Central/SP, pretendendo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa CAC
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA para que se atinja o patrimônio dos sócios para satisfação do débito executado no
cumprimento de sentença nº 1005335-52.2015.8.26.0100. Estando os Réus acima indicados em lugar ignorado, foi determinada a
CITAÇÃO POR EDITAL para a apresentação de manifestação e das provas cabíveis acerca do Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica, nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo de 20 dias do presente edital, sob pena de aplicação dos efeitos da revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça João Mendes, s/nº, 14º andar, salas 1407/1403, Centro, São Paulo-SP, CEP 01501-900.

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






                  
                    



K-30/11e01/12
            


           

               
               



               
                


              
K-30/11e01/12

gazetasp.com.br
B2
Quarta-feira, 1ºDESTAK
De Dezembro De 2021
AGÊNCIA
DE PUBLICI

Editais, DE
Atas,
Balanços, Avisos, Declara
DECLARAÇÃO
PROPÓSITO
30/11
e 01/12
FERNANDO SECAF DE ANDRADE REBELLO, CPF 298.063.048-96. DECLARA, nos termos
R:
- Belém
CEP
030
art. 6º
Regulamento
Anexo
nº 4.122, de232
2 de agosto
de 2012, -sua
in2 do
cm.
dedoalt.
/ corpo
-Pimenta
6II à- Resolução
fonteBueno,
arial
tenção de exercer cargo de administração na INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
e-mail:
destak@destakpublicid
VALORES 1050370-33.2018.
MOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ
15.489.568/0001-95.
ESCLARECE que
PROC:
eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobató(11)3107-09
Tel
/
Fax:
ria,
devem
ser
apresentadas
diretamente
ao
Banco
Central
do
Brasil,
por
meio
do
Protocolo
valor
total: R$ 20,00
Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por

Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de Sã
30/116600
e 01/12
/ 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
3 cm.e-mail:
de alt. /vera@gazetasp.com.br;
corpo - 6 - fonte arial
revesp@revesp
aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que o declarante pode,
na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital
(disponível na página do Banco Central do Brasil na internet) 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
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência-Técnica em São Paulo-II (GTSP2)
Av. Paulista, 1.804 ‒ 5º andar ‒ 01310-922 - São Paulo ‒ SP
São Paulo (SP), 30 de novembro de 2021.

PROC: 0138539-02.2007.
eduardo@reve
valoratendimento@gazetasp.com.br;
total: R$ 30,00

Autorização de Publicação




                  

                 


                 



K-01/12






                 

                  



    
K-30/11e01/12

30/11 e 01/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1025623-26.2019.
valor total: R$ 30,00







                  

                  



                   K-30/11e01/12

30/11 e 01/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0025879-55.2013.
valor total: R$ 30,00








               



                    




        
K-30/11e01/12
            
              



               




K-30/11e01/12
   


              
               



                 

                
K-30/11e01/12


               
                

                   


             
K-30/11e01/12


                 


                  

                  







                 

                    
                


                




                   

                    

                 
                 















K-01/12


30/11 e 01/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC:
0024625-86.2019.


 01/12
valor
total: R$ 20,00


 8 cm


30/11
e 01/12
PRO


 



/ corpo
  arial 
 

 
2 cm. de alt.
6
fonte
valo

 


 



 




PROC:
1004836-67.2015.

 





  
 




valortotal:
R$
20,00





















  e 01/12




30/11





 



 arial
2 cm.
  de alt. / corpo - 6 - fonte



 








PROC: 1098554-56.2014.

 


  

    
 total: R$





 
valor

 20,00 


 







                
                 
                




                   
K-30/11e01/12
        

  e 01/12
 
 
   



30/11




 




 








2 cm.
- 6 - fonte
  de alt.
 / corpo
 
 arial
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Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.
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R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000
São
Paulo
/
SP







6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS – SP
 2 cm. de alt.
 / corpo
 - 6 - fonte arial

e-mail: destak@destakpublicidade.com.br
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002564-83.2016.8.26.0224
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da








6ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Mauro Civolani Forlin, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
              
PAULO BARBOSA, qualificação desconhecida, e ANTONIO CARLOS BARBOSA, qualificação
desconhecida,
herdeiros do
 PROC: 0002797-39.2021.
Tel
/
Fax:
(11)3107-0933

               
ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES SANTOS BARBOSA, que SÃO LUCAS IMÓVEIS LTDA, lhes ajuizou uma ação de
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atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação
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  total: R$
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Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de
São
Paulo”Fone:
(11) 3729 
 
 




                
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611 
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e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br;
revesp@uol.com.br;
2
cm.
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/
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6
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Procedimento Comum (Rescisão Contratual Cumulada com Pedido de Reintegração de Posse com Indenização de Perdas
e Danos), referente à propriedade do lote 01 da Quadra 25, do loteamento denominado Jardim Guaracy o qual encerra a
área de 250,00m², do qual se comprometeu a autora a vender e os réus a comprarem, sendo os réus notificados, deixaram
de pagar as prestações, tornando-se inadimplentes às obrigações contratuais, desta forma requer a Autora: a) declarar
rescindido o contrato de compromisso de venda e compra, em razão do inadimplemento dos requeridos; b) reintegrar a
autora na posse do imóvel, independente de quem o possua; c) perda das parcelas pagas pelos requeridos, bem como
das benfeitorias, construções e acessões erigidas no lote, que não estão em conformidade com a lei 6.766/76, e ainda, que
não sejam contemplados com o direito de retenção das benfeitorias, por serem possuidores de má-fé; d) indenização por
perdas e danos pelos prejuízos sofridos, equivalente a 1% do valor do contrato atualizado, ao mês desde a mora até a
efetiva desocupação do imóvel; bem como os demais pedidos descritos na inicial; além da condenação dos requeridos nas
custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando os réus em local ignorado, foi deferida
sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresentem resposta. Não sendo contestada a
ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital publicado na forma
da lei. Guarulhos, aos 19 de agosto de 2021. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 25 de agosto
de 2021.
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valortotal: R$ 20,00    

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
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3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1116382-60.2017.
valor total: R$ 30,00
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PROC: 1010008-31.2014.
valor total: R$ 20,00
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004550-50.2020.8.26.0127.

PROC:
1080087-53.2019.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba, Estado de São Paulo,
               
2
cm.Juliana
de alt.
/ corpo
6 forma
- fonte

Dr(a).
Marques
Wendling,- na
da Lei,arial
etc. FAZ SABER a(o) RENATA CAROLINE
valor
total:
R$
30,00

BOTELHO AMADOR, CPF 381.825.628-48, que nos autos da ação de Cumprimento de
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PROC: 0009680-76.2018.
valor total: R$ 30,00
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de o ma que a eo do que d põe o § 4 do a go 26 da Le 9 514 97 fica n mado a compa ece nes e
Se v ço de Reg s o de móve s de egunda a e a e a no ho á o da 9 00 à 16 00 ho a pe oa men e
ou po me o de ep e en an e ega de damen e qua ado a m de e e ua o pagamen o da p e a õe
em a a o e dema en a go on a ua
o a ando o déb o em 30 de novemb o de 2021 o va o de
R$39 965 53 T n a e nove m novecen os e sessen a e c nco ea s e c nquen a e ês cen avos em
on o m dade om a o ma e ond õe e abe e da no on a o pa u a om o a de e
u a púb a
eg ado na ma u a n 16 065 e e en e ao P éd o uado na A en da Ruben Mon ana o de Bo ba n
676 32 Subd
o – Cape a do So o o
endo que o a o a ma e á a e do da u a emo umen o
de pe a om a en a a de n ma ão pe oa do du an e e de oda a de pe a om a pub a ão de e
Ed a F a NT MADO o men onado de edo du an e que no d a med a amen e po e o ao da ú ma
pub a ão do p e en e ed a e á o me mo on de ado omo n mado e e á o p a o de qu n e d a pa a
ad mp o e e do pagamen o De o do o p a o ega pa a a pu ga ão da mo a o edo du á o e á a u
ado eque e a on o da ão da p op edade du á a on o me p e o no §7 do a go 26 da Le Fede a n
9 514 97 Pa a que u am o e e o ega da n ma ão em que po a a ega gno ân a o p e en e ed a
e á endo pub ado po ê d a em um do o na de ma o
u a ão o a São Pau o 30 de no emb o de
2021 PL N O ANTON O CHAGAS OF C AL

sentença ajuizada
por AMC - Serviços Educacionais LTDA, foi determinada, nos termos do
PROC:
0002132-47.2010.
art. 513, 2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que
fluirá
após
o
decurso
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 9.851,44 (valor em
valor
total: R$do20,00
30/06/2020), sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (art. 523 e parágrafos, do CPC), ficando ainda ADVERTIDA que, independentemente de
nova intimação, terá o prazo de 15 dias úteis a fluir após os 20 dias supra, para oferecer sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Carapicuiba, aos 12 de maio de 2021.

SF 427 Participações Societárias S.A.

(em constituição)
Ata da AGC de Sociedade por Ações
Aos 30/09/2021, às 10h, na sede, SP/SP. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente:
Sr. Luis Guilherme de Souza Silva; Secretário: Sr. Lawrence Santini Echenique. Deliberações:
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 427
Participações Societárias S.A. 2. Aprovar, a subscrição de 400 ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, totalizando um valor de R$400,00 e a integralização parcial de
10% do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores. 3. Aprovar o Estatuto Social da Companhia.
Aprovar a eleição de (i) Sr. Luis Guilherme de Souza Silva para a posição de Diretor; (ii) Sr. Lawrence
Santini Echenique para a posição de Diretor. O jornal para a publicação dos atos da Companhia será o
Diário Oficial do Estado de São Paulo ou o Diário Oficial da União e um jornal local de grande circulação.
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 30/09/2021. Mesa: Luis Guilherme de
Souza Silva - Presidente; Lawrence Santini Echenique - Secretário. Acionistas: Totalidade.
JUCESP/NIRE nº 3530057838-4 em 07/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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
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Prefeitura MuniciPal da estância
HidroMineral de lindóia
PreGÃo Presencial nº 042/2021
Processo licitatório n° 105/2021 edital
nº 059/2021 - oBJeto: aQuisiÇÃo de sisteMa
de ensino coMPosto Por Material
didÁtico e serViÇos educacionais de
natureZa continuada Para alunos e
Professores da educaÇÃo infantil
(3 a 5 anos) e ensino fundaMental
(1º ao 9º ano), incluindo serViÇos de
assessoria PedaGóGica, aValiaÇÃo
ensino aPrendiZaGeM
e
Portal
educacional, nos terMos do edital
e terMo de referÊncia. Recebimento do
Envelopes: até as 08h45 do dia 15/12/2021. Abertura
dos envelopes às 09h00 do dia 15/12/2021. O edital
na íntegra, bem como maiores informações, poderão
ser obtidos a partir do dia 01/12/2021, por meio de
download no site da prefeitura www.lindoia.sp.gov.
br, ou ainda solicitados via e-mail depto.licitacao@
lindoia.sp.gov.br, ou ainda na Diretoria de Licitação
da Prefeitura, situada na Avenida Rio do Peixe, nº 450,
Jardim Estância Lindóia.
Lindóia-SP, 30 de novembro de 2.021.
luciano francisco de Godoi lopes
Prefeito Municipal.

Publique
933
em jornal
ão Paulo”- Fone: (11) 3729de grande
p.com.br;
revesp@uol.com.br;
circulação.

esp.com.br

Ligue já:

3729-6600

11.
2
m. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP
OC: 1022361-53.2020.
ERRATA
or total: R$ 30,00

Na publicação do Jornal Gazeta de são Paulo, do dia
30/11/2021, pág. A6, na terceira coluna, PROCESSO LICITATÓRIO N° 113/2021 – TOMADA DE PREÇOS N° 016/2021, onde se
lê: Maracaí/SP, 29 de dezembro de 2021, leia-se: Maracaí/SP, 29
de novembro de 2021

2
m. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
Maracaí/SP, em 30 de novembro de 2021.
OC: 0027794-81.2019.
or total: R$ 40,00
Flávio Henrique de Almeida
Chefe de Divisão de Licitação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2021 - TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÍ, sita à Avenida José Bonifácio, nº 517,
Centro, telefone- fax nº (0XX18) 3371-9500, através da Comissão Municipal de Licitação,
nomeada pela Portaria Municipal nº 382/2021 de 13 de setembro de 2021, atendendo a requisição de Contratação de empresa para execução de serviços de obras e engenharia, emitida
pela Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Tecnologia, torna público aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, nos termos das diretrizes contidas na Lei Federal nº 8666/93, de 21 de junho de 1993 e
posteriores alterações, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital, objetivando a
Contratação de empresa para a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DAS
LARANJEIRAS” no Município de Maracaí, conforme FICHA ORÇAMENTÁRIA; DESCRITIVO DO POÇO DE SÃO JOSÉ DAS LARANJEIRAS; JUSTIFICATIVA PARA PERFURAÇÃO
DE POÇO COMUNITÁRIO; AVALIAÇÃO HIDROGEOLÓGICA PRELIMINAR; PROJETO DE
POÇO TUBULAR PROFUNDO; PLANILHA DE CUSTOS; ART, que ﬁcam fazendo parte integrante deste Edital. O recebimento dos envelopes contendo nº I – Habilitação (Documentação) e nº II – Proposta Comercial, dar-se-á até o dia 17 de dezembro de 2021, tendo a sua
abertura às 09h30m do dia referendado.
O Edital em inteiro teor estará à disposição, ATRAVÉS DO site da prefeitura, ou de 2ª a 6ª
feira, das 09h00min às 11h30min e das 13h00min ás 16h00min, na Avenida José Bonifácio,
nº 517, neste município, gratuitamente para vista e para retirada será cobrado o preço público
no valor de R$ 10,00 (dez reais).
Maracaí/SP, 30 de novembro de 2021.
PAULO EDUARDO DA SILVA
Prefeito Municipal

