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SP faz busca ativa para vacinar 
população em situação de rua

 ACapital paulista iniciou ontem ação 
com pessoas em situação de rua que não 
tenham recebido a 1ª dose ou a dose única

O trabalho acontece no Núcleo de 
Convivência São Martinho Lima, 
na região do Belenzinho, no Cen-
tro de São Paulo. Até a última 
sexta-feira (26), foram aplicadas 

42.618 doses entre as pessoas em 
situação de rua da capital paulista. 
Segundo a prefeitura, 20.360 des-
sas pessoas estão com o esquema 
vacinal completo. Em junho deste 

ano, quem estava em situação de 
vulnerabilidade teve a vacina da 
Janssen priorizada, devido à van-
tagem de ser aplicada em dose 
única.  ESTADO/A3

Mendonça: democracia no Brasil 
veio sem derramamento de sangue

Aids: mortes 
caem 44% em 
uma década
Dados inéditos da Secretaria de 
Estado da Saúde mostram que São 
Paulo registrou queda de 44,8% 
na taxa de mortalidade por Aids e 
de 42% na incidência de casos da 
doença nos últimos dez anos. Se-
gundo a pasta, a queda de óbitos 
está relacionada principalmente 
ao acesso a tratamento antirre-
troviral, disponível gratuitamen-
te pelo SUS. Em números absolu-
tos, houve 1.880 vítimas fatais da 
doença no ano passado, contra 
3.141 em 2010. Naquele ano, hou-
ve também 8.521 casos novos de 
Aids, e em 2020, este número che-
gou a 5.363 casos.  ESTADO/A3

Itapecerica prorroga
prazo para pagamento 
de dívidas            SERVIÇOS/A2

 Jardim Trianon terá 
Cras para atender 20 
mil moradores   ESTADO/A3Ministro da Justiça ignorou torturas e mortes no período da ditadura militar    BRASIL/A5

ANDERSON RIEDEL/PR

Estado tem 3º 
caso de paciente 
com variante
Nesta quarta-feira, a Secretaria de 
Saúde de São Paulo con� rmou o 
terceiro caso da variante ômicron 
do coronavírus no Estado. Trata-
-se de um homem de 29 anos que 
desembarcou no Aeroporto de 
Guarulhos no último sábado (27), 
vindo da Etiópia, quando foi diag-
nosticado com Covid-19. A amos-
tra foi sequenciada geneticamente 
pelo Instituto Adolfo Lutz. O passa-
geiro não apresentava sintomas. 
De acordo com informações da 
Secretaria de Saúde, ele já foi vaci-
nado com as duas doses do imuni-
zante da P� zer. O homem está em 
isolamento domiciliar.  ESTADO/A3

ÔMICRON

Discos voadores começaram a pairar sobre o centro de São Paulo, sob os olhos 
vigilantes de um imenso robô, nos últimos dias. Isso porque um mural criado 
pelo cineasta americano Tim Burton está em fase de � nalização no paredão 
lateral do edi£ cio-garagem Parque 25, na região da 25 de Março —mas a obra já 
pode ser observada em sua totalidade por quem passa por ali.                 ANEXO/A10

Guedes sugere 
criar novo 
ministério 
O ministro Paulo Guedes (Eco-
nomia) sugeriu nesta quarta-fei-
ra (1º) a criação de um ministério 
para gerir o patrimônio da União. 
Ele propôs que os ativos federais 
sejam vendidos para gerar recur-
sos contra a pobreza e disse que 
discutirá esses temas durante a 
campanha eleitoral. “Eu já falei 
com o presidente. Estou propon-
do que, para o novo governo, tem 
que existir o Ministério do Pa-
trimônio da União”, a� rmou em 
evento do Ministério da Econo-
mia. “O Estado tem R$ 4 trilhões 
[em ativos], uma fortuna incalcu-
lável, e o povo pobre e miserável”, 
disse.  BRASIL/A5

Boate Kiss: júri 
começa e deve 
durar 15 dias

BRASIL/A5

No Centro  Tim Burton inaugura 
mural em prédio de SP e diz 

que brasileiros são inspiração
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Datena critica chapa Lula-Alckmin e fecha acordo para apoiar Doria. BRASIL/A5
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Não podem circular na cidade de 
São Paulo das 7h às 10h e das 17h 
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Nos fi ns de semana não há rodízio.
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A Prefeitura de 
Itapecerica da 
Serra prorro-
gou o prazo 
para adesão ao 

parcelamento de débitos 
fiscais através do Programa 
de Recuperação Fiscal – Re-
fis. O decreto foi assinado 
pelo prefeito Francisco Na-
kano. O cidadão terá ago-
ra até 20 de dezembro de 
2021 para renegociar suas 
dívidas com a municipali-
dade.

Fazem parte do progra-
ma, débitos tributários e 
não tributários constituí-
dos ou não, inscritos em 
dívida ativa, ajuizados ou 
a ajuizar, como o IPTU e o 
ISS. 

Com o acordo, depen-
dendo do número de par-
celas, o contribuinte terá 

 D  O morador de Itapecerica da Serra terá agora até 20 de 
dezembro para renegociar suas dívidas com a municipalidade

SANTA CÂMERA

Itapecerica prorroga prazo 
para pagamento de dívidas

direito a anistia de até 
100% nas multas e juros 
moratórios e poderá parce-
lar a dívida em até 24 vezes 
mensais e consecutivas (ou 
em até 60 vezes sem o be-

nefício da anistia).
O Programa de Recupe-

ração Fiscal – Refis Muni-
cipal contempla débitos 
relativos a fatos geradores 
vencidos para com a Fazen-

da Pública Municipal até 31 
de dezembro de 2020.

MAIS INFORMAÇÕES. 
Departamento de Dívida 
Ativa e Execução Fiscal
telefones: (11) 4668-9060, 
(11) 4668-9064 ou (11) 
4668-9059.

RG no Poupatempo. Disponível para todos os cidadãos 
em qualquer idade, o RG é o documento de identificação 
mais solicitado no Poupatempo, representando apro-
ximadamente 35% do total de atendimentos realizados 
pelos postos em 2021. Nos dez primeiros meses do ano, 
o Poupatempo realizou 6,4 milhões de serviços presen-
ciais, sendo mais de 2,2 emissões de RG, das quais 1,8 
milhão foram de segundas-vias. Para solicitar o docu-
mento, é muito simples. Basta agendar data e horário 
no posto de preferência e comparecer pessoalmente le-
vando a Certidão de Nascimento ou Casamento. Crian-
ças menores de 16 anos devem estar acompanhadas de 
um dos pais ou responsável legal, com documento de 
identificação. A primeira via do RG é gratuita e a taxa da 
segunda via, que em 2021 é de R$ 43,64, também pode 
ser isenta em alguns casos, como para pessoas que se 
declararem pobres nos termos da Lei 7115/83. Para evitar 
deslocamentos, os cidadãos podem optar pelo recebi-
mento do documento em casa, pelos Correios, mediante 
pagamento da taxa de R$ 9,09. (GSP)

Confiança. O Índice de Confiança Empresarial (ICE), 
medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 3,3 
pontos de outubro para novembro deste ano e chegou 
a 97 pontos em uma escala de zero a 200. De setembro 
para outubro, o indicador havia subido 0,4 ponto.  A 
queda em novembro foi puxada pela piora na confian-
ça dos empresários em relação ao presente e ao futuro. 
O Índice da Situação Atual recuou 2,5 pontos e chegou a 
97. Já o Índice de Expectativas cedeu 4,5 pontos e atingiu 
95,8. O ICE consolida os índices de confiança empresa-
riais medidos pela FGV em quatro áreas: indústria, cons-
trução, serviços e comércio. (AB)

Produtos industrializados. O Índice de Preços ao Pro-
dutor (IPP), que mede a variação de preços de produtos 
industrializados, na saída das fábricas, registrou infla-
ção de 2,16% em outubro deste ano. A taxa é superior ao 
0,25% de setembro deste ano, mas inferior aos 3,41% de 
outubro do ano passado. O dado foi divulgado ontem 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).   
Com o resultado de outubro, o IPP acumula taxas de 
inflação de 26,57% nos dez primeiros meses do ano e 
28,83% em 12 meses. (AB)

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO DE SP

NOTAS

O ciclo vacinal 
contra a Co-
vid-19 é com-
posto por três 
etapas: a aplica-

ção da primeira dose (D1), da 
segunda dose (D2) e a da dose 
adicional (DA), para quem 
já puder receber o reforço. 
A fim de dar continuidade 
à imunização da população 
paulistana, a prefeitura divul-
gou nesta terça-feira (30) os 
prazos atualizados para apli-
cação de cada dose dos imu-
nizantes.

A gestão municipal infor-
ma que completar este es-
quema é fundamental para 
garantir a proteção recomendada contra os 
sintomas graves da doença. Com a desco-
berta da variante ômicron, o município tem 
ainda mais urgência em aumentar a cober-
tura e concluir a vacinação de toda a popu-
lação.

Por isso, como forma de garantir que 
mais pessoas completem a vacinação o 
quanto antes, a Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) reduziu o intervalo para aplica-
ção de segunda dose de cada imunizante.

Atualmente, os prazos para a segunda 
aplicação são:

Coronavac: 15 dias após a 1ª dose.

AstraZeneca: Oito semanas (56 dias) após 
a 1ª dose. (Excepcionalmente, na ausência 
da AstraZeneca, podem ser utilizadas as va-
cinas da Pfizer para a aplicação da segunda 
dose).

Pfizer: 21 dias após a 1ª dose.
Qualquer pessoa com mais de 12 anos pode 
receber a primeira dose, caso ainda não te-
nha recebido. Para os adolescentes, agora 
há vacinação nas escolas municipais e es-
taduais, e eles podem se vacinar sozinhos, 
levando uma autorização assinada pelo res-
ponsável, conforme modelo disponibiliza-
do na página Vacina Sampa.

Janssen: Dois meses após a dose única.
A aplicação pode ser feita com o imunizan-
te da Pfizer e mulheres que foram vacina-

das com Janssen e atualmente estão gestan-
tes ou tiveram bebê recentemente deverão 
receber exclusivamente a dose da Pfizer.

DOSE DE REFORÇO. 
Na capital, podem receber a dose adicional 
as pessoas com mais de 18 anos que recebe-
ram a segunda dose há pelo menos cinco 
meses.
Para aplicação da dose adicional, basta com-
parecer a um posto de vacinação do muni-
cípio com documento de identificação e o 
cartão de vacinação contra a Covid-19, físico 
ou digital.

Todos os endereços dos postos de vaci-
nação da capital estão disponíveis no site 
da Gazeta. 

ATRASADOS NO ESTADO. 
Cerca de 3,9 milhões de pessoas estão com 
atraso no esquema de imunização com 
segunda dose da vacina contra a Covid-19 
no estado de São Paulo. Por isso, o gover-
no paulista fez um alerta na terça-feira (30) 
para que estas pessoas procurem as unida-
des de saúde para completar seu ciclo vaci-
nal.

A Secretaria de Estado da Saúde iniciou 
uma campanha de incentivo a vacinação. A 
iniciativa que deve durar até o dia 10 deste 
mês. tem o objetivo de ampliar o percen-
tual da população com imunização com-
pleta, visando as festas de final de ano e as 
possíveis aglomerações esperadas nestes 
eventos.

Saiba quais são os prazos para tomar 
doses da vacina antiCovid na Capital 

 D Cerca de 3,9 milhões de pessoas estão com atraso no esquema de imunização com segunda 
dose da vacina contra a Covid-19 no estado de São Paulo; governo intensifi ca ação de vacinação 

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

A prefeitura de São 
Paulo divulgou os 
prazos atualizados 
para vacinação 
com a primeira, 
segunda e terceira 
doses de vacinas 
contra a Covid-19, 
conforme o 
fabricante

Fazem parte do 
programa, débitos 
tributários e 
não tributários 
constituídos ou 
não, inscritos 
em dívida ativa, 
ajuizados ou a 
ajuizar, como o 
IPTU e o ISS

ATÉ O DIA 20 DE DEZEMBRO. Com o acordo, dependendo do número de parcelas, 
o contribuinte terá direito a anistia de até 100% nas multas e juros moratórios
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direito a anistia de até 
100% nas multas e juros 
moratórios e poderá parce-
lar a dívida em até 24 vezes 
mensais e consecutivas (ou 
em até 60 vezes sem o be-

nefício da anistia).
O Programa de Recupe-

ração Fiscal – Refis Muni-
cipal contempla débitos 
relativos a fatos geradores 
vencidos para com a Fazen-

da Pública Municipal até 31 
de dezembro de 2020.
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Departamento de Dívida 
Ativa e Execução Fiscal
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o Poupatempo realizou 6,4 milhões de serviços presen-
ciais, sendo mais de 2,2 emissões de RG, das quais 1,8 
milhão foram de segundas-vias. Para solicitar o docu-
mento, é muito simples. Basta agendar data e horário 
no posto de preferência e comparecer pessoalmente le-
vando a Certidão de Nascimento ou Casamento. Crian-
ças menores de 16 anos devem estar acompanhadas de 
um dos pais ou responsável legal, com documento de 
identificação. A primeira via do RG é gratuita e a taxa da 
segunda via, que em 2021 é de R$ 43,64, também pode 
ser isenta em alguns casos, como para pessoas que se 
declararem pobres nos termos da Lei 7115/83. Para evitar 
deslocamentos, os cidadãos podem optar pelo recebi-
mento do documento em casa, pelos Correios, mediante 
pagamento da taxa de R$ 9,09. (GSP)

Confiança. O Índice de Confiança Empresarial (ICE), 
medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 3,3 
pontos de outubro para novembro deste ano e chegou 
a 97 pontos em uma escala de zero a 200. De setembro 
para outubro, o indicador havia subido 0,4 ponto.  A 
queda em novembro foi puxada pela piora na confian-
ça dos empresários em relação ao presente e ao futuro. 
O Índice da Situação Atual recuou 2,5 pontos e chegou a 
97. Já o Índice de Expectativas cedeu 4,5 pontos e atingiu 
95,8. O ICE consolida os índices de confiança empresa-
riais medidos pela FGV em quatro áreas: indústria, cons-
trução, serviços e comércio. (AB)

Produtos industrializados. O Índice de Preços ao Pro-
dutor (IPP), que mede a variação de preços de produtos 
industrializados, na saída das fábricas, registrou infla-
ção de 2,16% em outubro deste ano. A taxa é superior ao 
0,25% de setembro deste ano, mas inferior aos 3,41% de 
outubro do ano passado. O dado foi divulgado ontem 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).   
Com o resultado de outubro, o IPP acumula taxas de 
inflação de 26,57% nos dez primeiros meses do ano e 
28,83% em 12 meses. (AB)
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NOTAS

O ciclo vacinal 
contra a Co-
vid-19 é com-
posto por três 
etapas: a aplica-

ção da primeira dose (D1), da 
segunda dose (D2) e a da dose 
adicional (DA), para quem 
já puder receber o reforço. 
A fim de dar continuidade 
à imunização da população 
paulistana, a prefeitura divul-
gou nesta terça-feira (30) os 
prazos atualizados para apli-
cação de cada dose dos imu-
nizantes.