2
m. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
OC: 1011633-61.2018.
or total: R$ 40,00PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2021- EDITAL Nº 227/2021
Objeto: Prestação de serviços de forro, parede e moldura de gesso e outros serviços, com
fornecimento de materiais, instalação e montagem, destinados à construção e reforma de
imóveis Públicos do Município, em diversos locais, através do Sistema de Registro de Preços,
com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com o prazo para execução de
cada serviço em até 20 (vinte) dias, de acordo com as descrições constantes no anexo I,
que faz parte do processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através do “site”
da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes deverão ser entregues,
diretamente ao Pregoeiro Marcos Roberto Monaro, na sala de reunião do Departamento
de Licitações, localizado à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada
II - Indaiatuba/SP, às 09:00 horas do dia 13 de dezembro de 2021. Informações através dos
telefones nºs.: (19) 3834-9087 / (19) 3834-9085.
INDAIATUBA, 30 DE NOVEMBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000510-59.2017.8.26.0047 A MM. Juíza de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Assis, Estado de São Paulo, Dra. Marcela Papa Paes, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) THIAGO MENDES SIMOES, Brasileiro, CPF 325.806.238-25, que lhe foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco do Brasil SA, alegando em síntese: A primeira Executada, S R T TRANSPORTES EIRELI - EPP, CNPJ 01.783.545/0001-84, com endereço na Rua Benjamin Constant , 33, sala 6 - a, Centro, Assis/SP, CEP 19.806-130, emitiu em favor do Exequente “Cédula de Crédito Bancário” nº 010.504.681, para concessão de crédito no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
com vencimento final em 14/06/2018. Consequentemente assumiu a obrigação de pagar o crédito concedido
em parcela única na data do vencimento, conforme descrito na cláusula da Cédula, acrescidas dos encargos
financeiros estipulados na cédula. Ocorre que este não cumpriu com a obrigação assumida, deixando de disponibilizar ativos financeiros em sua conta corrente para débitos oriundos dessa operação. Assim, em razão do
inadimplemento, o saldo devedor, apurado de acordo com as condições ajustadas na Cédula (doc. 02) é de R$
282.383,33 (duzentos e oitenta e dois mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) conforme demonstra planilha anexa (doc. 03). A operação de crédito foi garantida por aval, tendo como avalista o segundo
executado, sendo este, portanto, solidariamente responsável com a sociedade empresária executada pelo integral cumprimento de todos e quaisquer débitos da mesma para com o banco exequente. Incontroverso, portanto, a legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda. Desta forma, com o inadimplemento, resta aos
Executados a obrigação de pagarem a quantia de R$ 282.383,33 (duzentos e oitenta e dois mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) conforme demonstra planilha de saldo devedor anexa, valor apurado
de acordo com as condições ajustadas na Cédula objeto da presente ação (doc. 03). Deu-se à causa o valor de
R$ 282.383,33 (duzentos e oitenta e dois mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 03
(três) dias, pagar a dívida no valor de R$ 282.383,33 (duzentos e oitenta e dois mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), 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. Caso o(a)(s) executado(a)(s) efetue(em) o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º do CPC). No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a)
exequente e comprovando o deposito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de
honorários de advogado, o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão) requerer autorização do Juízo para pagar(em) o
restante do debito em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e
acrescidas de juros de 1% (um por cento) aos mês (art. 916 do Código Processo Civil). Indeferida a proposta,
seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do Código
do Processo Civil). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre
o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos atos executivos
(art. 916, § 5º, do Código de Processo Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor
embargos (art. 916, § 6º do Código de Processo Civil). PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Assis, aos 02 de setembro de 2021.
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OC: 1017060-67.2016.
or total: R$ 45,00

QUARTA-FEIRA, 1º DE DEZEMBRO DE 2021
SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

FDE AVISA: COMUNICADO DA REATIVAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 36/00250/21/05
Comunicamos que a sessão pública do processamento do Pregão Eletrônico de Registro de Preços Nº
36/00250/21/05 - Objeto: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, denominados de Ônibus Rural Escolar
(ORE1), destinados ao atendimento dos alunos da rede pública de ensino, Diretorias de Ensino e demais
órgãos participantes, no âmbito do Estado de São Paulo, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme as especificações e demais condições constantes no Anexo I - Termo de Referência, será reativada na data de
06/12/2021 às 10 horas e 30 minutos no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br - OFERTA DE COMPRA Nº
081101080462021OC00226.
SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

FDE AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
– FDE, o Pregão Eletrônico nº 36/00498/21/05, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS, MEDIANTE FRETAMENTO POR VIAGEM, EM CARÁTER EVENTUAL, COM
FORNECIMENTO DE VEÍCULO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO TRANSPORTE
DE ALUNOS, ASSIM COMO PROFESSORES E/OU SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
EM CARÁTER DE ACOMPANHANTE, conforme especificações constantes do Termo de Referência que
integra o Edital.
A sessão pública dar-se-á no dia 14/12/2021, às 10:30 horas no endereço eletrônico: www.bec.
sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº
081101080462021OC00338, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção licitações) ou ainda
na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo - SP, de
segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas.
A data do início do prazo para envio da proposta eletrônica será de 01/12/2021, até o momento anterior ao
início da sessão pública. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4123. ROBERTO
POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

MUNICÍPIO DE JAHU
PROCESSO nº 3019-PG/2021 – MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO nº 003/2021 – Edital 004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO
DE OBRA PARA RECAPE, ASFALTO E CALÇAMENTO DO ACESSO AO CEMITÉRIO DA
POTUNDUVA - DISTRITO DE POTUNDUVA - JAHU/SP.
REALIZAÇÃO: 17 de dezembro de 2021, às 09:00 horas, Edital disponível a partir de 01 de dezembro 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 ou no site www.jau.sp.gov.br – GRATUITO –
INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 das 8:00 às 17:00 horas.
Jahu, 30 de novembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO
Secretário de Economia e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 279/2021”
REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 055/2021, de 18 de novembro de 2021, levada a efeito
pelo PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/2021, cujo objeto compreende a “Contratação De empresa espeCializaDa para o ForneCimento De ConCreto Betuminoso usinaDo À Quente
– CBuQ, mão De oBra e eQuipamentos para a reCuperação asFáltiCa (tapa-BuraCo), em ruas,
aveniDas, Distrito De silvânia e são lourenço Do turvo e viCinais no muniCípio De matão”,
para o Departamento de Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Municipais da Prefeitura
Municipal de Matão.
O Departamento de Compras e Licitações, através da Pregoeira Municipal, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a solicitação de esclarecimentos da empresa LÍDER ASFALTO RÁPIDO EIRELI e esclarece que:
Onde se Lê: 10.1.9.5 – Relação da equipe técnica que se responsabilizará pelos serviços, acompanhada
de sua qualificação. A licitante deverá relacionar a equipe técnica que se responsabilizará pelos serviços, onde, deverá constar, obrigatoriamente, o profissional detentor de atestados de comprovação da
capacidade técnica exigidos no Edital, que deve ser composta por, no mínimo de 02 (dois) engenheiros
civis ou outros profissionais de nível superior com habilitação específica e compatível com o objeto da
licitação.
Leia-se: 10.1.9.5 – Relação da equipe técnica que se responsabilizará pelos serviços, acompanhada de
sua qualificação. A licitante deverá relacionar a equipe técnica que se responsabilizará pelos serviços,
onde, deverá constar, obrigatoriamente, o profissional detentor de atestados de comprovação da capacidade técnica exigidos no Edital, que deve ser composta por, no mínimo de 01 (um) engenheiro civil ou
outros profissionais de nível superior com habilitação específica e compatível com o objeto da licitação.
Comunica ainda que o do Dr. Willian Barbosa Pereira solicita esclarecimentos sobre o Reconhecimento do CENAD, como competente para autenticação de documentos.
O Edital diz que: 10.6 – Os documentos acima mencionados, poderão ser apresentados por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração (mediante
a apresentação do original), ou publicação em órgão da imprensa oficial. Relativamente Ao Cartão do
CNPJ e as CND do INSS, FGTS e CNDT emitidos via Internet, serão obedecidas às normas vigentes
e aplicáveis.
Assim, em sendo o cartório competente, por óbvio reconhecer-se-á sua legalidade e autenticidade.
Permanecem inalteradas as demais exigências do Edital.
Matão, 30 de novembro de 2021.
TEREZA APARECIDA DO VALE ALMADO
PREGOEIRA MUNICIPAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL, 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 EXTRAJUDICIAL 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 WLADIMIR 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; imóvel 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 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; HÉLIO GONÇALVES DE
SOUZA; CÉLIA MARTINS DE SOUZA; sendo certo ainda que o referido lote nº 48 da quadra nº 05, foi compromissado 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; HÉLIO GONÇALVES DE SOUZA; CÉLIA MARTINS DE SOUZA; JOSE CASINO MARTIN; JOSE CANSINO MARTIN 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 BERNARDO 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.

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
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0005984-02.2013.8.26.0004

OSão
MM. Juiz
de Direito da 4ªFone:
Vara Cível do(11)
Foro Regional
IV - Lapa - da Comarca da Capital do
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de Estado
Paulo”3729de São Paulo, Dr Raphael Garcia Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611 ROSINEIDE RESENDE OLIVEIRA, CPF 436.509.705-97, que, nos autos da ação de execução
supracitada, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A contra KATHUCIA CALÇADOS LTDA.
ME, CNPJ 04.463.994/0001-33
e LUIS ALBERTO SILVA DE OLIVEIRA, CPF 353.648.745-91,
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br;
revesp@uol.com.br;

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0000590-81.2014.8.26.0035 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Águas
de Lindoia, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) João Formagio; Belmiro Bressan; Jose Carlos Formagio; Armando Lopes; Luiz Formagio; Antonio de Pádua Sambo Formagio; Jose Benedito Rodrigues; Antonio de Pádua Sambo
Machado; Walter de Souza; João Bernardo e Maria Buba, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que JOSÉ CARLOS FORMÁGIO
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando Os autores, ajuizaram a presente ação visando à declaração de dominio do imovel rural cadastrado no Cartorio de Registro de Imoveis de Serra Negra sob o
no 4.633., alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo
de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Águas de Lindoia, aos 10 de setembro de 2021.

que foi deferida a penhora de 50% do imóvel, objeto da matrícula de nº 107.170 do 16º CRI
desta Capital, situado na Rua Gonçalves de Barros, nº 626, com área construída de 218,05m², e
seu terreno, constituído por parte do lote 22 da quadra 15 do Jardim Cidade Pirituba, com a área
total de 125,00m², cadastrado neste município sob o nº 125.091.0141-1. Encontrando-se a coproprietária do imóvel em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por
EDITAL, acerca da penhora acima indicada, ﬁcando advertida sobre o direito à eventual
01 adjudicação,
e 02/12bem como de preferência em eventual arrematação, tudo nos termos dos artigos
843, §1º, 876, § 5º e 889, V, todos do Código de Processo Civil Brasileiro (CPC), e, ainda, acerca
2 cm.
de alt.
/ corpo
- 6 - fonte
arial de terceiro, até 05 (cinco) dias úteis
da faculdade
de oferecer,
a qualquer
tempo, embargos
após eventual
adjudicação, alienação por iniciativa particular ou arrematação, desde que o faça
PROC:
1045790-57.2018.
antes da assinatura da respectiva carta, nos termos do artigo 675, caput, do CPC. Será o
valor
total:
R$por20,00
presente
edital,
extrato, aﬁxado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
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or total:
R$ 45,00
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SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO

B3

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

FDE AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE comunica às empresas interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00189/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/ETEC Prof Sebastião Fernandes Palma/Jose Martimiano da Silva – Rua Casemiro de Abreu, 595 – Vila Seixas – Ribeirão Preto, EE Conego Macario de Almeida - Av. Francisco antonio Mafra, 1392 – Centro – Santo Antonio
da Alegria, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 13/01/2022, às 09:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00190/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/EMEF Abel dos
Reis – Rua Joaquim Lopes Ferreira, 622 – Centro – Cassia dos Coqueiros, EE Ver Jose Bompani - Rua
João Gual, 195 – Val. Figueiredo – Ribeirão Preto, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA):
13/01/2022, às 10:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00191/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/CEL Profa Regina
Dias Antunes da Silva – Rua Pedro Nolasco da Silva, 232 – Santa Barbara - Apiai, EE Prof Jose Aparecido Castelucci - Rua José Maria Tomasi, s/n – Aleixos – Taquarituba, EE/EM Prof Caetano Carbone/
Prfa. Ione Maria Marques Martins dos Santos – Rua Sphia Dias Menck, 715 – Sta Terezinha - Itarare,
EE Mns Venerando Nalini – Rua Arcangelo Boanchini, 985 – Ivoturucaia - Jundiai, em SP - ABERTURA
DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 13/01/2022, às 11:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00194/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE João Feliciano –
Rua Dr. Alfredo Ramos, 40 – Centro - Jacareí, CEEJA São José dos Campos – Travessa Claudino Prisco,
343 – Vila Cristina – São José dos Campos, EE Prof. Darwin Felix – Rua Quintino Bocaiuva, 406 – Vila
Esperança, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 13/01/2022, às 13:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00195/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Cap. Narciso Bertolino – Av. Profa. Maria Ubaldina B. Furquim, 93 – Jd. Gloria – Olimpia, EE/CEL/ETEC Aurelio Arrobas
Martins/Bebedouro – Rua São Sebastião, 294 – Centro - Jaboticabal, EE/CEL/ETEC/FATEC Dr. Paraiso
Cavalcanti/Prof. Idio Zucchi/Jorge Caram Sabbag – Rua Prof. Orlando Franca de Carvalho, 265 – Centro - Bebedouro, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 13/01/2022, às 14:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00200/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa. Joceny Vilela Curado – Rua Mario João Bampa, 305 – Vila Comercial – Jundiai, EE Prof. Jethro Vaz de Toledo –
Rua Garça, 535 – Jd. Itapua - Piracicaba, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 13/01/2022,
às 15:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00201/21/01 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Ver Alay Jose Correa – Rua Serra da Jureia, 130 – Jd. Valeri - Registro, EE Profa. Miquelina Cartolano – Rua Dr. Mario
Prudente de Aquino Filho, 395 – Bairro da Cruz - Lorena, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E
HORA): 14/01/2022, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00147/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Jorge
Barbosa Moreira – Rua Maria Candida Delgado, 10 – Vila Candida – São José dos Campos, EE/CEL
Profa. Gracinda Maria Ferreira – Rua Alan Ciber Pinto, 52 – Vila São Jorge - Santos, EE Dona Benedita Freire de Macedo – Rua José Mega, 305 – Vila Machado - Jacarei, EE Profa Laurentina Lorena
Correia da Silva – Rua Centro Comunitário, s/n – Cruzeiro – Santa Isabel, EE Pe. Prof. Vitalino Bernini
– Rua L, 27 – Caraminguava - Peruíbe, EE Profa Maria Santana de Almeida – Rua Humberto A C Branco,
283 – Centro – Sete Barras, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/01/2022, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00199/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Oswaldo
Schiavon – Rua Alfredo Gomes Areias, 1323 – Res. Pedro Maia - Bebedouro, em SP - ABERTURA DA
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/01/2022, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00235/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/EMEF João da
Cruz Mellão – Rua Francisco Alves de Lima, 69 – Planalto do Sul – Teodoro Sampaio, em SP - ABERTURA
DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/01/2022, às 13:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00236/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Alvaro Jose
de Souza – Av. Francisco de Oliveira Leite, 355 – Vila Mariana - Botucatu, EE B. Vargem – Rod. Julio Del
Fabro, km – 15 – Vargem - Ibiúna, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/01/2022, às
14:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00239/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof. Jose
Scalvi de Oliveira – Praça Sebastião R. de Almeida, 89 – Jardim Camandocaia, Amparo, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/01/2022, às 15:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00240/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof. Orlando
Ellero – Rua Maria Cardoso da Silva, 104 – Vila S. Judas Tadeu – Vargem Grande Paulista, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 17/01/2022, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00249/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Barão Rio
Branco - Rua Ipiranga, 924 – Centro – Piracicaba, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA):
17/01/2022, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00250/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Dilecta
Ceneviva Martinelli - Rua Orquideas, 214 – Cid. Jardim - Americana – EE Gal Mascarenhas de Moraes – Rua 15 de novembro, 590 – Centro – Elias Fausto, EE/CEL Profa. Liomar Freitas Camara – Rua
Edna Aparecida Pampa Fonseca, 29 – Vila Real - Hortolândia, em SP- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E
HORA): 17/01/2022, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00251/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/EMEF Paulo
Virgino - Largo Bom Jesus, 107 – Marginal Esquerda – Cachoeira Paulista, EE Profa Maria Isabel
Neves Bastos – Rua Maria de Lourdes Maximo, s/n – Jardim Renata - Arujá, EE Profa Suely Antunes
de Mello – Rua Siqueira Campos, 845 – Vila Maria – São José dos Campos, em SP- ABERTURA DA
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 17/01/2022, às 13:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00252/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE PE Fidelis Rua Capitão Jeronimo Fortunato, 557 – Centro - Tanabi, EE Prof. Pedro Celestino Tonolli – Rua dos
Uirapurus, s/n – Jardim São Joaquim - Leme, EE Profa Pedrina Pires Zadra – Av. Francisco Peripato,
s/n – Vila Sibilia – Porto Ferreira, EE Dom Alberto Jose Gonçalves – Rua Flavio Uchoa, 916 – Campos
Eliseos – Ribeirão Preto, EE Leonardo Lopes Bomfim – Rua João Batista Botelho, 1674 – Centro – Nova
Luzitânia, em SP- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 17/01/2022, às 14:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00254/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Luiz Leite –
Rua Capitão Alceu Vieira, 76 – Centro - Amparo, em SP- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA):
17/01/2022, às 15:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00255/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Joaquim Vilela de Oliveira Marcondes – Av. Presidente Vargas, 1375 – Pedregulho - Guaratinguetá, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 18/01/2022, às 09:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00298/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/DER Prof.
Homero Rubens de Sá/Rede do Saber – Rua Ceará, 50 – Vila Galvão, Guarulhos, em SP - ABERTURA
DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 18/01/2022, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00303/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof. Carlos
Cattony – Av. Prof. Herman Von Ihering, 11 – Jardim Casa Grande - Parelheiros, em SP- ABERTURA DA
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 18/01/2022, às 11:00 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas
em formato BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em
CD-ROM - (APLICATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021 http://
www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃOhttp://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s)
Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.
fde.sp.gov.br - Licitações. Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração
de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como
cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão
ser entregues devidamente acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA,
conforme o caso, no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta(s)
Licitação(ões) será(ão) processada(s) em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual
nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto
nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido
no(s) edital(is). ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004261-80.2016.8.26.0082 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Boituva, Estado de São Paulo, Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI
NOGUEIRA LUCAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CD MASTER CENTRO DE DISTRIBUICAO
LTDA ME, CNPJ 11.538.240/0001-60, , que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco do
Brasil S/A, objetivando a cobrança da quantia de R$ 125.981,71 (cento e vinte e cinco mil e novecentos e
oitenta e um reais e setenta e um centavos), referente ao contrato bancário. 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, aos 19 de novembro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010252-66.2015.8.26.0019. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Americana, Estado de São Paulo, Dr(a).
MARCIO ROBERTO ALEXANDRE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KSP INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE REFLETIVOS LTDA EPP, CNPJ 17.075.019/0001-08 e KEROLYN
GONÇALVES DE SOUZA, CPF. 430.621.478-81, que por este Juízo, iniciou-se o
Cumprimento de sentença, que julgou procedente a ação de cobrança movida por OLIVEIRA
E OLIVEIRA LTDA, para fins de recebimento do valor devido referente à venda de tecidos,
constantes das notas fiscais apresentadas na inicial. Encontrando-se as rés em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL, para
que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem a
quantia de R$235.053,64 (valor até 08/09/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito e, também, de honorários advocatícios de 10%, prosseguindo o
processo com a penhora e constrição de tantos bens quantos bastem para pagamento do débito.
Ficam ainda ADVERTIDAS, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que independentemente de
penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, suas impugnações. Valor do Débito:
R$ 235.053,64. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Americana, aos 17 de novembro de 2021.

A VERDADE
NAS BANCAS
www.gazetasp.com.br

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

DocuSign Envelope ID: 33B878DB-7EE1-476C-A571-13692B218D9C

Economia

gazetasp.com.br
Quarta-feira, 1º De Dezembro De 2021

B4

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

DocuSign Envelope ID: 33B878DB-7EE1-476C-A571-13692B218D9C

Economia
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 10:00h. ID: 100967. SOLD BELGRADO. Loc.: SP. MICROONDAS, FORNOS
ELÉTRICOS, COOKTOP, ASPIRADORES DE PÓ, BATEDEIRAS, ETC. 03/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101119. SOLD LBEC. Loc.: SP. MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. 03/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101282. SOLD CURY DEZ MIGUEL YUNES. Loc.: SP. BENS DE
APARTAMENTO DECORADO. 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
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 9:00h. ID: 101182. SOLD COMPARTILHADO EMBU. Loc.: SP. TOTENS, CABOS DIVERSOS, TELEVISORES,
FRAGMENTADORAS, VENTILADORES, BALANÇAS, BEBEDOUROS, 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 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. 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. 07/12/2021 A PARTIR DAS 9:15h. ID: 101375.
MA IMÓVEIS - PLANIK AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 59M² NA VILA SANTA MARINA, SÃO PAULO/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. MÓVEIS EM GERAL: ARMÁRIOS, CUBAS, POLTRONAS, CADEIRAS, PAINÉIS, GAVETEIROS, ETC. 07/12/2021 A PARTIR DAS
15:00h. ID: 100889. MA IMÓVEIS - RC8 AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. TERRENO 324M² EM BAURU/SP. 08/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID:
100928. SOLD MAFERP. Loc.: SP. BOMBA SUBMERSÍVEL, TALHA PNEUMÁTICA, UNIDADE COMPRESSORA, BANCADA, CONEXÕES, FILTROS, ETC.
08/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101121. SOLD LART PRIME. Loc.: SP. MESAS, CADEIRAS, QUADROS, ETC. 08/12/2021 A PARTIR DAS
11:30h. ID: 101284. SOLD PLANDAR COMÉRCIO. Loc.: SP. BOMBAS HIDRÁULICAS E KITS INJETORES. 08/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID:
101298. SOLD DELL ANNO BRAZ LEME. Loc.: SP. CADEIRA, TAPETE, MESAS, LUMINÁRIA, PEDRA COM CUBA, CORTINAS, ARMÁRIO, ETC.
08/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100757. MA IMÓVEIS - BANCO INTER. Loc.: SP. APTO 69M² EM GUARULHOS/SP - PAGTO 24 A 240 X ATÉ 37% ABAIXO DA AVALIAÇÃO. 08/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 101362. SOLD SHARKS. Loc.: SP. FRESADORA, TORNO, MÁQUINA DE
CORTE, TRANSFORMADOR, ETC. 08/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101341. MA IMÓVEIS - SANTANDER 3° LEILÃO. Loc.: GO, MG, PR, SC,
SP. PAGAMENTO EM ATÉ 420 MESES. USE O FGTS. 09/12/2021 A PARTIR DAS 9:15h. ID: 101132. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA.
Loc.: GO. APTO 152M² NO ALTO DA GLORIA, GOIANIA/GO. 09/12/2021 A PARTIR DAS 9:30h. ID: 100918. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª
PRAÇA. Loc.: SP. APTO - CENTRO - CARAPICUÍBA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 1ª PRAÇA. 09/12/2021 A PARTIR DAS 9:45h. ID: 100990. MA
IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 75M², 2 VAGAS NO PARQUE SÃO LUCAS, SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 1ª
PRAÇA. 09/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 100589. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: RJ. APTO 88M² NO RECREIO DOS
BANDEIRANTES, RIO DE JANEIRO/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 09/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101029. SOLD LEROY
MERLIN. Loc.: SP. PISOS, PORCELANATOS, ARMÁRIOS, ETC. 09/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101356. SOLD IDEAL TRACTOR. Loc.: MG.
FROTA PESADA: CAMINHÃO BASCULANTE, CAMINHÃO TANQUE, TRATOR DE ESTEIRA, MÁQUINA DE SOLDA, ETC. 09/12/2021 A PARTIR DAS
10:45h. ID: 101009. MA IMÓVEIS - INTER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 140M² NO CAMPO DOS ALEMÃES EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 09/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101239. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA
144M², NA VILA SANTA HELENA, POÁ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 09/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101216. SOLD
CONSTRUTORA PLANETA. Loc.: SP. BENS DE APTO. DECORADO. 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. 09/12/2021 A PARTIR DAS 14:15h. ID: 100863. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: RJ. APTO. 66M² NO ESPIRITO SANTO,
RIO DE JANEIRO/RJ - 2ª PRAÇA. 09/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 99918. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: RJ. CASA 224M²
NO RIO DE JANEIRO/RJ - 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.

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
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. DEXCO. 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 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 13:00h. ID: 101156. ELRING KLINGER. Loc.: SP. PRENSAS HIDRÁULICA, PRENSAS
EXCÊNTRICAS E OUTROS. 07/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 100963. MINAX. Loc.: MG. CAMINHÕES, TRATORES, PARALAMAS, GRADES,
ETC. 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. 08/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101045. CARIOCA ENGENHARIA. Loc.: RJ.
TRANSFORMADORES, BALANÇA RODOVIÁRIA, FERRAMENTAS, CONES, ETC. 08/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101193. MINAS LIGAS.
Loc.: MG. PÁ CARREGADEIRA, RETIFICADORES, CPUS, CARTÕES, ETC. 08/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 101167. MRN. Loc.: PA.
CAMINHÕES, TRATORES, REBOQUE, ITENS DE INFORMÁTICA, PEÇAS PARA MOTORES, ETC. 08/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101090.
LIGHT ENERGIA. Loc.: RJ. MANILHAS, GANCHOS, GRAMPOS, AMORTECEDORES, CONECTORES E OUTROS. 08/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h.
ID: 100970. BC2 CONSTRUTORA. Loc.: SP. KOMBI, CAMINHÃO, REBOQUES, TRATOR, COMPRESSOR, CAÇAMBA, ETC. 08/12/2021 A PARTIR
DAS 15:30h. ID: 101292. DPASCHOAL. Loc.: MG, SP. IVECO DAILY 35S14 E IVECO DAILY 55C17. 08/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 101160.
RENTOKIL. Loc.: RS, SP. UTILITÁRIOS, DISPENSERS AUTOMÁTICOS E DISPENSERS MANUAIS. 09/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 100558.
LOUIS DREYFUS. Loc.: MG, SP. MOTOCICLETAS, TRATORES DE PNEUS, ROÇADEIRAS, PULVERIZADORES, CARRETAS TANQUE DE IRRIGAÇÃO.
09/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101173. COMPARTILHADO 1108 A. Loc.: GO, PE, PR, RJ, RS, SP. ROLAMENTO, RESISTÊNCIA, PARAFUSOS,
FUSÍVEIS E OUTROS. 09/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101149. SANTOS BRASIL. Loc.: SP. BASES PARA BEBÊ CONFORTO (GUARUJÁ/SP).
09/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 101174. COMPARTILHADO 1108 B. Loc.: SP. VEÍCULOS LEVES, SUCATAS DE VEÍCULOS LEVES. 09/12/2021
A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100895. CALWER MINERAÇÃO. Loc.: SC. EXAUSTORES, TANQUES DE INOX, MOINHOS, SUCATAS DE MOTORES, ETC.
09/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101218. BYD BRASIL. Loc.: SP. LINHA DE FABRICAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES (CAMPINAS /SP). 09/12/2021
A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101231. TIGRE. Loc.: RJ. BALANCIM MANUAL, REFIS DE FILTRO, ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO, MÁQUINAS DE
GRAVAR, MONITORES DELL E OUTROS. 09/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101230. SAINT GOBAIN. Loc.: SP. TRANSFORMADORES, CABOS,
CHAVES SECCIONADORA, CABOS DE ALUMÍNIO, ETC. 09/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 101229. J. MENDES. Loc.: MG. TRANSFORMADORES
A SECO COMTRAFO, POT.: 1500 KVA.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Renato Schlobach Moyses - JUCESP nº 654.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

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. 08/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 100979. PME THANFER. Loc.: SP. TURBO SECADOR, MISTURADOR,
TANQUE, VÁLVULAS, CONTAINERS, BOMBAS, CALDEIRA, FUNIL, ETC. 08/12/2021 A PARTIR DAS 12:30h. ID: 101324. LOG SYSTEMS. Loc.: SP.
EMPRESA DE TI VENDE: 562 P.P PORTA PALLETS, BANCADAS, DIVISÓRIAS AÇO, MESAS, CADEIRAS. 08/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID:
101113. TERMOMECANICA. Loc.: SP. CHEVROLET VECTRA (BLINDADO), COMPRESSOR, TORNO, PLAINA, ETC. 09/12/2021 A PARTIR DAS
14:30h. ID: 101134. 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.