A gestão municipal infor-
ma que completar este es-
quema é fundamental para 
garantir a proteção recomendada contra os 
sintomas graves da doença. Com a desco-
berta da variante ômicron, o município tem 
ainda mais urgência em aumentar a cober-
tura e concluir a vacinação de toda a popu-
lação.

Por isso, como forma de garantir que 
mais pessoas completem a vacinação o 
quanto antes, a Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) reduziu o intervalo para aplica-
ção de segunda dose de cada imunizante.

Atualmente, os prazos para a segunda 
aplicação são:

Coronavac: 15 dias após a 1ª dose.

AstraZeneca: Oito semanas (56 dias) após 
a 1ª dose. (Excepcionalmente, na ausência 
da AstraZeneca, podem ser utilizadas as va-
cinas da Pfizer para a aplicação da segunda 
dose).

Pfizer: 21 dias após a 1ª dose.
Qualquer pessoa com mais de 12 anos pode 
receber a primeira dose, caso ainda não te-
nha recebido. Para os adolescentes, agora 
há vacinação nas escolas municipais e es-
taduais, e eles podem se vacinar sozinhos, 
levando uma autorização assinada pelo res-
ponsável, conforme modelo disponibiliza-
do na página Vacina Sampa.

Janssen: Dois meses após a dose única.
A aplicação pode ser feita com o imunizan-
te da Pfizer e mulheres que foram vacina-

das com Janssen e atualmente estão gestan-
tes ou tiveram bebê recentemente deverão 
receber exclusivamente a dose da Pfizer.

DOSE DE REFORÇO. 
Na capital, podem receber a dose adicional 
as pessoas com mais de 18 anos que recebe-
ram a segunda dose há pelo menos cinco 
meses.
Para aplicação da dose adicional, basta com-
parecer a um posto de vacinação do muni-
cípio com documento de identificação e o 
cartão de vacinação contra a Covid-19, físico 
ou digital.

Todos os endereços dos postos de vaci-
nação da capital estão disponíveis no site 
da Gazeta. 

ATRASADOS NO ESTADO. 
Cerca de 3,9 milhões de pessoas estão com 
atraso no esquema de imunização com 
segunda dose da vacina contra a Covid-19 
no estado de São Paulo. Por isso, o gover-
no paulista fez um alerta na terça-feira (30) 
para que estas pessoas procurem as unida-
des de saúde para completar seu ciclo vaci-
nal.

A Secretaria de Estado da Saúde iniciou 
uma campanha de incentivo a vacinação. A 
iniciativa que deve durar até o dia 10 deste 
mês. tem o objetivo de ampliar o percen-
tual da população com imunização com-
pleta, visando as festas de final de ano e as 
possíveis aglomerações esperadas nestes 
eventos.

Saiba quais são os prazos para tomar 
doses da vacina antiCovid na Capital 

 D Cerca de 3,9 milhões de pessoas estão com atraso no esquema de imunização com segunda 
dose da vacina contra a Covid-19 no estado de São Paulo; governo intensifi ca ação de vacinação 

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

A prefeitura de São 
Paulo divulgou os 
prazos atualizados 
para vacinação 
com a primeira, 
segunda e terceira 
doses de vacinas 
contra a Covid-19, 
conforme o 
fabricante

Fazem parte do 
programa, débitos 
tributários e 
não tributários 
constituídos ou 
não, inscritos 
em dívida ativa, 
ajuizados ou a 
ajuizar, como o 
IPTU e o ISS

ATÉ O DIA 20 DE DEZEMBRO. Com o acordo, dependendo do número de parcelas, 
o contribuinte terá direito a anistia de até 100% nas multas e juros moratórios

A3gazetasp.com.br
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 A Nesta quarta-feira, a Secre-
taria de Saúde de São Paulo 
confirmou o terceiro caso da 
variante ômicron do corona-
vírus no Estado. Trata-se de 
um homem de 29 anos que 
desembarcou no Aeroporto de 
Guarulhos no último sábado 
(27), vindo da Etiópia, quan-
do foi diagnosticado com Co-
vid-19. A amostra foi sequen-
ciada geneticamente pelo 
Instituto Adolfo Lutz.

O passageiro não apresen-
tava sintomas. De acordo com 
informações da Secretaria de 
Saúde, ele já foi vacinado com 
as duas doses do imunizante 
da Pfizer.  O homem está em 
isolamento domiciliar desde o 
último sábado em Guarulhos, 
cidade onde reside, e continua 
sem sintomas da doença.

Os dois primeiros caso da 
variante ômicron no País fo-
ram confirmados pelo Lutz 
na tarde desta terça-feira (30), 
após sequenciamento gené-
tico realizado pelo laborató-
rio do Hospital Israelita Albert 
Einstein. Os casos são de ho- Passageiro contaminado desembarcou no Aeroporto de Guarulhos no último sábado, vindo da Etiópia

 WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

Ômicron: Estado confirma 3º 
caso de paciente com variante 

mem de 41 anos e uma mulher 
de 37, provenientes da África 
do Sul. Eles desembarcaram 
no Brasil no dia 23 e fizeram 
exame antes de embarcar no-
vamente no dia 25.

Ambos tiveram resultado 
positivo em exames de PCR co-
letado no laboratório do Eins-
tein no Aeroporto  de Guaru-
lhos antes de viagem à África 
do Sul. Nesta quarta-feira (1º), a 
vigilância municipal da Capital 
atualizou as informações dos 
pacientes para a pasta estadual 
e informou que ambos foram 
vacinados com o imunizan-
te da Janssen na África do Sul, 
corrigindo a informação inicial 
que não haviam sido imuniza-
dos. (Bruno Hoffmann)

Aids: mortes 
pela doença 
caem 44% no 
estado de SP

 A Dados inéditos da Secreta-
ria de Estado da Saúde mos-
tram que o estado de São Pau-
lo registrou queda de 44,8% 
na taxa de mortalidade por 
Aids e de 42% na incidência 
de casos da doença nos últi-
mos dez anos.

Segundo a pasta, a  que-
da de óbitos está relaciona-
da principalmente ao acesso 
a tratamento antirretrovi-
ral, disponível gratuitamen-
te pelo SUS. Em números ab-
solutos, houve 1.880 vítimas 
fatais da doença no ano pas-
sado, contra 3.141 em 2010. 
Naquele ano, houve também 
8.521 casos novos de aids, e 
em 2020, este número che-
gou a 5.363 casos.

“A redução dos índices da 
Aids é fruto de políticas públi-
cas promovidas pelo Gover-
no do Estado e da conscienti-
zação da população, lutando 
sempre contra o estigma e 
discriminação envolvendo 
HIV/Aids. Incentivamos per-
manentemente o autocuida-
do por meio da realização de 
testes periódicos e do uso da 
prevenção combinada”, afir-
mou o secretário de Estado 
da Saúde, Jean Gorinchteyn.

DETECÇÃO DO HIV.
As novas estatísticas do Pro-
grama Estadual IST/Aids mos-
tram crescimento de 19,6% 
no número total de casos de 
infecção pelo HIV nos últi-
mos dez anos, passando de 
5.295 em 2010 para 6.332 em 
2020. Para os homens elevou-
-se em 40% (de 3.667 para 
5.133), e observou-se queda 
de 26,4% para as mulheres (de 
1.628 para 1.199).

O crescimento pode ser 
observado especialmente nas 
taxas de detecção de novas in-
fecções pelo HIV em homens, 
que elevaram-se de 8,4 para 
14,3 por 100mil habitantes na 
faixa etária 15 a 19 anos; de 
33,7 para 62,3 em jovens de 
20 a 24 anos; em adultos de 
25 a 29 anos de 39,3 para 72,8 
e de 34,4 para 39,2 por 100 mil 
habitantes do sexo masculi-
no de 30 a 39 anos de idade, 
entre os anos de 2010 e 2020, 
respectivamente. 

O Estado oferta testes para 
HIV e sífilis gratuitos o ano 
todo. A matéria completa está 
disponível pelo site da Gaze-
ta. (GSP)

AVANÇOS

 A O governador de São Pau-
lo, João Doria, solicitou ao 
Comitê Científico do Go-
verno do Estado uma nova 
avaliação sobre a necessida-
de do uso de máscaras em 
ambientes abertos, após a 
confirmação de dois casos 
em São Paulo (um casal vin-
do da África) com a varian-
te Ômicron do coronavírus.

O parecer deve ficar pron-
to na próxima semana, após 
reunião do grupo formado 
por médicos. No último dia 
24, o governo de São Paulo 
anunciou a flexibilização do 
uso de máscaras em áreas 
abertas, a partir de 11 de de-

Uso obrigatório de máscara 
pode ser mantido em SP 

João Doria solicitou ao Comitê Científico do governo do Estado  
uma nova avaliação sobre a necessidade do uso de máscaras

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DE SP

zembro.
“O nosso parâmetro sem-

pre foi o cenário epidemio-
lógico em São Paulo. E, por 

O governador planejava tornar flexível o uso do equipamento a 
partir do próximo dia 11 deste mês, mas solicitou novos estudos 

isso, precisamos saber o im-
pacto da nova variante com 
a flexibilização do uso de 
máscaras em espaços aber-
tos. É necessário ter cautela 
e avaliar esse novo elemen-
to”, disse Doria.

A flexibilização do uso 
de máscaras em espaços 
abertos foi anunciada após 
orientação do Comitê Cien-
tífico do Estado e em da-
dos positivos de avanço 
da vacinação e do cenário 
epidemiológico. O uso das 
máscaras continuará obri-
gatório em ambientes fecha-
dos e no transporte público.  
(GSP)

Os dois primeiros 
caso da variante 
ômicron no 
País foram 
confirmados pelo 
Lutz na terça-feira

BALANÇO. Trata-se de um homem de 29 anos que desembarcou no Aeroporto de Guarulhos no sábado

No último dia 24 
de novembro, o 
Governo de São 
Paulo anunciou a 
flexibilização do 
uso de máscaras 
em áreas abertas, 
a partir de 11 de 
dezembro

 A A Prefeitura de São Pau-
lo fez nesta quarta-feira (1º) 
um trabalho de busca ativa 
de pessoas em situação de 
rua que não tenham recebi-
do a primeira dose ou a dose 
de reforço da vacina contra 
a Covid-19. A ação será no 
Núcleo de Convivência São 
Martinho Lima, na região do 
Belenzinho.

Até a última sexta-feira 
(26), foram aplicadas 42.618 
doses entre as pessoas em si-
tuação de rua da capital pau-
lista. De acordo com a prefei-
tura, 20.360 dessas pessoas 
estão com o esquema vacinal 
completo.

Em junho deste ano, 
quem estava em situação de 
vulnerabilidade teve a vacina 
da Janssen priorizada, devido 
à vantagem de ser aplicada 
em dose única.

Com a mudança de estra-
tégia na vacinação, porém, 

São Paulo faz busca 
ativa para vacinação 

quem foi vacinado com o 
imunizante da Janssen deve 
receber também uma dose 
adicional. Desde o último dia 
29, São Paulo liberou que o 
reforço seja feito com a va-
cina da Pfizer. Basta ter to-
mado a vacina da Janssen 
há pelo menos dois meses.  
(AB e GSP)

A Prefeitura de 
São Paulo fez um 
trabalho de busca 
ativa de pessoas 
em situação 
de rua que não 
tenham recebido 
a primeira dose 
ou a dose de 
reforço da vacina

 A Os moradores do Jardim 
Trianon em Taboão da Serra, 
na região sudoeste da Gran-
de São Paulo, vão contar com 
uma unidade do Centro de 
Referência da Assistência So-
cial (Cras). O espaço que será 
inaugurado nesta sexta-fei-
ra (3) vai oferecer serviços de 
atendimento social, psicos-
social e jurídico para mais 
de 20 mil famílias que estão 
em situação de vulnerabili-
dade social.

O novo Cras será inaugu-
rado na praça Anízia Paulino 
Saraiva entre a estrada José 
Maria da Cunha e a rua Ro-
drigues Alves, no Jardim Tria-
non. De acordo com a pre-
feitura, a unidade também 
atenderá os bairros Jardim 
Freitas Júnior, Jardim Record, 
Jardim Roberto, Vila Mafalda 
e Sítio das Madres.

O prefeito de Taboão da 

Bairro de Taboão da Serra terá unidade  
do Cras para atender 20 mil moradores

O Cras oferece serviços e programas do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS)para famílias em vulnerabilidade social 
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Serra, Aprígio, disse que a 
nova unidade do Cras Tria-
non trará mais conforto para 
os moradores. “É um espaço 
amplo, adequado para aten-
der a população local. Vamos 

investir cada vez mais para 
trazer serviços de qualidade 
para a população de Taboão 
da Serra. Teremos muitas no-
vidades nos próximos me-
ses”, disse.

SERVIÇOS.
O Cras oferece serviços e pro-
gramas do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), 
como atendimento social, 
psicossocial, jurídico e ca-
dastro no CadÚnico, Bolsa 
Família, entre outros proce-
dimentos.
Ainda de acordo com a ges-
tão do prefeito Aprígio, os 
serviços tem como principal 
objetivo fortalecer os víncu-
los familiares e comunitários 
e também promover o aces-
so aos direitos nas áreas de 
vulnerabilidade e risco social 
no município.

A cidade de Taboão da 
Serra conta ainda com ou-
tras unidades do Cras, en-
tre elas estão as da região do 
Pirajuçara, Jardim Saporito, 
Jardim Trianon, Jardim Scân-
dia e Parque Monte Alegre.  
(Matheus Herbert)
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021. Processo 
Administrativo n.º 120/2021. Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade Municipal 
Adjudicou e Homologou o objeto desta licitação referente REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e 
eventual Aquisição de Equipamentos de Proteção e Material de Limpeza e Higiene para combate 
ao COVID 19, para as Unidades Escolares, conforme Termo de Referência contido no Anexo I para 
ECOPLAST INDÚSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA EPP no item 01 perfazendo um valor 
total de R$ 18.200,00, PLASTICOS V.P. INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EPP no item 02, perfazendo 
um valor total de R$ 11.220,00, ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME nos itens 03 
e 14, perfazendo um valor total de R$ 8.239,00, RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME nos itens 05, 12 
e 13, perfazendo um valor total de R$ 16.009,50, DZ7 TECNOLOGIA MARKETING EIRELI EPP nos 
itens 06 e 09, perfazendo um valor total de R$ 12.953,50, TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 
EIRELI EPP no item 08 perfazendo um valor total de R$ 2.500,00, GRAFICA DO PRETO LTDA ME 
no item 10, perfazendo um valor total de R$ 12.250,00, e ADJUDICO e HOMOLOGO para a ESSENZA 
INDÚSTRIA QUIMICA EIRELI no item 04 perfazendo um valor total de R$ 10.950,00. Araçoiaba da 
Serra, em 30 de novembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

AVISO DE LICITAÇÃO  | AUTARQUIA MUNICIPAL – SAÚDE 

COMUNICADO DE ABERTURA
A AUTARQUIA MUNICIPAL SAÚDE, COMUNICA aos interessados a aber-
tura da seguinte licitação:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/AMS–IS/2021 - Processo Administrativo 
nº. I – 16.304/2021 - Tipo: Menor preço por item. Objeto: Registro de preços 
para eventual aquisição de diversos pneus. A abertura da Sessão Pública 
será às 09h30 do dia 16/12/2021. A Sessão ocorrerá no Auditório da Au-
tarquia Municipal Saúde - IS, situada na Rua Major Manoel Francisco de 
Moraes nº. 286, Centro, Município de Itapecerica da Serra, Estado de São 
Paulo. O caderno de licitação composto de edital e anexos poderá ser ad-
quirido no endereço eletrônico da Prefeitura de Itapecerica da Serra: www.
itapecerica.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021 - PROCESSO Nº 64/2021

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO 
PRESENCIAL - Nº 33/2021, do tipo menor preço, por empreitada de menor preço 
unitário, visando Registro de preço para eventual e futura aquisição de frios 
(apresuntado e queijo mussarela) de primeira qualidade para atender o cardápio 
oficial do programa municipal de alimentação escolar, por fornecimento parcelado e a 
pedido, respeitando às necessidades e o interesse publico, pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme quantitativo e especificações descritas no termo de referência, com 
encerramento para credenciamento às 09h00min do dia 17/12/2021. 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, 02/12/2021. 
Pregoeiro (Portaria 7518/2021).Leandro Martinez – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2021
Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 157/2021 - Processo Nº SES-PRC-2021/44077- destinado à AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO - SWITCH. A realização da sessão será no dia 14/12/2021 às 10:00 horas, através do 
endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br.
O Edital estará disponível nos sítios: www.bec.sp.gov.br e/ou www.imesp.com.br - opção: e-nego-
ciospublicos

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 211/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2021 - EDITAL Nº 105/2021
O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de 
quem possa interessar, que no dia 10 de janeiro de 2022, às 09h00min, na sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, sita à Rua 15 de Novembro, nº 75, Centro, será realizada aberta através do 
Edital nº 105/2021 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, tendo 
como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA 
E MEDICINA DO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS 
AMBIENTAIS- PPRA, LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO – LT-
CAT, E DO LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE- LTIP, PROGRAMA DE 
CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL- PCMSO, BEM COMO REALIZAR EXAMES 
MÉDICOS PERIÓDICOS DO PCMSO, NAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL., conforme 
especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e 
seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua 15 de Novembro, 75, 
Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas 
através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou 
compras@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 1º de dezembro de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2021
EDITAL Nº 144/2021

PROCESSO Nº 162/2021
OBJETO: Registro de Preços para eventual 
aquisição de Equipamentos de Informática. 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 da BBM – Bolsa 
Brasileira de Mercadoria, na data de 17 de 
dezembro de 2021, às 09h00. Maiores infor-
mações, na Gerência de Compras, Licitações e 
Contratos do SAAE, através do telefone: (19) 
3834-9430. Indaiatuba, 01 de dezembro de 
2021. Engº Pedro Claudio Salla - Superin-
tendente 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 028/2021

Objeto: Contratação de empresa 
especializada para manutenção de 02 
bombas da marca fl ygt, modelo 3201, com 
substituição de todas as peças necessárias, 
bem como os serviços especifi cados no 
Termo de Referência Anexo I do edital.
Valor Total Estimado:  R$ 112.592,00
Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias. 
Sessão Pública: 15/12/2021 às 09h00min. 
Retirada do Edital: O Edital com 
condições de participação, especifi cações e 
demais informações estará à disposição dos 
interessados para conhecimento e retirada na 
Rua Ciro Lagazzi, nº 155, Jardim Cândida – 
Araras-SP, das 8h00min às 12h00min e das 
14h00min às 17h00min ou pelo site www.
saema.com.br - Link Licitações - Pregão 
Presencial. Informações: (19) 3543-5509 e 
(19) 3543-5523. 

Aviso de Suspensão - Licitação
Pregão Presencial nº 026/2021

Objeto: contratação de empresa para 
prestação de serviços de conserto, 
balanceamento e alinhamento de pneus de 
caminhões, trator, caminhonete e veículos 
leves (carros e pick-up) incluindo serviço de 
socorro.
Aviso aos Licitantes: o Saema – Serviço 
de Água e Esgoto do Município de Araras 
informa que, a sessão pública deste Pregão 
que seria realizada no dia 09/12/2021 
está SUSPENSA para análise jurídica 
desta licitação. Informações pelos telefones 
(19) 3543-5509 e (19) 3543-5523. Araras, 
1/12/2021. Alexandre Faggion Castagna 
- Presidente Executivo; Fernanda Buzo - 
Chefe da Divisão de Compras e Licitações

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO 
DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO ESTÁ 
A CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A PERTINÊNCIA DO 
CRÉDITO À UNIÃO, VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da 
Portaria do Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada 
no Diário Oficial da União, de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) 
POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE PRONAF, ABAIXO RELACIONADO(S), 
que a não regularização da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data da publicação deste Edital
a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida Ativa da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não 
quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, de 19.07.2002.

O crédito inadimplido, referente à operação abaixo relacionada, foi contratado 
com recursos Públicos Federais, sendo crédito de conta e risco da União.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações 
a respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
responsável pela condução da operação.

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº_OPERAÇÃO
ESPOLIO PEDRO 

FRANCISCO JACINTO 45149801 MUTUARIO PRINCIPAL 4000819
ESPOLIO PEDRO 

FRANCISCO JACINTO 45149801 MUTUARIO PRINCIPAL 4000790

Samuel Nonato Mourão Barbosa
Gerente Geral

Edital de Notificação

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 119/2021, na modalidade de Pregão 30/2021, na forma presen-
cial, para a contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viço de locação de concentradores para oxigenoterapia e insumos, para 
pacientes acamados e com indicação médica. Data: 15 de dezembro de 
2021, às 09 horas. O edital completo e seus anexos serão fornecidos aos 
interessados, na Praça da Matriz, 247, na cidade de Castilho, Estado de 
São Paulo, e o arquivo digital será disponibilizado pelo e-mail: licitacao@
castilho.sp.gov.br. Informações complementares que se fizerem neces-
sárias deverão ser procuradas pelo interessado na Divisão de Licitações 
desta municipalidade, ou através do telefone (18) 3741-9000 ramal 9034, 
quando o assunto se relacionar com os termos do presente edital, ou na 
Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica, através do telefone (18) 
3741 9600, quando a dúvida se relacionar com o objeto licitado. Castilho – 
SP, 01 de dezembro de 2021. Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
CNPJ: 03.582.243/0001-73

ABERTURAS DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO nº 025/2020. Edital de 28/10/2020. OBJETO: Aquisição e instalação de complexo de containers 
marítimos 5 x 40 hc modificado para vestiários e guaritas nas unidades descentralizadas da DAE S/A Água e Esgoto. 
TIPO: Menor Preço Global. NOVA DATA DE ABERTURA: às 14:00 do dia 27/12/2021.
Editais disponíveis para retirada: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Editais) gratuitamente. 

Claudia Santos Fagundes – Diretora Administrativa.

“AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 
N°0030/2021, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 8910/2021, TIPO: 
MENOR PREÇO POR LOTE”. Objeto: Registro de preços para a eventual 
aquisição de materiais de construção, obedecidas às especificações téc-
nicas contidas no caderno técnico, conforme Anexo - I do Edital. Abertura 
dos envelopes: 14/12/2021 às 09h30min. Informações: A cópia completa 
do Edital poderá ser adquirida, através do endereço eletrônico www.embu-
guacu.sp.gov.br/licitacoes. Embu-Guaçu, 01 de dezembro de 2021. José 
Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO 

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0032/2020 TOMADA DE PREÇO 

N° 0009/2020 Contratada: W.V. FERNANDES EIRELI Objeto: Contratação 

de Empresa especializada para a execução de pavimentação e recupera-

ção Asfáltica na Estrada Antônio Domingues Trenahi – Bairro Santo Egídio 

– Embu Guaçu. Vigência: 29/11/2021 à 28/03/2022. Embu Guaçu 01 de 

dezembro de 2021, José Antônio Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
0011/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E – 8928/2021. ADJUDICO 
o objeto que visa a aquisição de veículos, zero quilometro, para a Secreta-
ria de Assistência Social do município de Embu Guaçu, conforme especi-
ficações e quantidades estabelecidas no termo de referência – Anexo – I. 
HOMOLOGANDO a decisão da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações, para a empresa: SMART MG COMERCIO & REPRESENTA-
ÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 31.022.161/0001-00, Valor total: R$ 
177.000,00. Embu Guaçu, 01 de dezembro de 2021. José Antonio Pereira 
– Prefeito Municial de Embu Guaçu.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Aviso de Suspensão de Licitação
A Comissão de Licitação da FUNDACI – Fundação Arte e Cultura de 
Ilhabela, CNPJ 03.206.986/0001-49, torna público que decide SUS-

PENDER o certame referente ao Edital do Pregão Presencial n° 002/2021 - Processo 
n° 051/2021 – Objeto: Registro de Preços Visando Futuras e Eventuais Aquisições de 
Material de Limpeza, Descartáveis e de Consumo da FUNDACI para revisão e retifica-
ção do Termo de Referência e Edital. A nova data de abertura será divulgada na forma 
da Lei. Endereço Rua Dr. Carvalho, n° 80, Centro, Ilhabela, SP. telefone (12) 3896-
1571, Regina Nogueira – Presidente da Comissão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 376/2021 
PROCESSO n° 49.434/2021 – OC: 822400801002021OC00394
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA 
ATENDER A MANDADOS JUDICIAIS - PARTICIPAÇÃO AMPLA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO ANEXO I. DATA INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔ-
NICA: 02 DE DEZEMBRO DE 2021. DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 14 DE 
DEZEMBRO DE 2021 - HORÁRIO: 09:00 HORAS. ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.
br. O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. 
Informações na Comissão Permanente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones 
(14) 3811-1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.br.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANDRE GASPARINI SPADARO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ABERTURA DE EDITAL 

ORGÃO: Centro de Promoção Social Municipal de Limeira – CEPROSOM.
EDITAL: nº 22/2021.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico - nº 22/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3611/2021.
DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 15/12/2021, às 09h00min.
OBJETO: Aquisição de Camisetas.
Oferta de Compra: 2021OC00011
O edital completo poderá ser consultado e/ou adquirido no Setor de Licitação desta Autarquia Municipal, sito na 
Avenida Campinas nº 115, Cidade Jardim, Limeira-SP, de segunda a sexta-feira, das 9hrs00min às 11hrs00min 
e das 13hrs30min às 16hrs30min. A aquisição ocorrerá mediante o recolhimento dos respectivos valores, de 
acordo com Ato nº. 01, de 11 de janeiro de 2018. Poderá também ser retirado no site www.ceprosom.sp.gov.br ou 
solicitado através do e-mail licita@ceprosom.com.br. Informações pelo telefone (19) 3404-6258 / (19) 3404-6245.

Centro de Promoção Social Municipal

CEPROSOM

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                   AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 630/2021

OBJETO: Fornecimento parcelado de carne de frango, durante o exercício 
de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/12/2021, às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 16/12/2021, às 09h.

O Edital completo poderá ser obtido pelo endereço eletrônico http://www.
licitapira.piracicaba.sp.gov.br. Dúvidas: (19) 3403-1020. 