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.

07/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100754. MAGPARANÁ. Loc.: PR. MÁQUINAS AGRÍCOLAS. 08/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID:
100831. COMERCIAL IVAIPORÃ LTDA. Loc.: PR. BAÚ REFRIGERADO TANQUE INOX EMPACOTADEIRA DE LEITE.
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.

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.

09/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101102. PM SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO. Loc.: SC. FIAT UNO, CHERY CELER, VOLKSWAGEN
KOMBI, ÔNIBUS URBANO, ENSILADEIRA, GRADE METÁLICA E OUTROS.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Servidor Municipal Sr(a). Álvaro Ulisses Viganó, matrícula nº 13.167/01.
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.

08/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101031. PM SÃO LOURENÇO DO OESTE. Loc.: SC. FIAT DUCATO MC TCA AMB.
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. Jakson Kichel nomeados pela Portaria Municipal nº 788.
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 FRANCESES. 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.

09/12/2021 A PARTIR DAS 10:01h. ID: 101022. LEILÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. Loc.: SP. TANQUE, MESA, ESTEIRAS EM AÇO INOX
ENTRE OUTROS. 09/12/2021 A PARTIR DAS 14:01h. ID: 101327. LEILÃO LOJA DA SIH. Loc.: SP. FECHADURA ELETRÔNICA COMPATÍVEL COM
AMAZON ALEXA E GOOGLE HOME (COR PRETA).
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Ligia Seixas - JUCESP 892.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

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.

gazetasp.com.br
QUARTA-FEIRA, 1º DE DEZEMBRO DE 2021
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ – SP
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS.PROCESSO Nº 0004547-77.2021.8.26.0348O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr(a). THIAGO ELIAS MASSAD, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) ADRIANO DOS SANTOS LIMA, Brasileiro, Solteiro, CPF 450.079.068-32, com endereço à Rua Jose Pagano,
27, Jardim Mauá, CEP 09340-320, Mauá - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença,
movida por Banco Bradesco. 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$60.439,48, 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 Mauá, aos 05 de novembro de 2021.

B5

BLDLL Patrimonial S.A.

CNPJ/ME (em constituição)
Extrato da Ata de Assembleia
de Constituição de S.A.
Aos 26/10/2021, às 10hs, Alameda Honduras, 71,
Alphaville II, Barueri/SP. Mesa: Presidente: José
Geraldo Castiglia, Secretária: Aurenice Teixeira Castiglia. Deliberações: 1 e 3) Aprovada a Constituição
e o Projeto do Estatuto Social da BLDLL Patrimonial
S.A.; 2) Aprovado Anexo II - Boletins de Subscrição,
o capital social de R$ 100,00, divididos em 100 ações
ordinárias nominativas, da mesma classe e sem valor
nominal, as quais foram totalmente subscritas e integralizadas no valor de R$ 100,00; 4) Eleição/Diretoria:
José Geraldo Castiglia, RG 5.742.640-SSP/SP, CPF/
MF 404.708.658-49, Diretor Presidente; Aurenice
Teixeira Castiglia, RG 4.644.231-SSP/SP, CPF/MF
620.014.508-34, Diretora Vice - Presidente; todos
com mandato de 3 anos, iniciando-se a posse na
presente data, podendo ser reeleitos, nos termos do
Estatuto Social. JUCESP/NIRE S.A. 3530058062-1 em
19/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL IV – LAPA/SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002891-43.2015.8.26.0004O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Clarissa Rodrigues Alves, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a RAPHAEL GRANADO, CPF. 398.610.718-57, que BANCO VOLKSWAGEN S/A lhe ajuizou uma ação de Busca e
Apreensão, objetivando o seguinte bem: UM VEÍCULO DAMARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/FOX 1.0 8V G2 TREND ANO/MODELO: 2013/2013 - CHASSI: 9BWAA45Z5D4206399 - PLACA: FKX 0867 - RENAVAM: 00553777149 COR:CINZA SPECTRUS, devidamente apreendido conforme fls.94, dado em garantia ao requerente em alienação fiduciária conforme CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DEBENS, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, celebrado em 31/05/2013, tornando-se o réu inadimplente às obrigações contratuais. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital para, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente,
podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta (art. 3º, e seus parágrafos do Dec. Lei nº 911/69, alterados pela Lei nº
10.931/04), ambos a fluir após o prazo de 30 dias supra, sob pena de se presumirem como verdadeiros os fatos alegados.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, aos 19 de novembro de 2021.

Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br;
revesp@uol.co
Para conhecimento de terceiros. Prazo de 30 dias.

atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação




              
              
            





 
K-01e02/12




               

               
                   




   
K-01e02/12

Proc. nº 1058387-53.2021.8.26.0002. A Dra. Maria
Sílvia Gabrielloni Feichtenberger, Juíza de Direito da
10ª Vara da Família e Sucessões Regional de Santo
Amaro, FAZ SABER aos que o presente edital virem,
dele conhecimento tiverem ou interessar possa que
Daniel Henrique Gewehr, CPF/MF 978.503.570-00
e Betina Walcher Nogueira Gewehr, CPF/MF
820.665.820-34, que casaram-se em 25/04/2015,
ajuizaram a presente ação objetivando a alteração do
regime do casamento, de separação total de bens
para “comunhão parcial de bens”, sendo determinada
a expedição de edital para conhecimento de
terceiros, os quais no futuro, não poderão alegar
ignorância. São Paulo, 26 de novembro de 2021.

01 e 02/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte ari
PROC: 1055696-44.2013.
valor total: R$ 30,00

Publique
01 e 02/12
em
3 cm.
de alt.jornal
/ corpo - 6 - fonte ari
PROC:
1026797-89.2019.
de grande
valor total: R$ 30,00
circulação.




           


               
               

                  
                  






 
K-01e02/12

01 e 02/12
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte ari
PROC: 1016108-10.2016.
valor total: R$ 40,00







                  



K-01e02/12
            

01 e 02/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte aria
PROC: 0000775-23.2021.
valor total: R$ 20,00



                
            
                  




      
K-01e02/12

01 e 02/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte aria
PROC: 1010495-88.2020.
valor total: R$ 20,00

              


               

                  


     
K-01e02/12

01 e 02/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte aria
PROC: 1101014-40.2019.
valor total: R$ 20,00





               
                


                 

           
K-01e02/12

01 e 02/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte aria
PROC: 0023418-52.2019.
valor total: R$ 20,00








K-01e02/12
 

01 e 02/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte aria
PROC: 1110956-28.2021.
valor total: R$ 20,00



            
                 
              




                  

              
K-01e02/12


                







               

                 


                



                  


   
K-01e02/12

01 e 02/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte ari
PROC: 0205582-08.2011.
valor total: R$ 30,00

01 e 02/12
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte ari
PROC: 1002761-65.2020.
valor total: R$ 40,00





               


                 

K-01e02/12
                 

01 e 02/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte aria
PROC: 1003853-17.2016.
valor total: R$ 20,00

               
                  
             



                

                
                 
K-01e02/12


01 e 02/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte aria
PROC: 1008514-14.2020.
valor total: R$ 20,00




                



                    

                  
            

K-01e02/12

01 e 02/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte ari
PROC: 0019057-66.2021.
valor total: R$ 30,00











K-01e02/12
                 

01 e 02/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte aria
PROC: 1001982-96.2019.
valor total: R$ 20,00





                   




                   







K-01e02/12

01 e 02/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte ari
PROC: 1000094-26.2016.
Ligue já:
valor total: R$ 30,00

11. 3729-6600

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

DocuSign Envelope ID: 33B878DB-7EE1-476C-A571-13692B218D9C

gazetasp.com.br
Quarta-feira, 1º De Dezembro De 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos aos interessados que se encontra
aberto nesta Municipalidade Processo de Licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Registro
de Preços Sob nº 30/2021, cujo objeto é Aquisição
de Materiais de Expediente/Escolares destinado
as Secretarias e Escolas Municipais.O critério de
julgamento das propostas será o menor preço por
LOTE.A apresentação dos envelopes e a abertura
do Pregão será às 10h00min do dia 14/12/2021,
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.O
edital completo encontra-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Jorge
Victor Vieira, nº 63, Centro, Juquitiba, ou solicitar
via e-mail: licitacao@juquitiba.sp.gov.br.
Juquitiba, 30 de Novembro de 2021.
AYRES SCORSATTO
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Edital: 124/21. Processo Administrativo: 5298/21. Pregão Presencial:
12/21. Objeto: contratação de serviços destinados à melhoria do planejamento, processos e controle de dados da Secretaria de Educação, por
acesso e utilização em ambiente virtual. O Edital será disponibilizado no
site http://www.pirassununga.sp.gov.br, a partir do dia 1º de dezembro de
2021. Os envelopes deverão ser entregues às 08:30 horas do dia 14 de
dezembro de 2021, na Seção de Licitações. Pirassununga, 30 de novembro de 2021. Sandra R. Fadini Carbonaro - Chefe da Seção de Licitação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
PROCESSO Nº3121/2021
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N°
044/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de
17/11/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
CONTRATADO: MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,
NOTEBOOKS E TABLETS PARA UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
LOTE 03 TABLETS COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ABAIXO OU SUPERIORES PROCESSADOR: OCTA CORE 1.8
GHZ MEMÓRIA INTERNA: 32 GB MEMÓRIA RAM: 3 GB TELA: 7” TOUCHSCREEN
CÂMERA INTEGRADA TRASEIRA: 5.0 MEGAPIXEL CAMERA INTEGRADA FRONTAL: 2.0 MEGAPIXEL RESOLUÇÃO DA
TELA: 1280X800 WXGA CONEXÃO SEM
FIO:WI-FI BLUETOOTH 4.2 MODEM 4G
CONEXÃO USB VERSÃO 2.0 SISTEMA
OPERACIONAL ANDROID 9.0 MÍNIMO BATERIA 4000 MAHMARCA/ MODELO SAMSUNG SM-T225QUANTIDADE 832 VALOR
UNITÁRIO REGISTRADOR$ 1.438,70
PRAZO:12 (doze) meses.
Araraquara, 29 de novembro de 2021
CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Tornamos público, para conhecimento dos
interessados, que na Secretaria Municipal
da Educação da Prefeitura do Município
de Araraquara, com sede nesta cidade de
Araraquara - SP, à Av. Vicente Jerônimo
Freire nº 22, fone/fax (016) 3301.1909/33011942, nesta cidade, realizará no dia e hora
abaixo indicados, licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2021, PROCESSO Nº 3497/2021 do tipo “Menor valor global”, que visa CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR E NUTRIÇÃO, VISANDO O
PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS ADEQUADAS, QUE ATENDAM OS PADRÕES
NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS
VIGENTES DO PNAE (LEI N°11.947 DE
16/06/09 E RESOLUÇÃO FNDE N°6 DE
08/05/2020), MEDIANTE FORNECIMENTO
DE TODOS OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
E DEMAIS INSUMOS, PREPARAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO NOS LOCAIS DE CONSUMO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO
DAS ÁREAS E MATERIAIS DE PREPARO,
DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE
ALIMENTOS E INSUMOS, LOGÍSTICA,
SUPERVISÃO E MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA
E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS
E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA O
FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
A informação dos dados para acesso deve
ser feita através do site: www.araraquara.
sp.gov.br no Portal de Transparência
Municipal ou pelo e-mail: licitacaoeduca@
educararaquara.com.
INÍCIO DA SESSÃO: Às 14:30 horas do dia
14 de dezembro de 2021.
Araraquara, 29 de novembro de 2021.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Jorge Victor Vieira, n.º 63 – CEP: 06950-000
Tel./fax: (11) 46814311 - Site: www.juquitiba.sp.gov.br

AVISO DE LICITACÃO
Comunicamos aos interessados que se encontra
aberto nesta municipalidade Processo de Licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Sob nº
15/2021, cujo objeto é Aquisição de 01 (um) veículo novo, Zero km, tipo Hatch, através de Recursos
provenientes do Ministério do Desenvolvimento
Social - Secretaria Nacional de Assistência Social.
O Critério de julgamento das propostas será o menor preço por item. A apresentação dos envelopes
e a abertura do Pregão será às 10h00min. do dia
13/12/2021, na Secretaria Municipal de Educação
e Cultura. O edital completo encontra-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito
a Rua Jorge Victor Vieira, nº 63, Centro, Juquitiba,
ou solicitar via email: licitacao@juquitiba.sp.gov.br.
Juquitiba, 30 de novembro de 2021.
Ayres Scorsatto
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos aos interessados que se encontra
aberto nesta Municipalidade Processo de Licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Registro
de Preços Sob nº 23/2021, cujo objeto é Aquisição
de Pneus e Material de Borracharia destinada as
Secretarias Municipais.O critério de julgamento
das propostas será o menor preço por lote.A apresentação dos envelopes e a abertura do Pregão
será às 10h00min do dia 15/12/2021, na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.O edital completo
encontra-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Jorge Victor Vieira, nº
63, Centro, Juquitiba, ou solicitar via e-mail: licitacao@juquitiba.sp.gov.br.
Juquitiba, 30 de Novembro de 2021.
AYRES SCORSATTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E HABITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitações - COJUP I, da Prefeitura Municipal de
São Caetano do Sul, diante dos Termos do
Processo Administrativo nº 8933/2021, da
Concorrência Pública nº 02/2021, que trata
da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPARO DAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS
COMPLEMENTARES NO CENTRO DE
EXCELÊNCIA DE GINÁSTICA RÍTMICA E
ARTÍSTICA DE SÃO CAETANO DO SUL,
SITUADO NA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 3555, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, reuniu-se especiﬁcamente
para concluir o julgamento das propostas
comerciais, uma vez que foi intimada a licitante KIN ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº
04.517.114/0001-64 , a exercer o seu direito
decorrente nos termos do §1º do art. 44 da
Lei Complementar nº 123/2006 e item 5.4.2
do Edital. Decorrido o prazo estabelecido
e não havendo manifestação da licitante, a
COJUP-1 RESOLVE CLASSIFICAR em razão do menor preço ofertado para o objeto
da licitação, como segue: 1ª Classiﬁcada:
H2OBRAS CONTRUÇÕES LTDA, CNPJ
nº 24.262.722/0001-82, com o valor de R$
715.053,50 (setecentos e quinze mil, cinquenta e três reais e cinquenta centavos);
2ª Classiﬁcada: KIN ENGENHARIA LTDA,
CNPJ Nº 04.517.114/0001-64, com o valor
de R$ 748.203,51 (setecentos e quarenta
e oito mil, duzentos e três reais e cinquenta e um centavos). E RESOLVE AINDA, por
unanimidade, DECLARAR COMO MELHOR
CLASSIFICADA E VENCEDORA DO CERTAME a empresa H2OBRAS CONTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 24.262.722/0001-82,
com o valor de R$ 715.053,50 (setecentos e
quinze mil, cinquenta e três reais e cinquenta centavos). Prosseguindo, publique-se no
jornal que veicula os atos oﬁciais do município, atualmente, o Gazeta de São Paulo,
Diário Oﬁcial do Estado e Diário Eletrônico,
ﬁcando assim, todos intimados nos termos
do artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. São
Caetano do Sul, 30 de novembro de 2021.
Andresa de Salles Santiago da Costa – Presidente da Comissão Julgadora Permanente
de Licitação – COJUP I.

PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 55/2021
PROCESSO N.º 1620/2021
A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo,
através do Setor de Compras, faz saber a quantos possa
interessar que, se acha aberta licitação na Modalidade
Pregão Presencial nº 55/2021, do tipo menor preço,
destinada a seleção de proposta mais vantajosa para
aquisição de 01 (um) Veiculo, Tipo Caminhão, ano de
fabricação e modelo 2021, zero quilômetro, a ser utilizado
pela Secretaria de Serviços, conforme especificações
constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
Edital através de correspondência eletrônica (e-mail),
encaminhados para compras3@saomiguelarcanjo.
sp.gov.br, compras1@saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou
através do site www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br sem
ônus aos interessados solicitantes. Encerramento:
às 09:15 horas do dia 13 de dezembro de 2021.
Informações: das 9:00 às 17:00 horas, Endereço: Praça
Antonio Ferreira Leme, n.º53, Centro, SMA, Telefax:
(15) 3279-8000. São Miguel Arcanjo, 30 de novembro
de 2021. Paulo Ricardo da Silva – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
Devolução de prazo em atendimento
ao § 4º do Art 21 da Lei 8.666/93
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2021
SÍNTESE DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA EMEF PASTOR MANOEL EUSTÁQUIO DAMACENA
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: SOMENTE NO
DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021, no horário: das
09:00hs às 09:30 horas, no Setor de Protocolo do
Paço Municipal.
DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: NO
DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021, às 09:40 horas
nas dependências do Refeitório Municipal, sito à
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50, Centro, Peruibe/
SP (ao lado do Paço Municipal).
Disponibilidade do edital: A partir do dia
01/12/2021. O Edital Completo e Anexos estarão
disponíveis para consulta ou aquisição gratuita
somente no site da Prefeitura Municipal de Peruibe, www.peruibe.sp.gov.br (menu “transparência”
– item “licitações”).
Ficam os licitantes cientes que, caso a portaria
de acesso principal do Paço Municipal esteja
fechada, o licitante poderá ter acesso ao Setor
de Protocolo por meio da entrada lateral do Paço
Municipal, informando ao agente de serviço de
portaria, sua finalidade de protocolizar os envelopes.
A Administração Pública Municipal adotará rigorosas medidas para prevenção à disseminação
e combate ao novo coronavírus – Covid19: preparar o ambiente de modo que haja distanciamento dos participantes, intensificar as ações de
limpeza no local que realizará a sessão pública,
disponibilizar álcool em gel aos seus licitantes e
exigir o uso de máscara de proteção facial de todos os presentes. Não será permitido a entrada
de quaisquer pessoas no recinto da sessão e nas
dependências do Paço Municipal, sem o devido
uso de máscara de proteção facial.
As sessões serão transmitidas em tempo real
para acompanhamento público através do endereço de internet http://sessaopublica.peruibe2.
sp.gov.br/
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE PERUÍBE,
EM 29 DE NOVEMBRO DE 2021.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS
DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESUMO: Processo nº 12382/2021 - Contratação de empresa do setor artístico para
prestação de serviços de intervenção artística no evento Natal Solidário do Fundo
Social de Solidariedade de São Caetano
do Sul. DESPACHO: “Diante da instrução
do processo administrativo de em epígrafe, primando pelo princípio da segregação
de função que delimita a competência dos
agentes e setores especializados, inserindo,
a responsabilidade de cada um dos envolvidos nos atos processuais praticados, com
esteio no parecer do Douto Procurador e
com fundamento no artigo 25, inciso III, da
Lei Federal nº 8.666/93, bem como no artigo
2º, inciso II do Decreto nº 11.092/2017, RECONHEÇO E RATIFICO a contratação direta da empresa ARRUDA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, representante da artista/
banda (Baleia Banguela) para prestação de
serviços de intervenção artística no evento
Natal Solidário do Fundo Social de solidariedade de São Caetano do Sul, no valor total
de R$ 7650,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta reais).” Secretária Municipal de Governo: Silvia de Campos - 22/11/2021. São
Caetano do Sul, 30 de novembro de 2021.
Carolina Morales Duwe – Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.
RESUMO: Processo nº 8753/2021 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 67/2021 – Oferta
de Compra nº 863600801002021OC00025
– REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ, AÇÚCAR E ADOÇANTE. DATA DE ABERTURA: “Fica designada
para o dia 10 de dezembro de 2021 às 15:00
horas, a sessão de prosseguimento da licitação em epígrafe a ser realizada no endereço
eletrônico www.bec.sp.gov.br. São Caetano
do Sul, 30 de novembro de 2021. Carolina
Morales Duwe – Diretora do Departamento
de Licitações e Contratos.
RESUMO: Processo nº 21362/2019 – Modalidade Concorrência Pública nº 01/2021
- Alienação de área pública, com 390,36 m²,
correspondente ao trecho ﬁnal do leito da
Rua Dr. Mário Freire - São Caetano do Sul,
conforme Lei Municipal nº 5.967/2021. DATA
DE ABERTURA: “Fica agendada a licitação
em epígrafe para o dia 10 de janeiro de 2022
às 10 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SEPLAG 4
situado na Avenida Fernando Simonsen nº
566 – Bairro Cerâmica, São Caetano do Sul/
SP. O edital, anexos e demais informações e
esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento
de Licitações e Contratos, e telefones para
contato: 4233-7325”. Secretária Municipal
de Governo: Silvia de Campos – 29/11/2021.
São Caetano do Sul, 30 de novembro de
2021. Carolina Morales Duwe – Diretora do
Departamento de Licitações e Contratos.
RESUMO DE 6º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 50/2017 – PROC. Nº
100.008/2017 - CONTRATADA: TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A. OBJETO: Acréscimo de 16,48%,
correspondente a R$ 1.181.914,65. Valor
R$: 8.355.628,84. DATA DA ASSINATURA:
24/11/2021. CONTRATANTES: Secretaria
Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

JULGAMENTO
PARECER Nº 034/2021
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3122/2021
GUICHÊ: 049.463/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, PORTÃO, TELA DE
AÇO E CONCERTINA PARA FECHAMENTO EM
PRÓPRIOS MUNICIPAIS, BEM COMO ÁREAS
DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL,
POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS
ANEXOS QUE FAZEM PARTE DO PRESENTE
EDITAL.
Analisados os Documentos, bem como a Proposta da habilitada, a Comissão Permanente de
Licitações, amparada pela Secretaria de Obras e
Serviços Públicos, julgou conveniente a empresa:
ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI,
conforme consta dos autos.
Araraquara, 29 de Novembro de 2021.
ARIANE SOARES DE SOUZA
Comissão Permanente de Licitações
Presidente
MICHELLE VICENTINE DE ARRUDA GOMES
Comissão Permanente de Licitações
WILSON ROBERTO FERREIRA LUIZ JUNIOR
Comissão Permanente de Licitações

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

AVISO DE LICITACÃO
Comunicamos aos interessados que se encontra
aberto nesta municipalidade Processo de Licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Sob nº
29/2021, cujo objeto é Aquisição de 01 (um) Veículo Utilitário Zero km, tipo Pick-up, para utilização
em operações de transito, conforme Convenio em
parceria com o Departamento Estadual de Transito
– DETRAN-SP. O Critério de julgamento das propostas será o menor preço por item. A apresentação dos envelopes e a abertura do Pregão será às
14h00min. do dia 13/12/2021, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O edital completo encontra-se a disposição dos interessados no Setor
de Licitações, sito a Rua Jorge Victor Vieira, nº 63,
Centro, Juquitiba, ou solicitar via email: licitacao@
juquitiba.sp.gov.br.
Juquitiba, 30 de novembro de 2021.
Ayres Scorsatto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Está aberto no setor de licitações Processo Administrativo nº 156/2021 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2021
Referente a: OUTORGA DE CONCESSÃO DE USO
PERPÉTUO, A TÍTULO ONEROSO, DE TERRENOS (CARNEIRAS COM ALVENARIA) LOCALIZADOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, QUADRAS “B” A “D” NA CIDADE DE PEDRA BELA.
Data de abertura 10/02/2022 às 09:00 HORAS / Local: Sala de
Licitações da Prefeitura Municipal de Pedra Bela, Sito à Rua Bernardino de Lima Paes, nº 45, Centro, Pedra Bela - SP. Informações:
www.pedrabela.sp.gov.br / (11)4037-1277 - R.119 / pedrabelalicitacoes@gmail.com. Álvaro Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2021
SÍNTESE DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE
DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
“AMFFITO”.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: SOMENTE NO
DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, no horário: das
09:00hs às 09:30 horas, no Setor de Protocolo do
Paço Municipal.
DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: NO
DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, às 09:40 horas
nas dependências do Refeitório Municipal, sito à
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50, Centro, Peruibe/
SP (ao lado do Paço Municipal).
Disponibilidade do edital: A partir do dia
03/12/2021. O Edital Completo e Anexos estarão
disponíveis para consulta ou aquisição gratuita
somente no site da Prefeitura Municipal de Peruibe, www.peruibe.sp.gov.br (menu “transparência”
– item “licitações”).
A Administração Pública Municipal adotará rigorosas medidas para prevenção à disseminação
e combate ao novo coronavírus – Covid19: preparar o ambiente de modo que haja distanciamento dos participantes, intensificar as ações de
limpeza no local que realizará a sessão pública,
disponibilizar álcool em gel aos seus licitantes e
exigir o uso de máscara de proteção facial de todos os presentes. Não será permitido a entrada
de quaisquer pessoas no recinto da sessão e nas
dependências do Paço Municipal, sem o devido
uso de máscara de proteção facial.
As sessões serão transmitidas em tempo real
para acompanhamento público através do endereço de internet http://sessaopublica.peruibe2.
sp.gov.br/
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE PERUÍBE,
EM 29 DE NOVEMBRO DE 2021.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS
DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