Piracicaba, 1º de dezembro de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto na UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) o Pregão Eletrônico PE DGA 904/2021, 
processo 20-P-24796/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592021OC00300, do tipo menor preço mensal, 
destinado à Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), destinado ao tráfego de chamadas 
locais, LDN (longa distância nacional), LDI (longa distância internacional) e ligação para celulares entre os 
Campi da Unicamp e a rede pública de telefonia (RTPC). O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até 
o dia 16/12/2021 às 09h30min, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP 
(http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMNISTRAÇÃO

DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - SUPRIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Aviso de Retifi cação de Edital de Licitação

Pregão Eletrônico nº 44/2021
A Prefeitura Municipal de Cajuru/SP, torna publica a alteração do edital da abertura do 
processo licitatório Pregão Presencial – Registro de Preços Para Aquisição de Insumos 
de Limpeza nº44/2021, para constar que: A empresa vencedora do(s) item(ns) deverá 
apresentar amostras com as especifi cações, conforme termo de referência. Ficando 
redesignada a data da sessão pública para o dia 15.12.2021 às 09:00 horas. As demais 
disposições do Edital de abertura do processo licitatório em referência permanecem 
inalteradas. Cajuru, 01 de dezembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Cancelamento 

Pregão Presencial 38/2021
O município de Cajuru comunica aos interessados no Pregão Presencial 38/2021, cujo 
objeto é registro de preço para contratação de empresa especializada para obtenção 
de licença ambiental do cemitério municipal de Cajuru em atenção ao órgão regulador 
(Cetesb) onde deverá ser realizado contemplando as seguintes licenças (LP, LI, LO), 
que após decisão administrativa, torno público o seu cancelamento com fundamento 
na Lei 8666/93 com justifi cativa fundamentada no processo. 

Cajuru/SP 30 de novembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IBITINGA

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DE 30/11/2021 - 
PÁGINA 430: 

A Prefeitura  Municipal de Ibitinga comunica 
a seguinte errata: ONDE CONSTOU: “PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 044/2021” LEIA-SE: “PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 044/2021”.

Ibitinga, 01 de dezembro de 2021. 
Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos 
para ampliação e adequação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, localizado à 
Rua Conselheiro Antônio Prado, 307 - Centro no Município de Olímpia/SP, referente ao Contrato de Financiamento 
à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA Contrato n° 0554922 - DVº:74 da Caixa Econômica Federal. Entrega 
dos Envelopes: 20/12/2021 às 09h30. Abertura dos Envelopes: 20/12/2021 às 10h. Tel.: (17) 3279-3274. Site 
www.olimpia.sp.gov.br. Olímpia, 01/12/2021. João Luiz Alves Ferreira - Diretor da Divisão de Suprimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Aviso de Licitação - Edital Resumido

Processo Administrativo nº 277/2021 - Pregão Eletrônico nº 067/2021
Início: 01/12/2021 – Encerramento: 15/12/2021 – Horário 09h00. Abertura da 
Sessão: 15/12/2021 – Horário: 09h01. Endereço Eletrônico: WWW.VIRADOURO.
SP.GOV.BR (http://191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 0KM CONFORME PROCESSO FNAS 
71000.0619312020-84. PROCESSO LICITATÓRIO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 
123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público 
aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima especifi cado, cujo 
encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A cópia digital 
do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser retirada junto do site http://www.viradouro.sp.gov.br/ 
ou através do e-mail pregão.viradouro@gmail.com. Demais publicações referentes ao 
certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.
Viradouro/SP, 1º de dezembro de 2021. DANIELA DE SOUZA LIMA - PRESIDENTE DA CPL

EDITAL Nº 108/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2021.

PROCESSO Nº 14456/2021.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 108/2021 - PRO-
CESSO nº 14456/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM NA RUA SANTOS DUMONT, RUA 
DA SAUDADE E RUA MIGUEL ASCOLI, CONFORME PLANILHAS E PROJETOS DES-
CRITOS NOS ANEXOS CONSTANTES DO EDITAL. MODALIDADE: Tomada de Preços 
- ENCERRAMENTO: 21 de dezembro de 2021, às 09:30 horas - DATA DE ABERTURA: 
21 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 Roma-
nópolis, a TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2021. 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, 01 de dezembro de 2021
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2021
EDITAL RETIFICADO Nº 142/ 2021

PROCESSO Nº 158/2021
REABERTURA DE PRAZO

Objeto: Contratação de empresa especializada 
para cobertura securitária dos veículos leves, 
médios, pesados e carrocerias/equipamentos 
pertencentes à frota do SAAE Indaiatuba. 
Tendo em vista o esclarecimento e a impugna-
ção apresentados no certame em referência, 
resolve o SAAE - Serviço Autônomo de Água e 
Esgotos de Indaiatuba, proceder à retifi cação do 
Edital em epigrafe. O Edital retifi cado está dis-
ponível gratuitamente através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.sp.gov.
br. Este Pregão será realizado de forma ELE-
TRÔNICA, através do BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 15 de dezembro de 
2021, às 09h00. Maiores informações, na Ge-
rência de Compras, Licitações e Contratos do 
SAAE, através do telefone: (19) 3834-9430. 
Indaiatuba, 01 de dezembro de 2021. ENGº 
PEDRO CLAUDIO SALLA - Superintendente

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 027/2021
Objeto: permissão  de uso á titulo precário das 
instalações da cantina 1 (um) localizada nas de-
pendências da cidade das crianças, na rua Daniel 
Antonio de Freitas, 740, distrito industrial – Sec. 
Mun. de Esportes e Lazer. Data Limite para rece-
bimento dos envelopes contendo a habilitação e 
a proposta: 04/janeiro/2022 às 17:00 horas. Data 
da sessão pública de abertura dos envelopes: 05/
janeiro/2022 às 8:30 horas – Local de protocolo 
dos envelopes e da sessão: Diretoria de Compras 
e Contratos – 2º andar do Paço Municipal   - Av. 
Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: 
http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action    

COMUNICADO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2021

Processo nº 14.568/2021
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
agricultura familiar mediante Programa de Aqui-
sição de Alimentos – PAA, na Modalidade de 
Compra Institucional, com dispensa de licitação, 
de acordo com art. 5º do Decreto Presidencial nº 
7.775/12, art. 17º da Lei 12.512/11 e art. 3º da Re-
solução nº 50/12 do GGPAA da SESAN. - Prefeitura 
do Município de São José do Rio Preto/SP - Sec. 
Mun. Agricultura e Abastecimento. Comunicamos 
que foi alterada a data limite para entrega dos 
envelopes contendo a documentação para habi-
litação e o projeto de venda para o dia 16/DEZEM-
BRO/2021, sendo que a sessão de abertura dos 
envelopes terá início nessa mesma data às 15:00 
horas e, serão recebidos os envelopes que foram 
entregues até às 15:15 horas. Outras informações: 
http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action 

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

EDITAL PROCESSO Nº 131/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2021
REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2021

Objeto “REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO 
DE PAVIMENTO (TAPA BURACO) E CORREÇÃO DE ANOMALIAS NO 
PAVIMENTO (BORRACHUDO)”.
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obedecer 
às especifi cações do instrumento convocatório. O recebimento das propos-
tas de preços será até o dia 15/12/2021 e o início da sessão para disputa de 
preços será dia 15/12/2021 às 14h00m.
• Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao e 
http://189.56.99.34:5656/comprasedital/. 
• Site para realização do pregão: http://189.56.99.34:5656/comprasedital/.
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário ofi cial de Brasília.
Informações pelo telefone (18) 3371-9500.

Maracaí – SP, em 01 de dezembro de 2021.
Paulo Eduardo da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021.

PROCESSO Nº 227/2021 - EDITAL Nº 134/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO 
E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS TIPO CARTILHA E CARTAZ PARA 
ORIENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRANA. Data/Horário 
09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 15 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, 01 de dezembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2021.

PROCESSO Nº 228/2021 - EDITAL Nº 135/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRANSBORDO, TRANSPORTE, 
RECEPÇÃO, TRIAGEM, PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL/DEMOLIÇÃO, VOLUMOSOS/INSERVÍVEIS E MASSA VERDE 
PRODUZIDOS – LOTE 01 E À DISPONIBILIZAÇÃO DE ATÉ 15 CAÇAMBAS COM ATÉ 
200 TROCAS DE CAÇAMBAS COMUNITÁRIAS/MÊS – LOTE 2, NESTE MUNICÍPIO 
DE SERRANA, PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM CONSONÂNCIA COM 
AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ANEXO I. Data/Horário 
14:00 horas (Horário de Brasília) do dia 15 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, 01 de dezembro de 2021. 
Leonardo Caressato Capiteli 

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
EDITAL Nº 99/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2021
PROCESSO Nº 14.157/2021

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 99/2021 - PRO-

CESSO Nº 14.157/2021 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECI-

MENTO PARCELADO DE CAMAS INFANTIS EMPILHÁVEIS E CADEIRÕES DE ALIMEN-

TAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO ÂMBITO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FERRAZ DE VASCONCELOS. MODALIDADE: Pregão 

Presencial - DATA DE ABERTURA: 14 de dezembro de 2021, às 14:00 horas. A Prefeitura 

Municipal de Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, sito 

à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO PRESENCIAL 73/2021. Os inte-

ressados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal 

de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de 

Compras e Licitações, no horário compreendido entre 9 horas às 16 horas, de segunda à 

sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. 

Maiores informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 1º de dezembro de 2021.

Priscila Conceição Gambale Vieira Matos
Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021. Processo 
Administrativo n.º 120/2021. Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade Municipal 
Adjudicou e Homologou o objeto desta licitação referente REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e 
eventual Aquisição de Equipamentos de Proteção e Material de Limpeza e Higiene para combate 
ao COVID 19, para as Unidades Escolares, conforme Termo de Referência contido no Anexo I para 
ECOPLAST INDÚSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA EPP no item 01 perfazendo um valor 
total de R$ 18.200,00, PLASTICOS V.P. INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EPP no item 02, perfazendo 
um valor total de R$ 11.220,00, ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME nos itens 03 
e 14, perfazendo um valor total de R$ 8.239,00, RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME nos itens 05, 12 
e 13, perfazendo um valor total de R$ 16.009,50, DZ7 TECNOLOGIA MARKETING EIRELI EPP nos 
itens 06 e 09, perfazendo um valor total de R$ 12.953,50, TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 
EIRELI EPP no item 08 perfazendo um valor total de R$ 2.500,00, GRAFICA DO PRETO LTDA ME 
no item 10, perfazendo um valor total de R$ 12.250,00, e ADJUDICO e HOMOLOGO para a ESSENZA 
INDÚSTRIA QUIMICA EIRELI no item 04 perfazendo um valor total de R$ 10.950,00. Araçoiaba da 
Serra, em 30 de novembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

AVISO DE LICITAÇÃO  | AUTARQUIA MUNICIPAL – SAÚDE 

COMUNICADO DE ABERTURA
A AUTARQUIA MUNICIPAL SAÚDE, COMUNICA aos interessados a aber-
tura da seguinte licitação:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/AMS–IS/2021 - Processo Administrativo 
nº. I – 16.304/2021 - Tipo: Menor preço por item. Objeto: Registro de preços 
para eventual aquisição de diversos pneus. A abertura da Sessão Pública 
será às 09h30 do dia 16/12/2021. A Sessão ocorrerá no Auditório da Au-
tarquia Municipal Saúde - IS, situada na Rua Major Manoel Francisco de 
Moraes nº. 286, Centro, Município de Itapecerica da Serra, Estado de São 
Paulo. O caderno de licitação composto de edital e anexos poderá ser ad-
quirido no endereço eletrônico da Prefeitura de Itapecerica da Serra: www.
itapecerica.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021 - PROCESSO Nº 64/2021

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO 
PRESENCIAL - Nº 33/2021, do tipo menor preço, por empreitada de menor preço 
unitário, visando Registro de preço para eventual e futura aquisição de frios 
(apresuntado e queijo mussarela) de primeira qualidade para atender o cardápio 
oficial do programa municipal de alimentação escolar, por fornecimento parcelado e a 
pedido, respeitando às necessidades e o interesse publico, pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme quantitativo e especificações descritas no termo de referência, com 
encerramento para credenciamento às 09h00min do dia 17/12/2021. 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, 02/12/2021. 
Pregoeiro (Portaria 7518/2021).Leandro Martinez – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2021
Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 157/2021 - Processo Nº SES-PRC-2021/44077- destinado à AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO - SWITCH. A realização da sessão será no dia 14/12/2021 às 10:00 horas, através do 
endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br.
O Edital estará disponível nos sítios: www.bec.sp.gov.br e/ou www.imesp.com.br - opção: e-nego-
ciospublicos

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 211/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2021 - EDITAL Nº 105/2021
O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de 
quem possa interessar, que no dia 10 de janeiro de 2022, às 09h00min, na sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, sita à Rua 15 de Novembro, nº 75, Centro, será realizada aberta através do 
Edital nº 105/2021 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, tendo 
como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA 
E MEDICINA DO TRABALHO A FIM DE ELABORAR PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS 
AMBIENTAIS- PPRA, LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO – LT-
CAT, E DO LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE- LTIP, PROGRAMA DE 
CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL- PCMSO, BEM COMO REALIZAR EXAMES 
MÉDICOS PERIÓDICOS DO PCMSO, NAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL., conforme 
especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e 
seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua 15 de Novembro, 75, 
Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas 
através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou 
compras@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 1º de dezembro de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2021
EDITAL Nº 144/2021

PROCESSO Nº 162/2021
OBJETO: Registro de Preços para eventual 
aquisição de Equipamentos de Informática. 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 da BBM – Bolsa 
Brasileira de Mercadoria, na data de 17 de 
dezembro de 2021, às 09h00. Maiores infor-
mações, na Gerência de Compras, Licitações e 
Contratos do SAAE, através do telefone: (19) 
3834-9430. Indaiatuba, 01 de dezembro de 
2021. Engº Pedro Claudio Salla - Superin-
tendente 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 028/2021

Objeto: Contratação de empresa 
especializada para manutenção de 02 
bombas da marca fl ygt, modelo 3201, com 
substituição de todas as peças necessárias, 
bem como os serviços especifi cados no 
Termo de Referência Anexo I do edital.
Valor Total Estimado:  R$ 112.592,00
Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias. 
Sessão Pública: 15/12/2021 às 09h00min. 
Retirada do Edital: O Edital com 
condições de participação, especifi cações e 
demais informações estará à disposição dos 
interessados para conhecimento e retirada na 
Rua Ciro Lagazzi, nº 155, Jardim Cândida – 
Araras-SP, das 8h00min às 12h00min e das 
14h00min às 17h00min ou pelo site www.
saema.com.br - Link Licitações - Pregão 
Presencial. Informações: (19) 3543-5509 e 
(19) 3543-5523. 