Aviso de Licitação:
Está aberto no setor de licitações Processo administrativo nº 160/2021 – Pregão Presencial 90/2021
– referente “AQUISIÇÃO DE APARELHO DIGITALIZADOR
DE RAIO X.”. Data de abertura 13/12/2021 - às 09h00min –
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Pedra
Bela, Sito à Rua Bernardino de Lima Paes, nº 45 - Centro
- Pedra Bela - SP. Informações: www.pedrabela.sp.gov.br
/ (11)4037-1277 - R.119 / pedrabelalicitacoes@gmail.com
Álvaro Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CANANÉIA
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO N.º 055/2021
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO
DE PREÇO - Nº 022/2021
OBJETO: Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses para execução de eventual realização de diversos
exames laboratoriais, para atender a
demanda do Departamento Municipal
de Saúde da Prefeitura Municipal da
Estância de Cananéia, conforme especificações descritas no Edital de
Licitações 035/2021.
CONTRATANTE:
PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
CANANÉIA.
CONTRATADA: ALFA EXCELÊNCIA
DIAGNOSTICA LTDA.
ITENS REGISTRADOS: ITEM 01: R$
7,81; ITEM 02: R$ 23,48; ITEM 03: R$
5,88; ITEM 04: R$ 5,88; ITEM 05: R$
15,62; ITEM 06: R$ 13,12; ITEM 07:
R$ 4,02; ITEM 08: R$ 3,98; ITEM 09:
R$ 4,02; ITEM 10: R$ 6,00; ITEM 11:
R$ 4,02; ITEM 12: R$ 6,00; ITEM 13:
R$ 25,07; ITEM 14: R$ 25,21; ITEM 15:
R$ 33,56; ITEM 16: R$ 40,99; ITEM 17:
R$ 33,33; ITEM 18: R$ 25,21; ITEM 19:
R$ 33,33; ITEM 20: R$ 25,21; ITEM 21:
R$ 11,09; ITEM 22: R$ 72,89; ITEM 23:
R$ 8,04; ITEM 24: R$ 11,69; ITEM 25:
R$ 27,33; ITEM 26: R$ 26,89; ITEM 27:
R$ 5,92; ITEM 28 R$: 8,04; ITEM 29
R$: 59,23; ITEM 30 R$: 30,14; ITEM 31
R$: 30,14; ITEM 32 R$: 98,28; ITEM 33
R$ 98,70; ITEM 34 R$ 59,07; ITEM 35
R$ 75,92; ITEM 36 R$ 12,08; ITEM 37
R$ 27,24; ITEM 38 R$ 9,15; ITEM 39
R$ 50,11; ITEM 40 R$ 11,01; ITEM 41
R$ 33,47; ITEM 42 R$ 33,47; ITEM 43
R$ 33,47; ITEM 44 R$ 25,70; ITEM 45
R$ 39,48; ITEM 46 R$ 33,56; ITEM 47
R$ 25,70; ITEM 48 R$ 33,56; ITEM 49
R$ 59,23; ITEM 50 R$ 15,48; ITEM 51
R$ 281,06; ITEM 52 R$ 98,64; ITEM
53 R$ 6,00; ITEM 54 R$ 31,28; ITEM
55 R$ 11,69; ITEM 56 R$ 33,42; ITEM
57 R$ 50,11; ITEM 58 R$ 7,91; ITEM
59 R$ 97,18; ITEM 60 R$ 21,24; ITEM
61 R$ 5,42; ITEM 62 R$ 48,59; ITEM
63 R$ 5,50; ITEM 64 R$ 5,93; ITEM
65 R$ 6,84; ITEM 66 R$ 5,50; ITEM
67 R$ 9,95; ITEM 68 R$ 12,00; ITEM
69 R$ 5,50; ITEM 70 R$ 5,49; ITEM 71
R$ 20,27; ITEM 72 R$ 12,15; ITEM 73
R$ 15,94; ITEM 74 R$ 48,59; ITEM 75
R$ 6,98; ITEM 76 R$ 7,97; ITEM 77 R$
9,24; ITEM 78 R$ 18,13; ITEM 79 R$
28,09; ITEM 80 R$ 6,30; ITEM 81 R$
5,55; ITEM 82 R$ 5,93; ITEM 83 R$
5,55; ITEM 84 R$ 5,55; ITEM 85 R$
5,55; ITEM 86 R$ 8,04; ITEM 87 R$
59,23; ITEM 88 R$ 5,55; ITEM 89 R$
98,70; ITEM 90 R$ 75,92; ITEM 91 R$
23,30; ITEM 92 R$ 109,90; ITEM 93 R$
78,47; ITEM 94 R$ 46,51; ITEM 95 R$
40,08; ITEM 96 R$ 23,16; ITEM 97 R$
49,64; ITEM 98 R$ 47,89; ITEM 99 R$
60,74; ITEM 100 R$ 20,29; ITEM 101
R$ 22,70; ITEM 102 R$ 24,14; ITEM
103 R$ 115,50; ITEM 104 R$ 68,73;
ITEM 105 R$ 26,28; ITEM 106 R$
19,08; ITEM 107 R$ 12,56; ITEM 108
R$ 60,78; ITEM 109 R$ 21,87; ITEM
110 R$ 5,55; ITEM 111 R$ 5,55; ITEM
112 R$ 296,00.
Cananéia, 03 de novembro de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

B6

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ITAPEVI
Republicação - Processo SUPRI 164/2021 –
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 01/2021 – Contratação
de empresa especializada para a concessão
onerosa do lote único de serviço de transporte
coletivo de passageiros do Município de Itapevi –
SP. Recebimento e abertura dos Envelopes às 09h00
do dia 10/01/2022. Local: Rua Agostinho Ferreira
Campos, nº 675 – 2º andar – Vila Nova Itapevi –
Itapevi/SP. – Retirar o edital (a partir de 06/12/2021)
gratuitamente na página da Internet http: //www.itapevi.
sp.gov.br – Esclarecimentos: Fone: (11) 4143-7600.
E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 30/11/2021
– Departamento de Compras e Licitações.

Sistema de Água, Esgoto
e Saneamento Ambiental
SÃO C AETANO DO SUL

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO
E SANEAMENTO AMBIENTAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
DE PREÇO
Ata de Registro de Preço nº 09/2021
Processo de Compra nº 999.048/2021
Pregão Presencial nº 18/2021
Objeto: Registro de Preços para aquisição
de big bag de ráfia. Detentora do item 1:
Rolemare Comercial Ltda, valor unitário
R$ 92,74 (noventa e dois reais e setenta e
quatro); detentor do item 2: Rolemare Comercial Ltda - EPP, valor unitário R$ 92,74
(noventa e dois reais e setenta e quatro centavos). Prazo: 12 (doze) meses. Assinatura: 25/11/2021. São Caetano do Sul, 30 de
novembro de 2021 – Engª Maria de Lourdes
da Silva – Responsável pelo Expediente do
SAESA-SCS.

Sistema de Água, Esgoto
e Saneamento Ambiental
SÃO C AETANO DO SUL

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO
E SANEAMENTO AMBIENTAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DO CERTAME
Pregão Presencial nº 16/2021
Processo Administrativo nº 8891/2021
Nos termos constantes do Processo Administrativo nº 8891/2021, Pregão Presencial
nº 16/2021, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de locação de microcomputadores, notebooks, servidores, storages, unidades de backup, rack, nobreaks e switches,
com a inclusão de todos os materiais e mão
de obra necessários, o Pregoeiro ADJUDICOU o objeto à empresa Altibit Informática
Comércio e Serviços Ltda, vencedora do
lote único, no valor total de R$ 2.640.000,00
(dois milhões, seiscentos e quarenta mil
reais), e a Senhora Responsável pelo Expediente do SAESA-SCS HOMOLOGOU o
procedimento licitatório, nos termos do artigo
7º, inciso IV c/c o artigo 9º, inciso V do Decreto 3.555/2000. São Caetano do Sul, 30 de
novembro de 2021 – Engª Maria de Lordes
da Silva – Responsável pelo Expediente do
SAESA-SCS.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2021
Objeto: Contratação de empresa para retirada e transporte de lodo
Entrega dos Envelopes 01 e 02: até
16/12/2021 às 08h30.
Sessão do Pregão: 16/12/2021 às 09h00.
Valor estimado: R$ 1.730.625,00
O edital poderá ser retirado no Departamento de Suprimentos, sito a Rua José
Bonifácio, 400 – Centro – Santa Bárbara d’Oeste, a partir da presente ou pelo
site: www.daesbo.sp.gov.br. Informações:
mmosna@daesbo.sp.gov.br ou pelo fone
(19) 3459-5925.
LAERSON ANDIA JÚNIOR
Diretor Superintendente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2021
Objeto: Aquisição de Policloreto de Alumínio e Ácido Fluossilicico
Entrega dos Envelopes 01 e 02: até
15/12/2021 às 08h30.
Sessão do Pregão: 15/12/2021 às 09h00.
Valor estimado: R$ 2.809.400,00
O edital poderá ser retirado no Departamento de Suprimentos, sito a Rua José
Bonifácio, 400 – Centro – Santa Bárbara d’Oeste, a partir da presente ou pelo
site: www.daesbo.sp.gov.br. Informações:
mmosna@daesbo.sp.gov.br ou pelo fone
(19) 3459-5925.
LAERSON ANDIA JÚNIOR
Diretor Superintendente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2021
REABERTURA
Objeto: Aquisição de polímero catiônico
em pó e polímero catiônico em emulsão
Entrega dos Envelopes 01 e 02: até
15/12/2021 às 13h30.
Sessão do Pregão: 15/12/2021 às 14h00.
Valor estimado: R$ 994.680,00
O edital poderá ser retirado no Departamento de Suprimentos, sito a Rua José
Bonifácio, 400 – Centro – Santa Bárbara d’Oeste, a partir da presente ou pelo
site: www.daesbo.sp.gov.br. Informações:
mmosna@daesbo.sp.gov.br ou pelo fone
(19) 3459-5925.
LAERSON ANDIA JÚNIOR
Diretor Superintendente
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com circulação em bancas de jornais e assinantes.
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conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://flip.gazetasp.com.br
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Publique
em jornal
de grande
circulação.
Ligue já:

11. 3729-6600

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EDITAL Nº 145/2021 CONCORRÊNCIA N° 009/2021
PROCESSO Nº 231/2021. TIPO MAIOR OFERTA. OBJETO: Alienação, por venda, com encargos, de 01 (um)
terreno urbano, com suas benfeitorias, nas condições que se encontram, constante na área descrita
no art. 1º, da Lei Municipal nº 5.363/2021, alteração da Lei Municipal nº 5.472/2021, registrado sob nº
28.501, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Novo Horizonte - SP, com área de 12.952,000
m2, por preço não inferior ao constante da avaliação anexa ao edital: Data e horário para entrega dos
envelopes: DIA 05 DE JANEIRO DE 2022, ÀS 09:00 HORAS. Data da realização da sessão pública: dia
05 de janeiro de 2022, às 09h30m – Obtenção do Edital: gratuito através do site: www.novohorizonte.
sp.gov.br ou na PMNH – Unidade Gestora de Licitações, sito a Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n°.
185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 das 07,30 às 11:00 e das 12,30 às
17:00 horas. Novo Horizonte, 30 de novembro de 2021 – Fabiano de Mello Belentani – Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 47/2021
PROCESSO N.º 1377/2021
A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo,
através do Setor de Compras, faz saber a quantos
possa interessar que, se acha aberta licitação na
Modalidade Pregão Presencial nº47/2021, do tipo menor
preço, destinada a seleção de proposta mais vantajosa
para REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12
(doze) meses, para aquisição parcelada de materiais
hospitalares, a serem utilizados pela Secretaria Municipal
de Saúde de São Miguel Arcanjo.Edital através de
correspondência eletrônica (email),encaminhados para
compras3@saomiguelarcanjo.sp.gov.br,
compras1@
saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou através do site www.
saomiguelarcanjo.sp.gov.br sem ônus aos interessados
solicitantes. Encerramento: às 09:15 horas do dia 14
de dezembro de 2021. Informações: das 9:00 às 17:00
horas, Endereço: Praça Antonio Ferreira Leme, n.º53,
Centro, SMA, Telefax: (15) 3279-8000. São Miguel
Arcanjo, 30 de novembro de 2021. Paulo Ricardo da
Silva – Prefeito Municipal.

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE TUPÃ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 394/2021 - Contratação de instituição bancária para operar os serviços de processamento e
gerenciamento de créditos provenientes da folha
de pagamento dos servidores públicos ativos,
inativos e pensionistas deste município de Tupã,
sem caráter de exclusividade, com possibilidade
de permissão de uso de espaço público para instalação de caixas eletrônicos/agencia bancária.
Abertura: 14/12/2021, às 08h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Maior Oferta. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no Depto de Licitação,
no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP),
ou através do telefone (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min
e dás 13h00min às 17h00min, no site www.tupa.
sp.gov.br. Tupã, em 29/11/2021. Caio K. P. Aoqui,
Prefeito Municipal.

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE TUPÃ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 72/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº
392/2021 - Registro de preços para futura e eventual aquisição de tiras para teste de glicemia, agulhas para caneta aplicadora de insulina, lancetas e
seringas visando atender às demandas de pacientes atendidos pela Atenção Básica do municipio
de Tupã/SP, pelo periodo de 12 (doze) meses.
Abertura: 15/12/2021, às 08h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no Depto de
Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de
Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 34041000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às
11h30min e dás 13h00min às 17h00min, no site
www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 29/11/2021. Caio K.
P. Aoqui, Prefeito Municipal.

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE TUPÃ
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Nº 23/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº
395/2021 - Contratação de empresa no ramo de
arquitetura ou engenharia civil, para reforma e
adequação do Espaço das Artes para receber o
Batalhão da Polícia Militar, localizada na avenida
Tamoios nº 1626, centro, Tupã/SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.
Abertura: 20/12/2021, às 08h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Empreitada por preço
global. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal,
localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro),
nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-feira,
das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às
17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em
30/11/2021. Caio K. P. Aoqui, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Publique em
jornal de grande
circulação.