Aviso de Suspensão - Licitação
Pregão Presencial nº 026/2021

Objeto: contratação de empresa para 
prestação de serviços de conserto, 
balanceamento e alinhamento de pneus de 
caminhões, trator, caminhonete e veículos 
leves (carros e pick-up) incluindo serviço de 
socorro.
Aviso aos Licitantes: o Saema – Serviço 
de Água e Esgoto do Município de Araras 
informa que, a sessão pública deste Pregão 
que seria realizada no dia 09/12/2021 
está SUSPENSA para análise jurídica 
desta licitação. Informações pelos telefones 
(19) 3543-5509 e (19) 3543-5523. Araras, 
1/12/2021. Alexandre Faggion Castagna 
- Presidente Executivo; Fernanda Buzo - 
Chefe da Divisão de Compras e Licitações

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO 
DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO ESTÁ 
A CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A PERTINÊNCIA DO 
CRÉDITO À UNIÃO, VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da 
Portaria do Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada 
no Diário Oficial da União, de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) 
POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE PRONAF, ABAIXO RELACIONADO(S), 
que a não regularização da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data da publicação deste Edital
a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida Ativa da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não 
quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, de 19.07.2002.

O crédito inadimplido, referente à operação abaixo relacionada, foi contratado 
com recursos Públicos Federais, sendo crédito de conta e risco da União.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações 
a respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
responsável pela condução da operação.

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº_OPERAÇÃO
ESPOLIO PEDRO 

FRANCISCO JACINTO 45149801 MUTUARIO PRINCIPAL 4000819
ESPOLIO PEDRO 

FRANCISCO JACINTO 45149801 MUTUARIO PRINCIPAL 4000790

Samuel Nonato Mourão Barbosa
Gerente Geral

Edital de Notificação

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 119/2021, na modalidade de Pregão 30/2021, na forma presen-
cial, para a contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viço de locação de concentradores para oxigenoterapia e insumos, para 
pacientes acamados e com indicação médica. Data: 15 de dezembro de 
2021, às 09 horas. O edital completo e seus anexos serão fornecidos aos 
interessados, na Praça da Matriz, 247, na cidade de Castilho, Estado de 
São Paulo, e o arquivo digital será disponibilizado pelo e-mail: licitacao@
castilho.sp.gov.br. Informações complementares que se fizerem neces-
sárias deverão ser procuradas pelo interessado na Divisão de Licitações 
desta municipalidade, ou através do telefone (18) 3741-9000 ramal 9034, 
quando o assunto se relacionar com os termos do presente edital, ou na 
Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica, através do telefone (18) 
3741 9600, quando a dúvida se relacionar com o objeto licitado. Castilho – 
SP, 01 de dezembro de 2021. Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
CNPJ: 03.582.243/0001-73

ABERTURAS DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO nº 025/2020. Edital de 28/10/2020. OBJETO: Aquisição e instalação de complexo de containers 
marítimos 5 x 40 hc modificado para vestiários e guaritas nas unidades descentralizadas da DAE S/A Água e Esgoto. 
TIPO: Menor Preço Global. NOVA DATA DE ABERTURA: às 14:00 do dia 27/12/2021.
Editais disponíveis para retirada: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Editais) gratuitamente. 

Claudia Santos Fagundes – Diretora Administrativa.

“AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 
N°0030/2021, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 8910/2021, TIPO: 
MENOR PREÇO POR LOTE”. Objeto: Registro de preços para a eventual 
aquisição de materiais de construção, obedecidas às especificações téc-
nicas contidas no caderno técnico, conforme Anexo - I do Edital. Abertura 
dos envelopes: 14/12/2021 às 09h30min. Informações: A cópia completa 
do Edital poderá ser adquirida, através do endereço eletrônico www.embu-
guacu.sp.gov.br/licitacoes. Embu-Guaçu, 01 de dezembro de 2021. José 
Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO 

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0032/2020 TOMADA DE PREÇO 

N° 0009/2020 Contratada: W.V. FERNANDES EIRELI Objeto: Contratação 

de Empresa especializada para a execução de pavimentação e recupera-

ção Asfáltica na Estrada Antônio Domingues Trenahi – Bairro Santo Egídio 

– Embu Guaçu. Vigência: 29/11/2021 à 28/03/2022. Embu Guaçu 01 de 

dezembro de 2021, José Antônio Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
0011/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E – 8928/2021. ADJUDICO 
o objeto que visa a aquisição de veículos, zero quilometro, para a Secreta-
ria de Assistência Social do município de Embu Guaçu, conforme especi-
ficações e quantidades estabelecidas no termo de referência – Anexo – I. 
HOMOLOGANDO a decisão da Comissão Permanente para Julgamento 
de Licitações, para a empresa: SMART MG COMERCIO & REPRESENTA-
ÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 31.022.161/0001-00, Valor total: R$ 
177.000,00. Embu Guaçu, 01 de dezembro de 2021. José Antonio Pereira 
– Prefeito Municial de Embu Guaçu.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Aviso de Suspensão de Licitação
A Comissão de Licitação da FUNDACI – Fundação Arte e Cultura de 
Ilhabela, CNPJ 03.206.986/0001-49, torna público que decide SUS-

PENDER o certame referente ao Edital do Pregão Presencial n° 002/2021 - Processo 
n° 051/2021 – Objeto: Registro de Preços Visando Futuras e Eventuais Aquisições de 
Material de Limpeza, Descartáveis e de Consumo da FUNDACI para revisão e retifica-
ção do Termo de Referência e Edital. A nova data de abertura será divulgada na forma 
da Lei. Endereço Rua Dr. Carvalho, n° 80, Centro, Ilhabela, SP. telefone (12) 3896-
1571, Regina Nogueira – Presidente da Comissão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 376/2021 
PROCESSO n° 49.434/2021 – OC: 822400801002021OC00394
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA 
ATENDER A MANDADOS JUDICIAIS - PARTICIPAÇÃO AMPLA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO ANEXO I. DATA INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔ-
NICA: 02 DE DEZEMBRO DE 2021. DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 14 DE 
DEZEMBRO DE 2021 - HORÁRIO: 09:00 HORAS. ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.
br. O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. 
Informações na Comissão Permanente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones 
(14) 3811-1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.br.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANDRE GASPARINI SPADARO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ABERTURA DE EDITAL 

ORGÃO: Centro de Promoção Social Municipal de Limeira – CEPROSOM.
EDITAL: nº 22/2021.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico - nº 22/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3611/2021.
DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 15/12/2021, às 09h00min.
OBJETO: Aquisição de Camisetas.
Oferta de Compra: 2021OC00011
O edital completo poderá ser consultado e/ou adquirido no Setor de Licitação desta Autarquia Municipal, sito na 
Avenida Campinas nº 115, Cidade Jardim, Limeira-SP, de segunda a sexta-feira, das 9hrs00min às 11hrs00min 
e das 13hrs30min às 16hrs30min. A aquisição ocorrerá mediante o recolhimento dos respectivos valores, de 
acordo com Ato nº. 01, de 11 de janeiro de 2018. Poderá também ser retirado no site www.ceprosom.sp.gov.br ou 
solicitado através do e-mail licita@ceprosom.com.br. Informações pelo telefone (19) 3404-6258 / (19) 3404-6245.

Centro de Promoção Social Municipal

CEPROSOM

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                   AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 630/2021

OBJETO: Fornecimento parcelado de carne de frango, durante o exercício 
de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/12/2021, às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 16/12/2021, às 09h.

O Edital completo poderá ser obtido pelo endereço eletrônico http://www.
licitapira.piracicaba.sp.gov.br. Dúvidas: (19) 3403-1020. 

Piracicaba, 1º de dezembro de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto na UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) o Pregão Eletrônico PE DGA 904/2021, 
processo 20-P-24796/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592021OC00300, do tipo menor preço mensal, 
destinado à Contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), destinado ao tráfego de chamadas 
locais, LDN (longa distância nacional), LDI (longa distância internacional) e ligação para celulares entre os 
Campi da Unicamp e a rede pública de telefonia (RTPC). O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até 
o dia 16/12/2021 às 09h30min, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP 
(http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMNISTRAÇÃO

DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - SUPRIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Aviso de Retifi cação de Edital de Licitação

Pregão Eletrônico nº 44/2021
A Prefeitura Municipal de Cajuru/SP, torna publica a alteração do edital da abertura do 
processo licitatório Pregão Presencial – Registro de Preços Para Aquisição de Insumos 
de Limpeza nº44/2021, para constar que: A empresa vencedora do(s) item(ns) deverá 
apresentar amostras com as especifi cações, conforme termo de referência. Ficando 
redesignada a data da sessão pública para o dia 15.12.2021 às 09:00 horas. As demais 
disposições do Edital de abertura do processo licitatório em referência permanecem 
inalteradas. Cajuru, 01 de dezembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Cancelamento 

Pregão Presencial 38/2021
O município de Cajuru comunica aos interessados no Pregão Presencial 38/2021, cujo 
objeto é registro de preço para contratação de empresa especializada para obtenção 
de licença ambiental do cemitério municipal de Cajuru em atenção ao órgão regulador 
(Cetesb) onde deverá ser realizado contemplando as seguintes licenças (LP, LI, LO), 
que após decisão administrativa, torno público o seu cancelamento com fundamento 
na Lei 8666/93 com justifi cativa fundamentada no processo. 

Cajuru/SP 30 de novembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IBITINGA

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DE 30/11/2021 - 
PÁGINA 430: 

A Prefeitura  Municipal de Ibitinga comunica 
a seguinte errata: ONDE CONSTOU: “PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 044/2021” LEIA-SE: “PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 044/2021”.

Ibitinga, 01 de dezembro de 2021. 
Cristina Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos 
para ampliação e adequação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, localizado à 
Rua Conselheiro Antônio Prado, 307 - Centro no Município de Olímpia/SP, referente ao Contrato de Financiamento 
à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA Contrato n° 0554922 - DVº:74 da Caixa Econômica Federal. Entrega 
dos Envelopes: 20/12/2021 às 09h30. Abertura dos Envelopes: 20/12/2021 às 10h. Tel.: (17) 3279-3274. Site 
www.olimpia.sp.gov.br. Olímpia, 01/12/2021. João Luiz Alves Ferreira - Diretor da Divisão de Suprimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Aviso de Licitação - Edital Resumido

Processo Administrativo nº 277/2021 - Pregão Eletrônico nº 067/2021
Início: 01/12/2021 – Encerramento: 15/12/2021 – Horário 09h00. Abertura da 
Sessão: 15/12/2021 – Horário: 09h01. Endereço Eletrônico: WWW.VIRADOURO.
SP.GOV.BR (http://191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 0KM CONFORME PROCESSO FNAS 
71000.0619312020-84. PROCESSO LICITATÓRIO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 
123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público 
aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima especifi cado, cujo 
encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A cópia digital 
do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser retirada junto do site http://www.viradouro.sp.gov.br/ 
ou através do e-mail pregão.viradouro@gmail.com. Demais publicações referentes ao 
certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.
Viradouro/SP, 1º de dezembro de 2021. DANIELA DE SOUZA LIMA - PRESIDENTE DA CPL

EDITAL Nº 108/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2021.