11. 3729-6600
comercial@gazetasp.com.br

O Município de São Lourenço da Serra informa
que se encontra aberto o Pregão Presencial com
Registro de Preço Nº 19/2021, processo administrativo 5171/2021, tipo menor preço por item, que
objetiva a Aquisição de Carteiras Escolares, para
as Escolas Municipais. O credenciamento, via protocolo, dos representantes das licitantes se dará
no dia 14 de Dezembro de 2021 às 10:00 horas
seguido da abertura do envelope proposta e envelope documentos será na data de 14 de Dezembro
de 2021, às 10:00 horas. O edital em seu inteiro
teor estará à disposição dos interessados no site
da Prefeitura www.saolourecodaserra.sp.gov.br ou
pelo telefone 11-4687-2710. Felipe Geferson Seme
Amed – Prefeito. São Lourenço da Serra, 30 de
Novembro de 2021.

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE TUPÃ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 73/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº
393/2021 - Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para a Estruturação do Cadastro Técnico Multifinalitário, com a execução,
de forma integrada, dos serviços de aerolevantamento digital, atualização cadastral, elaboração
da planta genérica de valores, implantação de sistema de gestão e consultoria e treinamentos, para
o município de Tupã/SP. Abertura: 16/12/2021,
às 08h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, nº 800
(centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou através
do telefone (0XX14) 3404-1000, de segunda a
sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás
13h00min às 17h00min, no site www.tupa.sp.gov.
br. Tupã, em 29/11/2021. Caio K. P. Aoqui, Prefeito
Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CANANÉIA
ESTADO DE SÃO PAULO

ADJUDICAÇÃO /
HOMOLOGAÇÃO
Adjudico e Homologo a decisão
de julgamento da Pregoeira Oficial e
Equipe de Apoio, referente a presente licitação do Pregão Presencial nº
014/2021, Processo nº 036/2021 e
Edital nº 023/2021, homologo o objeto do certame, que consiste Aquisição
de equipamentos médico hospitalar e
odontológico destinado à Estratégia
da Saúde da Família em áreas remotas e rural da Atenção Básica do
Departamento Municipal de Saúde
pertencente à Prefeitura Municipal de
Cananéia, conforme recurso depositado na conta fundo municipal de saúde
conforme resoluções SS 48 DE 2020,
conforme Anexo I - Termo de Referência
em favor das empresas VALLEMED
COMERCIAL EIRELI LTDA– CNPJ Nº
27.432.030/0001-23; SILVIO VIGIDO
ME– CNPJ Nº 21.276.825/000103; H.M LOPES COMÉRCIO DE
PROD. DE INF. E SERV. LTDA –
CNPJ Nº 04.477.095/0001-90 e
FAC LICITA EIRELI ME – CNPJ Nº
28.921.471/0001-51.
Os valores constam na Ata de Sessão
Pública anexa ao Processo.
Cananéia, 29 de novembro de 2.021.
ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal
(Registre e Publique)
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CANANÉIA
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
061/2021
EDITAL Nº 041/2021
O Município da Estância de Cananéia/
SP, por intermédio da Prefeitura Municipal, torna público, para conhecimento
dos interessados, que a Pregoeira e
sua Equipe de Apoio, reunir-se-ão no
dia, hora e local designados este Edital, onde realizará certame licitatório,
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MAIOR PREÇO, cujo
objeto é a “contratação de instituição
financeira, autorizada pelo Banco Central do Brasil para explorar através de
permissão onerosa de uso os serviços de pagamento da folha salarial e
outras indenizações aos servidores
públicos municipais ativos, inativos,
pensionistas, estatutários e contratados da Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, conforme especificações descritas no Edital de Licitações
041/2021, cláusula 1ª do Objeto e Anexo I – Termo de Referência.”
Credenciamento e recebimento
dos envelopes: Dia 14/12/2021,
até as 09:30 horas, junto ao Setor
de Protocolo da Prefeitura no Paço
Municipal, sito à na Av. Independência,
374 - Rocio – Cananéia/SP.
Sessão Pública, início a partir das
09:45 horas do dia 14/12/2021, na
Sala do Departamento de Compras
e Licitação, Paço Municipal, sito à
na Av. Independência, 374 - Rocio –
Cananéia/SP.
Valor estimado desta licitação: R$
550.000,00 (quinhentos e cinquenta
mil reais).
Local de Consulta do Edital: O Edital
e seus anexos poderão ser visualizados junto ao Portal eletrônico oficial da
Prefeitura Municipal da Estância de
Cananéia/SP, pelo link: < https://www.
cananeia.sp.gov.br/ OU poderão ser
retirados junto ao Departamento de Licitação - situado na Av. Independência,
374 - Rocio – Cananeía/SP - portando
CD-ROM ou pen drive, ou ainda, solicitado através do e-mail < compras@
cananeia.sp.gov.br > . Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone
(13) 3851-5100, ramal 5124.
Cananéia/SP, em 29 de novembro de
2021.
Robson da Silva Leonel Prefeito
Municipal

B7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos do artigo 37, Inciso IX, da Constituição
Federal, artigo 117, IX, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº 282/97, alterada pelas Leis 290/97, 435/01 e 760/06, em decorrência da declaração de SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA;
R

E

S

O

L

V

E

CONVOCAR para tomar posse no Emprego Público, por prazo determinado, a partir desta
data, os candidatos abaixo relacionados, conforme aprovação no Processo Seletivo nº
009/2021, sob o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.):
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ORD. CLASS.
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º
32º
33º
34º
35º

NOME
MARILENE DA SILVA
ESTELA MUNIZ ROCHA
CESAR HENRIQUE MORAES DE LIMA
MARIZETE FERREIRA ALVES
DEBORA CRISTINA ANTUNES SILVA
LUMA MUNIZ FUNCHAL
MARIA EUGÊNIA DA SILVA REGIO
ANDRESSA CAMPOS DE LIMA
JULIANA APARECIDA BARBOSA DA SILVA
TATIANE PEREIRA CORREIA
ANA FLAVIA MUNIZ DE ASEVEDO
MARILDA FELIZARDO SOBRAL
ELSA ROBERTO DE CAMPOS

R.G.
49.208.558-4
29.926.262-5
33.391.207-X
23.735.847-5
39.138.885-5
50.058.239-7
18.187.426-X
56.868.823-5
40.866.346-7
47.777.691-7
20.824.593-5
27.723.463-3
21.265.595-4

O candidato acima relacionado terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da presente
publicação, para se apresentar à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município
de Cajati/SP, a fim de tomar posse no Emprego Público, perdendo o direito à vaga se não
obedecido rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afixação em lugar próprio de
costume, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Cajati/SP, 01 de dezembro de 2021.
LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R

E

S

O

L

V

E

CONVOCAR para tomar posse no Emprego Público a partir desta data, o candidato abaixo
relacionado, conforme aprovação no Concurso Público nº 001/19, realizado nos dias
09/06/2019 e 16/06/2019, sob o Regime Jurídico Estatutário:
MOTORISTA (Categoria D)
CLASSIFICAÇÃO
08º

NOME
PEDRO VIEIRA DE SOUZA

R.G.
14.358.348-1

O candidato convocado terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação,
para se apresentar à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município de Cajati/
SP, a fim de tomar posse no Emprego Público, conforme Edital do Concurso Público n.º
001/2019, perdendo o direito à vaga se não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afixação em lugar próprio de
costume, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Cajati/SP, 01 de dezembro de 2021.
LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CANANÉIA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CANANÉIA

EXTRATO DE
ADITAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2017
PROCESSO N.º 049/2017
CONTRATO- 024/2018
OBJETO: Contratação de empresa
especializada para prestação de serviço de seguro para diversos veículos,
caminhões, ônibus e equipamentos
pertencentes a frota da Prefeitura da
Estância de Cananéia, pelo período de
12 (doze) meses, conforme Anexo I e
Termo de Referência e especificações
técnicas que integram o Edital.
CONTRATANTE:
PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
CANANÉIA.
CONTRATADA: PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
VALOR ADITADO: R$ 28.683,33 (vinte e oito mil seiscentos e oitenta e três
reais e trinta e três centavos).
Cananéia, 03 de novembro de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

EXTRATO DE
ADITAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2017
PROCESSO N.º 049/2017
CONTRATO- 024/2018
OBJETO: Contratação de empresa
especializada para prestação de serviço de seguro para diversos veículos,
caminhões, ônibus e equipamentos
pertencentes à frota da Prefeitura da
Estância de Cananéia, pelo período de
12 (doze) meses, conforme Anexo I e
Termo de Referência e especificações
técnicas que integram o Edital.
CONTRATANTE:
PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
CANANÉIA.
CONTRATADA: PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
VALOR SUPRIMIDO: R$ 16.359,89
(dezesseis mil trezentos e cinquenta e
nove reais e oitenta e nove centavos)
Cananéia, 03 de novembro de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CANANÉIA
ESTADO DE SÃO PAULO

ADJUDICAÇÃO /
HOMOLOGAÇÃO
Adjudico e Homologo a decisão
de julgamento da Pregoeira Oficial e
Equipe de Apoio, referente a presente licitação do Pregão Presencial nº
020/2021, Processo nº 048/2021 e
Edital nº 032/2021, homologo o objeto
do certame, que consiste Aquisições
de Motores de Popa com instalação
para os departamentos pertencentes
à Prefeitura Municipal da Estância de
Cananéia conforme anexo I – Termo
de Referência em favor da empresa
ANGELO RAMOS NETO 29993285838
– CNPJ Nº 32.455.712/0001-91.
Os valores constam na Ata de Sessão
Pública anexa ao Processo.
Cananéia, 29 de novembro de 2.021.
ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal
(Registre e Publique)

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE SUSPENSÃO
PROCESSO N° 69866/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2021
OBJETO: Contratação de Show Pirotécnico
Reveillon 2021 composto por efeitos e cores variadas, com produtos importados e/ou
nacionais, que deverá ser montado, acionado e desmontado por uma equipe técnica
especializada e habilitada pela Polícia Civil
do Estado de São Paulo, pela Divisão de
Produtos Controlados e Registros Diversos
de São Paulo (DPCRD-SP).
Conforme solicitação da Unidade, fica suspensa a abertura do procedimento licitatório
para verificação das condições sanitárias
atuais conforme orientação do Comitê do
Conselho do COVID-19 .
Cajati, 30 de novembro de 2021.
LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

www.gazetasp.com.br
Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
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conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://flip.gazetasp.com.br
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EDITAL DE LEILÃO | Comitente vendedor: CONSTRUTORA CARVALHO
ALVES & ASSESSORIA – CNPJ nº 41.053.197/0001-04. O leilão será realizado
16 de Dezembro de 2021, às 11:00 conforme o horário de Brasília, no site
www.satoleiloes.com.br. Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa Sato – Jucesp 817. EDITAL COMPLETO
E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO
SITE WWW.SATOLEILOES.COM.BR.

Leilão Online do Detran de São Itatiba
Leilão de Veículos Documentados - 20 LOTES - Abertura para
Lances: 10/12/2021 | Encerramento do Leilão: 13/12/2021 às 10h.
Leilão de Veículos Sucatas - 48 LOTES - Abertura para Lances:
10/12/2021 às 10h | Encerramento do Leilão: 13/12/2021 às 10h.
Visitação: LOTES 1 AO 70 - PÁTIO GRYLLOS: Rua Romeu Augusto Rella,
20 – Jardim da Luz – Itatiba/SP. LOTES 71 AO 152 - PÁTIO ODAIR: Rua
José Mattiuzo, 205 – Bairro do Engenho – Itatiba/SP. LOTES 154 AO 223
- PÁTIO LKM: Avenida Antonio Nardi, 1051 – San Francisco – Itatiba/SP.
LOTES 227 AO 262 - PÁTIO TRATORES E CIA: Avenida Pref. Roberto
Arantes Lanhoso, 1200 – Bairro do Engenho – Itatiba/SP
@SATOLEILOES

L.O.: Juliana Hisa Sato – Jucesp 804

(11) 4223-4343 | WWW.SATOLEILOES.COM.BR
1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Itatiba/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados LEAO ENGENHARIA - SERVIÇOS ELETROMECNICOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.509.775/000100; e LINDOLFO LEÃO DE SOUZA JUNIOR (depositário), inscrita no CPF/MF sob o nº
508.545.181-34. A Dra. Renata Heloisa da Silva Salles, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de
Itatiba/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por
BRADESCO SAÚDE S/A em face de LEAO ENGENHARIA - SERVIÇOS ELETROMECNICOS LTDA – ME - Processo
nº 0001582-07.2019.8.26.0281 (Principal nº 1005215-14.2016.8.26.0281) – Controle nº 2837/2016, e que foi designada
a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido
no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada veriﬁcar suas condições antes das
datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na
rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art.
887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados
em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer
que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre
será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação
será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal
www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 12/12/2021 às 11:00h e se encerrará dia 15/12/2021 às :h, onde
somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor
da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 15/12/2021 às 11:01h e se encerrará no
dia 03/02/2022 às 11:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação. DO
CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oﬁcial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira,
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO
BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.
br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA
e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo
único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo
de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a
título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão
devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo
se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as
despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado
em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial nos autos, que
será enviada por e-mail, e deverá ser depositada no processo. Se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 CPC)
participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço,
até o valor atualizado do débito. Deverá depositar o valor excedente, no mesmo prazo. Contudo, deverá o credor pagar
o valor da comissão do Leiloeiro, na forma antes mencionada, que não será considerada despesa processual para ﬁns
de ressarcimento pelo executado. Correrão por conta exclusiva do arrematante eventuais despesas e custos relativos
à desmontagem, transporte e transferência patrimonial do bem arrematado. Todas as regras e condições do Leilão
estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado
não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital
de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um veículo marca I/CHEV, modelo CRUZE LTZ HB
AT, cor branca, ano 2018/2019, placa GGH8114, renavam 01215862269, álcool/gasolina, chassi 8AGBN6890KK113782.
Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 312,36
(12/11/2021). O bem encontra-se na Alameda das Grevilleas, 1105, lote 8 quadra 39, Parque da Fazenda, Itatiba/SP,
sendo nomeado depositário o executado. Valor da Avaliação do bem: R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) para
setembro de 2021. Débito desta ação as ﬂs.241 no valor de R$ 17.074,74 (novembro/2021). Será o presente edital, por
extrato, aﬁxado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itatiba, aos Eu, diretora/diretor,
conferi. Dra. Renata Heloisa da Silva Salles - Juíza de Direito