PROCESSO Nº 14456/2021.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 108/2021 - PRO-
CESSO nº 14456/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM NA RUA SANTOS DUMONT, RUA 
DA SAUDADE E RUA MIGUEL ASCOLI, CONFORME PLANILHAS E PROJETOS DES-
CRITOS NOS ANEXOS CONSTANTES DO EDITAL. MODALIDADE: Tomada de Preços 
- ENCERRAMENTO: 21 de dezembro de 2021, às 09:30 horas - DATA DE ABERTURA: 
21 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 Roma-
nópolis, a TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2021. 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, 01 de dezembro de 2021
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2021
EDITAL RETIFICADO Nº 142/ 2021

PROCESSO Nº 158/2021
REABERTURA DE PRAZO

Objeto: Contratação de empresa especializada 
para cobertura securitária dos veículos leves, 
médios, pesados e carrocerias/equipamentos 
pertencentes à frota do SAAE Indaiatuba. 
Tendo em vista o esclarecimento e a impugna-
ção apresentados no certame em referência, 
resolve o SAAE - Serviço Autônomo de Água e 
Esgotos de Indaiatuba, proceder à retifi cação do 
Edital em epigrafe. O Edital retifi cado está dis-
ponível gratuitamente através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.sp.gov.
br. Este Pregão será realizado de forma ELE-
TRÔNICA, através do BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 15 de dezembro de 
2021, às 09h00. Maiores informações, na Ge-
rência de Compras, Licitações e Contratos do 
SAAE, através do telefone: (19) 3834-9430. 
Indaiatuba, 01 de dezembro de 2021. ENGº 
PEDRO CLAUDIO SALLA - Superintendente

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 027/2021
Objeto: permissão  de uso á titulo precário das 
instalações da cantina 1 (um) localizada nas de-
pendências da cidade das crianças, na rua Daniel 
Antonio de Freitas, 740, distrito industrial – Sec. 
Mun. de Esportes e Lazer. Data Limite para rece-
bimento dos envelopes contendo a habilitação e 
a proposta: 04/janeiro/2022 às 17:00 horas. Data 
da sessão pública de abertura dos envelopes: 05/
janeiro/2022 às 8:30 horas – Local de protocolo 
dos envelopes e da sessão: Diretoria de Compras 
e Contratos – 2º andar do Paço Municipal   - Av. 
Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: 
http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action    

COMUNICADO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2021

Processo nº 14.568/2021
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
agricultura familiar mediante Programa de Aqui-
sição de Alimentos – PAA, na Modalidade de 
Compra Institucional, com dispensa de licitação, 
de acordo com art. 5º do Decreto Presidencial nº 
7.775/12, art. 17º da Lei 12.512/11 e art. 3º da Re-
solução nº 50/12 do GGPAA da SESAN. - Prefeitura 
do Município de São José do Rio Preto/SP - Sec. 
Mun. Agricultura e Abastecimento. Comunicamos 
que foi alterada a data limite para entrega dos 
envelopes contendo a documentação para habi-
litação e o projeto de venda para o dia 16/DEZEM-
BRO/2021, sendo que a sessão de abertura dos 
envelopes terá início nessa mesma data às 15:00 
horas e, serão recebidos os envelopes que foram 
entregues até às 15:15 horas. Outras informações: 
http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action 

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

EDITAL PROCESSO Nº 131/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2021
REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2021

Objeto “REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO 
DE PAVIMENTO (TAPA BURACO) E CORREÇÃO DE ANOMALIAS NO 
PAVIMENTO (BORRACHUDO)”.
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obedecer 
às especifi cações do instrumento convocatório. O recebimento das propos-
tas de preços será até o dia 15/12/2021 e o início da sessão para disputa de 
preços será dia 15/12/2021 às 14h00m.
• Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao e 
http://189.56.99.34:5656/comprasedital/. 
• Site para realização do pregão: http://189.56.99.34:5656/comprasedital/.
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário ofi cial de Brasília.
Informações pelo telefone (18) 3371-9500.

Maracaí – SP, em 01 de dezembro de 2021.
Paulo Eduardo da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021.

PROCESSO Nº 227/2021 - EDITAL Nº 134/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO 
E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS TIPO CARTILHA E CARTAZ PARA 
ORIENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRANA. Data/Horário 
09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 15 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, 01 de dezembro de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2021.

PROCESSO Nº 228/2021 - EDITAL Nº 135/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRANSBORDO, TRANSPORTE, 
RECEPÇÃO, TRIAGEM, PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL/DEMOLIÇÃO, VOLUMOSOS/INSERVÍVEIS E MASSA VERDE 
PRODUZIDOS – LOTE 01 E À DISPONIBILIZAÇÃO DE ATÉ 15 CAÇAMBAS COM ATÉ 
200 TROCAS DE CAÇAMBAS COMUNITÁRIAS/MÊS – LOTE 2, NESTE MUNICÍPIO 
DE SERRANA, PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM CONSONÂNCIA COM 
AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ANEXO I. Data/Horário 
14:00 horas (Horário de Brasília) do dia 15 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, 01 de dezembro de 2021. 
Leonardo Caressato Capiteli 

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
EDITAL Nº 99/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2021
PROCESSO Nº 14.157/2021

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 99/2021 - PRO-

CESSO Nº 14.157/2021 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECI-

MENTO PARCELADO DE CAMAS INFANTIS EMPILHÁVEIS E CADEIRÕES DE ALIMEN-

TAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO ÂMBITO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FERRAZ DE VASCONCELOS. MODALIDADE: Pregão 

Presencial - DATA DE ABERTURA: 14 de dezembro de 2021, às 14:00 horas. A Prefeitura 

Municipal de Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, sito 

à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO PRESENCIAL 73/2021. Os inte-

ressados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal 

de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de 

Compras e Licitações, no horário compreendido entre 9 horas às 16 horas, de segunda à 

sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. 

Maiores informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 1º de dezembro de 2021.

Priscila Conceição Gambale Vieira Matos
Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

A5gazetasp.com.br
Quinta-feira, 2 De Dezembro De 2021 Brasil + Mundo

 A O ex-advogado-geral da 
União André Mendonça, in-
dicado ao Supremo Tribunal 
Federal, afirmou durante a 
sua sabatina na Comissão de 
Constituição e Justiça que a de-
mocracia no Brasil não foi con-
quistada com derramamento 
de sangue e mortes.

Mendonça foi questionado 
sobre sua posição sobre falas 
antidemocráticas e a defesa 
de atos de exceção, como o AI-
5, pela relatora Eliziane Gama 
(Cidadania-MA). Respondeu 
então que a democracia pre-
cisa ser preservada e que, no 
Brasil, ela não foi conquistada 
com derramamento de san-
gue e mortes.

“A democracia é uma con-
quista para a humanidade. 
Para nós não, mas em mui-
tos países ela foi conquistada 

Democracia no País 
veio sem sangue, 
diz Mendonça

NO SENADO. O indicado ao STF foi questionado sobre sua 
posição em relação a falas antidemocráticas e a defesa do AI-5

André Mendonça foi questionado sobre falas antidemocráticas e a defesa de atos de exceção

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

com sangue derramado e com 
vidas perdidas. Não há espaço 
para retrocessos. E o Supremo 
Tribunal Federal é o guardião 
desses direitos humanos”, afir-
mou.

O regime militar teve uma 
estrutura dedicada a tortura, 

mortes e desaparecimento.
Os números da repressão 

são pouco precisos, uma vez 
que a ditadura nunca reconhe-
ceu esses episódios.

Auditorias da Justiça Mili-
tar receberam 6.016 denún-
cias de tortura. Estimativas fei-
tas depois apontam para 20 
mil casos.

Presos relataram terem 
sido pendurados em paus de 
arara, submetidos a choques 
elétricos, estrangulamen-
to, tentativas de afogamento, 
golpes com palmatória, socos, 
pontapés e outras agressões.

Em alguns casos, a sessão 
de tortura levava à morte.

Em 2014, a CNV (Comissão 
Nacional da Verdade) listou 191 
mortos e o desaparecimento 
de 210 pessoas.

Outros 33 desaparecidos ti-

veram seus corpos localizados 
posteriormente, num total de 
434 pessoas.

“JUIZ NÃO É ACUSADOR”
O ex-ministro da Justiça André 
Mendonça disse durante a sa-
batina na Comissão de Consti-
tuição e Justiça do Senado que 
vai atuar em defesa da preser-
vação dos direitos e garantias 
fundamentais, caso tenha a 
indicação aprovada para o STF.

“Reafirmo que a preserva-

ção dos direitos e garantias 
fundamentais se revelam ain-
da mais indispensáveis pelos 
membros do Poder Judiciá-
rio, em especial pelos minis-
tros da Suprema Corte do país. 
Juiz não é acusador, e acusador 
não é juiz, bem como não se 
deve fazer pré-julgamentos”, 
afirmou.

Sobre a prisão em segun-
da instância, Mendonça disse 
que o STF deverá revisitar o as-
sunto apenas se for provocado 

a fazê-lo.
“Sou adepto ao princípio 

da segurança jurídica. Assim, 
entendo que a questão está 
submetida ao Congresso Na-
cional, cabendo a este delibe-
rar sobre o tema, devendo o 
STF revisitar o assunto ape-
nas após eventual pronuncia-
mento modificativo por par-
te do Poder Legislativo sobre 
a matéria e caso o judiciário 
seja provocado a fazê-lo”, de-
fendeu . (FP)

Presos relataram 
terem sido 
pendurados em 
pau de arara, 
submetidos a 
choques elétricos, 
estrangulamento, 
tentativa de 
afogamento, entre 
outras agressões

 A Em mais uma reviravolta 
na corrida eleitoral de 2022, o 
apresentador José Luiz Datena 
irá apoiar os tucanos João Do-
ria para a Presidência e Rodri-
go Garcia para o Governo de 
São Paulo.

“Fui convidado e aceitei 
participar da chapa deles, dis-
putando um cargo majoritá-
rio”, afirmou ele, que estava de 
malas prontas do PSL para o 
PSD de Gilberto Kassab para 
disputar o Senado por São Pau-
lo.

Em princípio, ele deve bus-

Datena fecha 
acordo para 
apoiar João Doria

Decisão de Datena representa uma reviravolta na corrida eleitoral

DIVULGAÇÃO

car a mesma vaga, mas outras 
opções não estão descartadas. 
Questionado se ele poderia ser 
vice de um dos tucanos, Date-
na disse: “Estou preparado. Se 
eles não arrumarem ninguém 
melhor, por que não?”.

Já o partido pelo qual ele 
vai concorrer é uma incógni-
ta até aqui. “Vai depender da 
coligação, mas pode ser o pró-
prio PSDB”, disse Datena. Em 
2018, ele chegou a ser anun-
ciado como pré-candidato do 
DEM ao Senado na chapa de 
Doria ao governo paulista, mas 

Apresentador disse que irá apoiar Doria para 
presidente e Rodrigo Garcia como governador

desistiu. Em seu programa na 
TV Bandeirantes, ele é crítico 
contumaz do governo paulis-
ta. “Isso mostra um despren-
dimento do Doria e do Gar-
cia. Eles sabem que eu posso 
agregar, posso ajudar a corri-
gir alguma coisa. Acredito que 
você possa mudar o sistema 
por dentro”, disse. 

A decisão é um revés para 
Kassab, e mais um efeito co-
lateral do balé envolvendo o 

nome do ex-governador Geral-
do Alckmin, que quer disputar 
o governo paulista, provavel-
mente pelo PSD, mas aceitou 
o namoro proposto pelo PT e 
pelo PSB para discutir ser vice 
de Luiz Inácio Lula da Silva na 
tentativa do ex-presidente de 
voltar ao Palácio do Planalto.

Datena também criticou 
a possível chapa entre Lula e 
Alckmin. Leia mais no site da 
Gazeta. (Igor Gielow, da FP)

 A Começou nesta quarta-fei-
ra o júri sobre a Boate Kiss, que 
pegou fogo em janeiro de 2013, 
em Santa Maria, cidade do inte-
rior gaúcho. As famílias de 242 
vítimas e outros 636 feridos es-
peram uma resposta da Justiça 
sobre a tragédia, que ocorreu 
durante o show da banda Gu-
rizada Fandangueira. A expec-
tativa é de que o júri dure entre 
10 e 15 dias.

As investigações apontam 
que as chamas começaram 
após apresentação pirotécni-
ca do músico Marcelo de Jesus 
dos Santos. Um dos artefatos 
pegou na espuma de prote-
ção acústica no teto da boate, 
iniciando o fogo que exalou 
fumaça tóxica. O júri popular, 
formado por sete pessoas, de-
cidirá se condena ou absolve 
quatro réus por 242 homicídios 

Boate Kiss: júri inicia 
e deve durar 15 dias

simples com dolo eventual e 
636 tentativas de assassinato.

Quatro pessoas sentarão no 
banco de réus. Além de San-
tos, o produtor musical da ban-
da, Luciano Augusto Bonilha 
Leão, que é quem teria com-
prado os fogos de artifício, e 
os sócios-proprietários da boa-
te: Elissandro Callegaro Spohr 
e Mauro Lodeiro Hoffmann, 
também são acusados pelos 
crimes. A pena-base para o ho-
micídio doloso no Código Pe-
nal Brasileiro é de seis a vinte 
anos de prisão.

O julgamento será presidi-
do pelo juiz Orlando Faccini 
Neto, do 2º Juizado da 1ª Vara 
do Júri da Comarca de Porto 
Alegre. O Conselho de Senten-
ça será formado pelo magistra-
do e por sete jurados, escolhi-
dos por sorteio. (FP)

 A O município do Rio de Ja-
neiroe, gestão Eduardo Paes 
(PSD), recebeu 160 mil doses 
de vacina contra a gripe e 
já retomou a imunização da 
população contra a doença. 
Na última terça-feira (30) a 
vacinação chegou a ser sus-
pensa devido à falta de imu-
nizante em algumas unida-
des de saúde da cidade, o que 
causou muitas críticas dos 
moradores.

Com a chegada das no-
vas doses, no entanto, a imu-
nização já foi retomada em 
alguns postos de saúde. A 
expectativa é que todos os 
pontos de vacinação já esti-
vessem com o imunizante 
até as 14h de  ontem. 

A cidade do Rio vive um 
surto de influenza A (H3N2), 
com vários casos registrados 
nos últimos dias. Por isso, a 
prefeitura decidiu convocar 

Rio de Janeiro recebe novas 
doses de vacina contra a gripe 

A cidade do Rio vive um surto de influenza A e, por isso, a prefeitura 
decidiu convocar a população para se vacinar contra a doença

GILBERTO MARQUES / GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

toda a população para se va-
cinar contra a doença.

A Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio informou que 
fazia cerca de 9 mil testes de 
Covid por semana, e que nos 

últimos dias, a quantidade de 
testes passou para 12 mil.

Em 99% deles deram ne-
gativo pra doença, o que in-
dica a prevalência de casos de 
gripe. (GSP e AB)

 A A vacinação obrigatória não 
deve ser descartada como po-
lítica pública para defender a 
população da União Europeia 
(UE), disse nesta quarta a pre-
sidente da Comissão Europeia, 
Ursula von der Leyen.

Regras de saúde pública no 
bloco são decididas pelos go-
vernos nacionais, e, na terça, a 
Grécia anunciou que passará a 
multar residentes de 60 anos 
ou mais que não se imuniza-
rem até 16 de janeiro. Já a Áus-
tria pretende tornar compulsó-
ria a vacina a partir de fevereiro.

O comentário da líder do 
Executivo da UE vem no mes-
mo dia em que a Alemanha 
registrou o maior número de 
mortes por Covid dos últimos 
nove meses. O Instituto Robert 
Koch relatou 446 novas mor-
tes pela doença nesta quarta 
-maior cifra diária desde 18 de 
fevereiro.

A taxa de incidência da 

União Europeia estuda 
vacinação obrigatória

doença nos últimos sete dias 
por 100 mil habitantes, porém, 
caiu pelo segundo dia conse-
cutivo: 442,9, contra 452,2 na 
terça. Epidemiologistas locais 
afirmam que, se seguir assim, 
o país ainda pode ter 6.000 
pessoas com Covid em trata-
mento de terapia intensiva até 
o feriado de Natal. (FP)

Alemanha 
registrou o 
maior número 
de mortes por 
Covid dos últims 
nove meses; o 
país relatou 446 
novas mortes 
pela doença nesta 
quarta

Ucrânia pede 
sanção contra 
ataque russo

 A A Ucrânia pediu para a Otan 
(Organização do Tratado do 
Atlântico Norte) preparar san-
ções econômicas contra a Rús-
sia a fim de impedir uma pos-
sível invasão por milhares de 
soldados russos concentrados 
perto de sua fronteira.

A Ucrânia não é membro 
da Otan, mas a aliança lidera-
da pelos Estados Unidos já si-
nalizou que está empenhada 
em preservar a soberania da 
ex-república soviética, que es-
treita relações com o Ocidente 
desde 2014.

Na terça-feira (30), a Otan 
alertou que um ataque à Ucrâ-
nia terá um “preço alto” para a 
Rússia. “Haverá um alto preço 
para a Rússia pagar caso eles 
mais uma vez usem a força 
contra a independência da na-
ção, a Ucrânia”, disse o secretá-
rio-geral da Otan, Jens Stolten-
berg. (FP)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Na publicação do dia 26/11/2021 Onde se lê: PP 32/2021 - 
PROC. 59/2021 - Objeto: Aquisição de material para utilização 
em pavimentação de blocos intertravados de concreto... Leia-se: 

PP 32/2021 - PROC. 57/2021 - Objeto: Aquisição de material para 
utilização em pavimentação de blocos intertravados de concreto...  

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2021. Processo Administrativo 
n.º 203/2021. Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade Municipal Adjudicou e Homologou 
o objeto desta licitação referente REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de 
Ventiladores de Parede para a Secretaria de Educação e Cultura e para a Secretaria de Saúde do município 
de Araçoiaba da Serra, conforme Termo de Referência contido no Anexo I para empresa: FERRFEIXE 
COMERCIAL LTDA EPP, sob o CNPJ 40.636.593/0001-00, perfazendo um valor total de R$ 42.998,40. 
Araçoiaba da Serra, em 30 de novembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2021 – Tipo: Menor preço global

Objeto: Contratação de prestação de serviços técnicos profissionais especializados para elaboração de 
diagnóstico estrutural e de projetos visando à recuperação, readequação e implantação de melhorias, incluindo 
a retirada adequada do lodo da estação de tratamento de água do município, com recursos financeiros do 
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – FEHIDRO. Entrega dos envelopes nº 01 - “HABILITAÇÃO” 
e 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”: até as 09:00 (nove) horas do dia 20 de dezembro de 2021. LOCAL DE 
ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DAS SESSÕES PÚBLICAS: Setor de Administração de 
Materiais, sito à Rua Benjamin Constant, nº 300, Centro, Brotas-SP. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos 
interessados no Departamento de Administração de Materiais e Licitações, no endereço supramencionado a 
partir de 06/12/2021. Informações através do telefone: (14) 3653-9900, em dias de expediente. Brotas-SP, 30 
de novembro de 2021 - MARCIA FERNANDES CHECCO - Administradora de Materiais e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 129/21 - Edital Nº 148/21 - Tipo Menor Preço por Item. 
Objeto: Aquisição de emulsão asfáltica, para entrega parcelada. O credenciamento 
e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos dia 15/12/21, das 9h às 
9:30, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, nº 600, Jd de Lucca. O edital 
fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. 
Informações: Tel.11-3183-0655. Thais A. Constantino – Pregoeira.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO LESTE

Encontra-se aberto na DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE 4 PREGÃO ELETRÔNICO 
número 07/2021, destinado A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PREPARO E DISTRI-
BUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO -SANITÁRIAS ADE-
QUADAS, AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL, 
CONTRATADOS SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO – PARTICIPAÇÃO 
AMPLA – 080267000012021OC00015. A realização da sessão será na data de 14/12/2021, às 10:00 
horas, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 103/2021. PROC. ADM. n.º 2713/2021. Tipo da Licitação: Menor 
Preço Unitário por Item Objeto: AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PÁ CARREGADEIRA, 1 (UM) MICRO-ÔNIBUS E 1 (UMA) RETROESCAVADEIRA, CONFORME DESCRITO 
NO ANEXO I DO EDITAL. Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 15/DEZEMBRO/2021 – ÀS 
14h00. 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, 01 de dezembro de 2021.Dr. Wagner José Schmidt - Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 113/2021. PROC. ADM. n.º 2958/2021. Tipo da Licitação: Menor Preço Global.Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO), PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA 
BARRA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL.Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos 
envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 17/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, 01 de dezembro de 2021.Dr. Wagner José Schmidt - Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 114/2021. PROC. ADM. n.º 2924/2021. Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário do Item. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 12 
MESES, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL.Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: 
dia 17/DEZEMBRO/2021 – ÀS 14h00. 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, 01 de dezembro de 2021.Dr. Wagner José Schmidt - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico Nº. 17/2021 – Processo Nº. 133/2021
Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado, incluindo 

instalação com fornecimento de todos os insumos necessário para atender 
à necessidade das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de 
Araçariguama, através do sistema de registro de preços (SRP) pelo período de 12 
meses. A Prefeitura de Araçariguama, por meio do Departamento de Licitações 
torna público que está aberto o processo licitatório acima mencionado. Sessão 
Pública do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 17/2021: 14/12/2021 às 14h, endereço: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital em seu inteiro teor estará à disposição 
a partir do dia 02/12/2021, das 09h às 16h30 no endereço Rua São João, n° 
228, Centro, Araçariguama-SP, no endereço eletrônico acima mencionado e 
também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N°075/2021. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N°225/2021.  Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de Oxigênio 
Medicinal de 1m³ e 10m³ envasados em cilindro de aço, incluindo o fornecimento dos cilindros em 
comodato para Secretaria de Saúde do município de Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de 
Referência contido no Anexo I. ENCERRAMENTO: 14.12.2021 às 09h30min. O edital completo 
poderá ser retirado através do Portal da Transparência do site www.aracoiaba.sp.gov.br. Araçoiaba da 
Serra/SP, 01 de dezembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Ref.: Processo nº 1298/2021 – Tomada de Preço nº 006/2021 – Objeto: contratação 
de empresa para construção do departamento de transporte da secretaria de 

educação e cultura - sec, com fornecimento de material e mão-de-obra. ADJUDICADO e 
HOMOLOGADO o procedimento licitatório em favor da empresa OBRACRI LTDA - EPP.

C. Mota, 01 de dezembro de 2021. Eraldo Jose Pereira – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2021 - PROCESSO Nº 201.063/2021

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção cor-
retiva em bomba SPV.
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 propos-
tas serão recebidas até às 08h00min do dia 15 de dezembro de 2021, exclusivamente 
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das 
Cruzes, 01 de dezembro de 2021. João Jorge da Costa – Diretor Geral do Semae. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2021 
OBJETO: Contratação das obras de recapeamento asfáltico com concreto betuminoso usinado à 
quente, em aproximadamente 15.189,48 m² de área na Avenida Nossa Senhora Aparecida e Ruas 
José de Moraes Bueno e Santa Rita, localizadas na cidade de Pederneiras/SP. ENCERRAMENTO: 
20/12/2021, às 9:00 hs. O Edital completo encontra-se disponível no site www.pederneiras.sp.gov.br. 
Maiores informações na Prefeitura, através do telefone (14) 3283-9576, com o responsável pelas lici-
tações. Pederneiras, 01 de dezembro de 2021. Ivana Maria Bertolini Camarinha – Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Aviso de Licitação - Edital Resumido

Processo Administrativo nº 278/2021 - Pregão Presencial Nº 044/2021
Registro de Preço nº 053/2021

Início: 01/12/2021 – Encerramento: 15/12/2021 – Horário 14h00min. Abertura dos 
Envelopes: 15/12/2021 – Horário: 14h00min. Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO LANCHES, REFRIGERANTES E ÁGUA E AFINS. 
PROCESSO LICITATÓRIO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123/2006. A Divisão de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público aos licitantes interessados, 
abertura de certame, com objeto acima especifi cado, cujo encerramento e abertura dar-se-
ão nas datas e horários acima aprazados. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Viradouro fornecerá cópia digital do Edital e seu(s) Anexo(s), devendo os mesmos, 
serem retirados na Divisão de Licitações, sito à Praça Major Manoel Joaquim, nº 349, 
Centro, Viradouro/SP, mediante apresentação de mídia para gravação, das 07h00min às 
11h00min e das 13h00min às 17h00min de segunda-feira à sexta-feira ou através do site 
http://www.viradouro.sp.gov.br/. Demais publicações referentes ao certame estarão 
disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br. 
Viradouro/SP, 1º de dezembro de 2021. DANIELA DE SOUZA LIMA - PRESIDENTE DA CPL




           
      
     



   
       


 

 





          

        

               


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
AVISO DE REPUBLICAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/21, EDITAL Nº 130/21, 
Tipo Menor Preço por Item. Objeto: LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 
E VENTILADOR. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação que 
seriam recebidos dia 06/12/21, serão recebidos no dia 16/12/21, das 9 horas às 
09h30min., na Seção de Licitações, Av. Luciano Consoline, nº 600, Jd de Lucca. O 
edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br.  
Informações: tel.11-3183-0655. Adriana Stocco – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
AVISO DE REPUBLICAÇÃO. Pregão Presencial Nº 127/21, Edital Nº 146/21, Tipo 
Menor Preço por Item. Objeto: O registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para 
eventual aquisição de fralda geriátrica. O credenciamento e os envelopes de Preços 
e Habilitação que seriam recebidos dia 03/12/2021, serão recebidos no dia 15/12/21, 
das 13h30min às 14 horas, na Seção de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jd. de 
Lucca. O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.
sp.gov.br. Informações: tel.11-3183-0655. Adriana Stocco - Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº. 67/2021
Processo Nº. 134/2021

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de ventiladores 
para unidades escolares do Município de Araçariguama, pelo período de 12 
(doze) meses. Sessão Pública: 14/12/2021 às 09h, na Rua São João, n° 228- 
Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição a 
partir do dia 02/12/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima mencionado e 
também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 79/2021, PROCESSO: 439/2021, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE 
PREÇOS DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PARA 
PACIENTES COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA GRAVE (COVID-19), E LEITO DE CLÍNICA MÉDICA PARA 
SEGMENTO PÓS UTI, SENDO ESTES DE ISOLAMENTO N-95. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 
16/12/2021 as 9h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio 
Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de 
Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, 
enviando mensagem eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br , informando os dados da 
empresa, a modalidade e o número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 
(11)4693-8013. 

JOSE LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal

ABERTURA/LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2021 – PROCESSO Nº 9581/2021 

- SRP: Aquisição de Materiais de Recreação e Esportivos, para a Secretaria 
M. de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, conforme especificações 
contidas no Edital. Abertura dia 16/12/2021, as 09h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2021 – PROCESSO Nº 9827/2021 – SRP: 
Aquisição de Brinquedos Pedagógicos, para a Secretaria M. de Educação, 
Cultura, Esporte e Turismo, conforme especificações contidas no Edital. 
Abertura dia 17/12/2021, as 09h.
Os Editais na íntegra poderá ser obtido ou consultado gratuitamente através 
do site www.capaobonito.sp.gov.br no portal Serviços, clicar em Editais.

Capão Bonito/SP, 01 de Dezembro de 2021.
Dr. Júlio Fernando Dias Galvão - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº345/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00058839-14 -Interessado: Secretaria Municipal de Administração 
-Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância e 
segurança patrimonial, armada e desarmada, através de postos de serviços, com 
disponibilização de mão de obra e equipamentos, para as unidades da Prefeitura 
Municipal de Campinas -Recebimento das Propostas do lote 01: das 08h do dia 
16/12/21 às 13h do dia 16/12/21 -Abertura das Propostas do lote 01: a partir 
das 13h do dia 16/12/21 -Início da Disputa de Preços:a partir das 14h do dia 
16/12/21 -Disponibilidade do Edital: a partir de 02/12/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Thais 
Oliveira pelo telefone (19) 2116-0916.

Campinas, 01 de dezembro de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Prefeitura Municipal de Ilhabela

Abertura Chamada Pública
A Comissão de Seleção da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna públi-
co que fará realizar à Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carva-
lho, 86 - Perequê - Ilhabela/SP a seguinte licitação: Edital nº 190/2021 
- Chamada Pública 017/2021 – Proc. Adm. nº11749/2021– Objeto:Con-
tratação de Serviço de Desenvolvimento Sociocultural Comunitário. Re-
cebimento: Na sala da Secretaria de Administração, situada no Paço 
Municipal de Ilhabela, onde se receberá a documentação relativa às Or-
ganizações da Sociedade Civil candidatas ao Chamamento Público, no 
dia 10/01/2022 às 10h10. O Edital completo deverá ser retirado no Portal 
Oficial do Município sitio www.ilhabela.sp.gov.br – serviços – licitações 
e quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, das 
10:00 às 17:00 horas ou pelo e-mail comissaodeselecao@ilhabela.sp.
gov.br. Ilhabela, 01 de dezembro de 2021. Patrícia Apª dos Santos de 
Oliveira – Departamento de Licitações. 