(11) 3149-4600

www.megaleiloes.com.br

EDITAL nº 1023/P0060-A DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E
INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão
- Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e
online no site www.hisaleiloes.com.br. TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial –
mat. Jucesp nº 817, autorizada por SP-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (em
recuperação judicial) – CNPJ nº 12.153.140/0001-89, venderá em 1º e 2º Público Leilão
Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Terreno
constituído pelo lote nº 23 da quadra nº 10, do loteamento denominado Sítio Velloso, em
Carapicuíba/SP, com área de 148,01m². Av. 06. Consta que o imóvel desta matrícula possui o
cadastro municipal nº 23231.34.06.0044.00.000. Av. 07. Verifica-se que a Rua Seis
denomina-se atualmente Rua Grandiúva. Matrícula nº 4.853 – Oficial de Registro de Imóveis
da Comarca de Carapicuíba/SP. 1º LEILÃO 16/12/2021 às 09h00 - VALOR: R$ 113.303,45. 2º
LEILÃO 17/12/2021 às 09h00 - VALOR: R$ 178.730,79. 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. Os Fiduciantes - ELISANGELA DIAS
CPF 335.551.528-07 E ELEILDO SANTOS LIMA CPF 338.031.318-12 – comunicados das datas
dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados
deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Hisa Leilões www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

EDITAL DE LEILÃO BENS IMÓVEIS | Comitente vendedor: Sicoob Credinter CNPJ sob nº 24.048.910/0001-02. O leilão será realizado 03 de Dezembro de
2021 às 15:00, no site www.satoleiloes.com.br. Leiloeira Oficial:
Tatiana Hisa Sato – Jucesp 817.
EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E
PARTICIPAÇÃO
DESTE
LEILÃO
ESTÃO
DISPONÍVEIS
EM
NOSSO
SITE
WWW.SATOLEILOES.COM.BR.
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EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS
DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site
www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 15/12/2021 às 10h30 - VALOR: R$
107.700,46 e 2º leilão público – 16/12/2021 às 10h30 - VALOR: R$ 41.454,62. TATIANA HISA
SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário BANCO RIBEIRÃO PRETO
S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo descrito,
por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento
Imobiliário – SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições
aplicáveis pelas condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: O lote nº 21 da quadra “P”, em São
Joaquim da Barra/SP, do loteamento denominado “Jardim Santa Isabel”, possuindo uma área de
200,00m². Av. 8-21.645 – Alteração da denominação do logradouro. Para constar que a Rua
“111”, do loteamento denominado “Jardim Santa Isabel”, passou a denominar-se “Rua Maria
Aparecida Vieira de Medeiros”. MATRÍCULA: 21.645 – Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da
Comarca de São Joaquim da Barra/SP. FIDUCIANTES: EDSON ARTUR CALDANA CPF
122.468.438-98 E SILVIA PINTO CALDANA CPF 281.381.518-70. CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE: 18/11/2021. O arrematante pagará no ato, o valor da arrematação e 5% de
comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura pública, imposto de
transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros,
averbações e todas as despesas que vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação /
reintegração na posse ficará a cargo exclusivo do arrematante se no caso houver. Venda em
caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar
desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou eventual diferença
nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos leilões os
fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do
edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

LEILÃO DE VEÍCULOS
E MATERIAIS INSERVÍVEIS

Encerramento:

13/12/2021
à partir das 10h00

LEILÃO PÚBLICO 01/2021 - LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE COM TRANSMISSÃO AO VIVO

Os lotes estarão disponíveis para visitação no dia 10/12/2021 das 09h00 às 16h00
na Rua Vitório, 142 - Vila Prel - São Paulo/SP, CEP: 05780-410
Este edital será fornecido a qualquer interessado pela Leiloeira Oﬁcial, através do site
www.ricoleiloes.com.br e no endereços eletrônico contato@ricoleiloes.com.br

O edital terá sua cópia aﬁxada no endereço do leilão presencial
Rua Vitório, nº 142 – Vila Prel – São Paulo/SP.

Leiloeira Oﬁcial – Danielle Marie Lemos da Cruz - JUCESP 1121
Tel. (11) 4040-8060 | www.RicoLeiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO - PROCESSO Nº 0380726-25.2008.8.26.0577 - 8ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – BEM: UM LOTE
DE TERRENO, SOB Nº 15 (QUINZE) AS QUADRA 39 (TRINTA E NOVE) DO LOTEAMENTO
DENOMINADO VILA HEPACARÉ, nesta cidade, distrito, município e comarca de
Lorena/SP, com frente para a Rua Potiguaras, sem benfeitorias, próprio para construção, de formato
retangular, medindo 12,00 (doze metros) de frente, igual medida de largura nos fundos, por 30,00
(trinta metros) da frente aos fundos, de ambos os lados, confinando do lado direito de quem da rua
olha para o imóvel, com o lote 14, do lado esquerdo com o lote 16 e nos fundos com o lote 5, todos
da mesma quadra 27, encerrando a área de 360,00m². Consta da referida matrícula, conforme Av.2
(15/09/1981), que sobre referido imóvel foi edificada uma casa de moradia, sob nº 215, com frente para
a Rua Potiguaras, contendo dois quartos, sala, copa, cozinha, área de serviço e banheiro, encerrando a
área construída de 90,00m². CONTRIBUINTE MUNICIPAL: 0006.0094.00.0019.00. MATRÍCULA: Nº
10.507 do 1ª Cartório de Registro de Imóveis de Lorena - SP. AVALIAÇÃO: R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais) em 07 de abril de 2015 (fls. 238). LOCALIZAÇÃO: Rua Potiguaras, 215 – Vila Hepacaré, Lorena –
SP. O leilão ocorrerá através do portal www.satoleiloes.com.br com data prevista para: 13/12/2021 a
partir das 15h00 com encerramento às 15h00 em 16/12/2021; correspondente à avaliação no valor de
R$ 283.829,19 (duzentos e oitenta e três mil e oitocentos e vinte nove reais e dezenove centavos)
atualizados de acordo com os índices da Tabela do TJSP-INPC, em outubro de 2021, valor este que
será novamente atualizado na data do leilão, diretamente no sistema gestor. Caso não haja lance,
seguirá sem interrupção para o: 2º LEILÃO que se encerrará em 11/01/2022 a partir das 15h00,
correspondente à 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação atualizado até a data do leilão.

EDITAL DE LEILÃO
1ª Vara Cível da Comarca de Tremembé/SP
Edital de leilão judicial eletrônico www.vivaleiloes.com.br - Autos nº 1000280-65.2018.8.26.0634
Autor: Condomínio Residencial Alto de Pinheiros, CNPJ 08.583.915/0001-89. Réu: Espólio de Maria Stella Carneiro Araújo Barbosa (RG 8.448.629 SSP/SP., CPF
255.650.028-00) - Inventariante: Heloisa Estela Barbosa Marcondes,RG 5.459.128 SSP/SP.,CPF 604.777.098-34.Terceiros/interessados: Heloisa Estela Barbosa
Marcondes, RG 5.459.128 SSP/SP., CPF 604.777.098-34 e Frederico Marcondes, RG 3.579.113, CPF 369.327.508-10; Luiz Carlos Araújo Barbosa, RG 4.940.774,
CPF 337.858.138-72; Ricardo Araújo Barbosa, RG 5.73.673, CPF 604.948.758-87 e Maria Stela Bastos, RG 6.469.432, CPF 978.316.038-91; Maria Cristina Araújo
Barbosa, RG 12.930.772, CPF 098.659.588-80; Adriana Aparecida de Oliveira Faria Barbosa Batista, RG 43.170.052-7, CPF 357.740.848-09 e Everton da Silva
Batista, CPF 351.855.088-84; Marcela Barbosa Pereira, RG 43.482.365-X, CPF 223.418.048-10; José Augusto Barbosa Pereira, RG 43.984.269-4, CPF 351.426.56822. Leiloeira oficial: Alethea Carvalho Lopes, JUCESP 899. 1º pregão: início em 06/12/2021 às 16h e encerramento em 09/12/2021 às 16h. 2º pregão: início em
09/12/2021 às 16h e encerramento em 15/02/2022 às 16h. Bem leiloado: Unidade autônoma nº 07, Setor 01 do Condomínio Residencial Alto de Pinheiros, com
acesso pelo nº 20 da Rua 02, construído nos lotes 08 e 09 da quadra D, do imóvel denominado Rancho Grande,Tremembé/SP, área privativa de 201,600 m2.Cadastro
municipal 0178.0008. Matrícula 95.418 do Cartório de Imóveis de Taubaté/SP. Avaliação: R$ 450.000,00 (outubro/2020) – atualização de acordo com a tabela
prática do TJSP. 2º leilão – lance mínimo: 60% (sessenta por cento). Comissão da leiloeira: 05% (cinco por cento) do valor da arrematação.
Íntegra do edital disponível em www.vivaleiloes.com.br. Esclarecimentos: tel. 11-3957-7717 - e-mail: contato@vivaleiloes.com.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS
DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site
www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 15/12/2021 às 10h00 - VALOR: R$
547.742,77 e 2º leilão público – 17/12/2021 às 10h00 - VALOR: R$ 187.594,01. TATIANA HISA
SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário GALLERIA FINANÇAS
SECURITIZADORA S.A. – CNPJ 34.425.347/0001-06, realizará os leilões para a venda do
imóvel abaixo descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema
de Financiamento Imobiliário – SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e
demais disposições aplicáveis pelas condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: A casa nº 31
da rua Baunilha e seu respectivo terreno, situado na “Vila Lucinda”, em Santo André/SP, com a
área de 173,30m². Descrição interna do imóvel: garagem, 2 salas de estar, lavabo, lavanderia, 2
banheiros sociais, 2 cozinhas, 4 dormitórios e área de churrasqueira. Ocupado. MATRÍCULA:
51.633 – 2º Registro de Imóveis de Santo André/SP. FIDUCIANTES: KÁTIA VEIGA INACIO CPF
155.923.478-47, NELSON INACIO CPF 407.995.818-87 E CARMEM VEIGA INACIO CPF
259.005.388-69. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 24/11/2021. O arrematante pagará no
ato, o valor da arrematação e 5% de comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas
cartorárias, escritura pública, imposto de transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões,
emolumentos cartorários, registros, averbações e todas as despesas que vencerem a partir da
data da arrematação. A desocupação / reintegração na posse ficará a cargo exclusivo do
arrematante se no caso houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no estado em que se
encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características,
estado de conservação ou eventual diferença nas medidas da unidade não dará direito a
qualquer reivindicação. Ficam intimados dos leilões os fiduciantes. Maiores informações no
escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do edital completo disponível no site
da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

O Banco Santander (Brasil) S/A, torna público, para conhecimento dos interessados, que os
imóveis de sua propriedade e das empresas de mesmo grupo econômico serão vendidos um a
um, a quem maior lance oferecer, através de Leilão Online em 08 de dezembro de 2021 a partir
das 15 horas pelo site www.sold.superbid.net, sendo o Leiloeiro responsável: Alexandre
Travassos, com escritório na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º. Andar - Ed. Berrini One São Paulo/SP, matrícula JUCESP n° 951. O leilão será online, através do portal www.sold.superbid.
net regido pelas normas e disposições (incluindo condições de pagamento) consignadas no
Edital, disponível no site indicado, que os interessados aceitam por adesão sem qualquer
restrição ou ressalva e pela legislação aplicável. Para imóveis ocupados por terceiros,
a desocupação e propositura de eventual Ação de Imissão na Posse correrá por conta e risco
dos arrematantes. Listagem de imóveis a serem leiloados: LOTE 1: Apto. c/ 66m², Rua Oliveira
Viana, 1060, Apto. 501-A Bloco A - Edifício Lugano, Hauer, Curitiba/PR, 81630-070. Lance Inicial:
R$ 154.000,00. LOTE 2: Apto. c/ 73m², Rua Joaquim Girardi, 254, Apto. 301 - Cond. Ed. Residencial
Porto Seguro, 01 Vaga., Vila Nova, Joinville/SC, 89237-110. Lance Inicial: R$ 129.360,00. LOTE 3:
Apto. c/ 323m², Rua Doutor Olidair Ambrosio, 1489, Apto 05 - 02 Vagas De Garagem - Ed.
Residence Service Pedra Ramada, Centro, Sertãozinho/SP, 14160-170. Lance Inicial:
R$ 498.080,00. LOTE 4: Apto. c/ 376m², Rua Olegario Maciel, 1935, Apto. 102, 01 Vaga, Edifício
Nunes Leal, Paineiras, Juiz De Fora/MG, 36016-011. Lance Inicial: R$ 211.200,00. LOTE 5: Casa c/
300m², Rua Ra 1, N/D, Lt 27, Qd 1, Residencial Araguaia, Anápolis/GO, 75071-425. Lance Inicial:
R$ 210.320,00.
Consulte o Edital completo no site HTTPS://SOLD.SUPERBID.NET/
Informações: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º andar
Brooklin Paulista, São Paulo - SP
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