Custo desta Publicação R$ 307,30

AVISO DE LICITAÇÃO
(COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITEM EXCLUSIVOPARA 

ME/EPP/COOP)
Pregão nº346/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00073648-92 -Interessado: Secretaria Municipal de Educação 
-Objeto: Aquisição de leitor digital de livros -Recebimento das Propostas dos 
itens 01 a 02: das 08h do dia 16/12/21 às 13h do dia 16/12/21 -Abertura das 
Propostas dos itens 01 a 02: a partir das 13h do dia 16/12/21 -Início da Disputa 
de Preços: a partir das 14h do dia 16/12/21 -Disponibilidade do Edital: a partir 
de 02/12/21, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos 
adicionais com a Pregoeira Raquel Amaral pelo telefone (19) 2116-0838.

Campinas, 01 de dezembro de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP
151º LEILÃO PÚBLICO

GILSON KENTI INUMARU, Leiloeiro Oficial,  devidamente autorizado pela  SABESP,  venderá em
leilão  público  online,  DIA: 16/12/2021,  às  09h.  LOCAL: Site  www.gilsonleiloes.com.br. Bens:
EQUIPAMENTOS,  MATERIAIS  INSERVÍVEIS,  SUCATAS,  MOTOCICLETAS,  VEÍCULOS,
CAMINHÕES E RETROESCAVADEIRAS.  Visitação:  de 01/12 a 15/12/21  (diás úteis) Horários
das:  8h às  11h  –  13:30h  às  15h.  Os  endereços  e  orientações  de  agendamento  deverão  ser
consultados no site do leiloeiro. DESCRIÇÕES COMPLETA DOS BENS, CONDIÇÕES DE VENDA,
FOTOS E OFERTA DE LANCES estão disponíveis  na  íntegra  no  site  supramencionado.
Maiores informações: Tel. (11) 4082-2550.

GILSON KENTI INUMARU – JUCESP Nº 762

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP no 445/2021 

Processo Administrativo no 146760/2021
OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para fornecimento de 
materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução de SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO, REPARAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE 
DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADE PRAÇAS, PASSARELAS E PARQUES.
Valor Estimativo: R$ 3.588.873,55 (três milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, oitocentos e 
setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 15 de dezembro de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 15 de dezembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos. 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 15 de dezembro de 2021 a partir das 9 horas.
Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 01 de dezembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP no 455/2021 

Processo Administrativo no 159608/2021
LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CONFORME LEI 
COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR No 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de sucos naturais e sorvete de palito, conforme 
edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 40.047,80 (quarenta mil, quarenta e sete reais e oitenta centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 15 de dezembro de 2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 15 de dezembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 15 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, 01 de dezembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico no 457/2021 

Processo Administrativo no 160328/2021
OBJETO: Aquisição de veículos automotivos zero quilômetro, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 482.932,34 (quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e trinta e dois 
reais e trinta e quatro centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 15 de dezembro de 2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 15 de dezembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 15 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, 01 de dezembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos interessados, 
a Abertura do Pregão Eletrônico nº 220/2021, Edital nº 272/2021, 
PMH 5987/2021, objeto: “Registro de Preços para aquisição 

de microcomputadores e notebooks, nos termos das especificações 
contidas no ANEXO I – Memorial Descritivo”.INÍCIO DO CADASTRO 
DAS PROPOSTAS (iniciais/documentos de habilitação):07/12/2021 
às 08h00min - PRAZO FINAL PARA CADASTRAMENTO (Propostas 
iniciais/documentos de habilitação):17/12/2021 às 09h00min - INÍCIO 
DO PREGÃO (fase competitiva): 17/12/2021 às 10h00min - Tempo de 
Disputa:10 minutos - Para todas as referências de tempo será observado 
o horário de Brasília (DF).LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br - Além da 
plataforma eletrônica disponível no website www.bbmnetlicitacoes.com.br, 
o Edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial da 
Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br> Acesso rápido> Portal Hortolândia 
Fácil> ou junto ao Departamento de Suprimentos, da Prefeitura de 
Hortolândia, localizado na Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585, 
bairro Remanso Campineiro, no Município de Hortolândia – SP, no horário 
das 08:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos 
da importância do equivalente ao custo por folha da Administração.
Hortolândia, 30 de novembro de 2021.Ieda Manzano de Oliveira/Secretária 
Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos 
interessados, a Abertura do Pregão Eletrônico RP 224/2021, 
Edital 276/2021, PMH 6805/2021. Objeto: aquisição de Soluções 

de tecnologia educacional para as escolas municipais de rede pública 
conforme Memorial Descritivo. INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS 
(iniciais/documentos de habilitação) 03/12/2021 a partir das 9:00 horas, 
até 15/12/2021 as 9:00 horas. INÍCIO DO PREGÃO (fase competitiva) 
15/12/2021 às 9:30. Tempo de Disputa 10 minutos. Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). LOCAL: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. Além da plataforma eletrônica disponível 
no website, o Edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico 
oficial da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br> Acesso rápido> Portal 
Hortolândia Fácil> ou junto ao Departamento de Suprimentos, na Rua 
José Cláudio Alves dos Santos, 585, Remanso Campineiro, Hortolândia/
SP, das 08:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos 
da importância do equivalente ao custo por folha da Administração. 
Hortolândia, 01 de dezembro de 2021. Ieda Manzano de Oliveira/
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP no 424/2021 

Processo Administrativo no 145977/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de pães para merenda escolar, conforme edital e 
seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 3.620.137,50 (três milhões, seiscentos e vinte mil, cento e trinta e sete 
reais e cinquenta centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 15 de dezembro de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 15 de dezembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos. 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 15 de dezembro de 2021 a partir das 9 horas.
Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 01 de dezembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 2053/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 49/2021
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Itariri, a Licitação Modalidade Pregão 
Presencial nº. 49/2021, em conformidade com o Processo nº. 2053/2021, tipo 
menor preço, para o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO  DE MEDI-
CAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, DESTE 
MUNICÍPIO. conforme   especificações contidas no  TERMO DE REFERÊNCIA, 
Anexo I, do Edital.
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 14/12/2021, às 11:00 horas.
Os  envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão  recebi-
dos 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.
O Edital poderá ser  retirado no site da Prefeitura, www.itariri.sp.gov.br e também 
poderá ser obtido no Departamento  de Compras e Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Itariri, localizada na Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro 
– Itariri (SP), telefax (13) 34187282.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 2018/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 48/2021
Acha-se aberto  na Prefeitura Municipal de Itariri, a Licitação Modalidade Pre-
gão Presencial nº. 45/2021, em conformidade com o Processo nº. 2018/2021, 
tipo menor preço, para o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO  DE ME-
DICAMENTO ( FENOBARBITAL 100 MG), EM ATENDIMENTO AO DEPARTA-
MENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. conforme especificações contidas no  
TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo I, do Edital.
DATA DA REALIZAÇÃO:  dia  14/12/2021,  às  9:00  horas.
Os  envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão  recebi-
dos 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.
O Edital poderá ser  retirado no site da Prefeitura, www.itariri.sp.gov.br e também 
poderá ser obtido no Departamento  de Compras e Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Itariri, localizada na Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro 
– Itariri (SP), telefax (13) 34187282 .

CÂMARA MUNICIPAL DE CABREÚVA
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
ORIGEM: Processo Administrativo nº 44/2021
MODALIDADE: Concorrência Pública nº 01/
2021 CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor
Preço Global OBJETO: Contratação de empresa
especializada para execução de obras e serviços
de construção de salas na Câmara Municipal de
Cabreúva/SP, conforme especificação do Anexo I,
Memorial Descritivo, Projeto, Cronograma de
Quantitativo de Preços, Físico-Financeiro e
Anexos da presente Concorrência Pública nº 01/
2021. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E
INÍCIO: 14/01/2022 – 10h00 LOCAL: Câmara
Municipal de Cabreúva, com endereço à Avenida
Major Antônio da Silveira Camargo, 395, Centro,
Cabreúva/SP EDITAL: Poderá ser adquirido
através do site: https://camaracabreuva.sp.gov.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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

DocuSign Envelope ID: FC61A6F5-5F71-4830-8F0F-AFB0D4C87836



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

A6gazetasp.com.br
QUINTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Na publicação do dia 26/11/2021 Onde se lê: PP 32/2021 - 
PROC. 59/2021 - Objeto: Aquisição de material para utilização 
em pavimentação de blocos intertravados de concreto... Leia-se: 

PP 32/2021 - PROC. 57/2021 - Objeto: Aquisição de material para 
utilização em pavimentação de blocos intertravados de concreto...  

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2021. Processo Administrativo 
n.º 203/2021. Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade Municipal Adjudicou e Homologou 
o objeto desta licitação referente REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de 
Ventiladores de Parede para a Secretaria de Educação e Cultura e para a Secretaria de Saúde do município 
de Araçoiaba da Serra, conforme Termo de Referência contido no Anexo I para empresa: FERRFEIXE 
COMERCIAL LTDA EPP, sob o CNPJ 40.636.593/0001-00, perfazendo um valor total de R$ 42.998,40. 
Araçoiaba da Serra, em 30 de novembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2021 – Tipo: Menor preço global

Objeto: Contratação de prestação de serviços técnicos profissionais especializados para elaboração de 
diagnóstico estrutural e de projetos visando à recuperação, readequação e implantação de melhorias, incluindo 
a retirada adequada do lodo da estação de tratamento de água do município, com recursos financeiros do 
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – FEHIDRO. Entrega dos envelopes nº 01 - “HABILITAÇÃO” 
e 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”: até as 09:00 (nove) horas do dia 20 de dezembro de 2021. LOCAL DE 
ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DAS SESSÕES PÚBLICAS: Setor de Administração de 
Materiais, sito à Rua Benjamin Constant, nº 300, Centro, Brotas-SP. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos 
interessados no Departamento de Administração de Materiais e Licitações, no endereço supramencionado a 
partir de 06/12/2021. Informações através do telefone: (14) 3653-9900, em dias de expediente. Brotas-SP, 30 
de novembro de 2021 - MARCIA FERNANDES CHECCO - Administradora de Materiais e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 129/21 - Edital Nº 148/21 - Tipo Menor Preço por Item. 
Objeto: Aquisição de emulsão asfáltica, para entrega parcelada. O credenciamento 
e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos dia 15/12/21, das 9h às 
9:30, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, nº 600, Jd de Lucca. O edital 
fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. 
Informações: Tel.11-3183-0655. Thais A. Constantino – Pregoeira.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO LESTE

Encontra-se aberto na DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE 4 PREGÃO ELETRÔNICO 
número 07/2021, destinado A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PREPARO E DISTRI-
BUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO -SANITÁRIAS ADE-
QUADAS, AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL, 
CONTRATADOS SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO – PARTICIPAÇÃO 
AMPLA – 080267000012021OC00015. A realização da sessão será na data de 14/12/2021, às 10:00 
horas, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 103/2021. PROC. ADM. n.º 2713/2021. Tipo da Licitação: Menor 
Preço Unitário por Item Objeto: AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PÁ CARREGADEIRA, 1 (UM) MICRO-ÔNIBUS E 1 (UMA) RETROESCAVADEIRA, CONFORME DESCRITO 
NO ANEXO I DO EDITAL. Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 15/DEZEMBRO/2021 – ÀS 
14h00. 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, 01 de dezembro de 2021.Dr. Wagner José Schmidt - Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 113/2021. PROC. ADM. n.º 2958/2021. Tipo da Licitação: Menor Preço Global.Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO), PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA 
BARRA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL.Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos 
envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 17/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, 01 de dezembro de 2021.Dr. Wagner José Schmidt - Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 114/2021. PROC. ADM. n.º 2924/2021. Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário do Item. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 12 
MESES, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL.Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: 
dia 17/DEZEMBRO/2021 – ÀS 14h00. 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, 01 de dezembro de 2021.Dr. Wagner José Schmidt - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico Nº. 17/2021 – Processo Nº. 133/2021
Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado, incluindo 

instalação com fornecimento de todos os insumos necessário para atender 
à necessidade das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de 
Araçariguama, através do sistema de registro de preços (SRP) pelo período de 12 
meses. A Prefeitura de Araçariguama, por meio do Departamento de Licitações 
torna público que está aberto o processo licitatório acima mencionado. Sessão 
Pública do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 17/2021: 14/12/2021 às 14h, endereço: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital em seu inteiro teor estará à disposição 
a partir do dia 02/12/2021, das 09h às 16h30 no endereço Rua São João, n° 
228, Centro, Araçariguama-SP, no endereço eletrônico acima mencionado e 
também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N°075/2021. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N°225/2021.  Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de Oxigênio 
Medicinal de 1m³ e 10m³ envasados em cilindro de aço, incluindo o fornecimento dos cilindros em 
comodato para Secretaria de Saúde do município de Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de 
Referência contido no Anexo I. ENCERRAMENTO: 14.12.2021 às 09h30min. O edital completo 
poderá ser retirado através do Portal da Transparência do site www.aracoiaba.sp.gov.br. Araçoiaba da 
Serra/SP, 01 de dezembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Ref.: Processo nº 1298/2021 – Tomada de Preço nº 006/2021 – Objeto: contratação 
de empresa para construção do departamento de transporte da secretaria de 

educação e cultura - sec, com fornecimento de material e mão-de-obra. ADJUDICADO e 
HOMOLOGADO o procedimento licitatório em favor da empresa OBRACRI LTDA - EPP.

C. Mota, 01 de dezembro de 2021. Eraldo Jose Pereira – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2021 - PROCESSO Nº 201.063/2021

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção cor-
retiva em bomba SPV.
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 propos-
tas serão recebidas até às 08h00min do dia 15 de dezembro de 2021, exclusivamente 
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das 
Cruzes, 01 de dezembro de 2021. João Jorge da Costa – Diretor Geral do Semae. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2021 
OBJETO: Contratação das obras de recapeamento asfáltico com concreto betuminoso usinado à 
quente, em aproximadamente 15.189,48 m² de área na Avenida Nossa Senhora Aparecida e Ruas 
José de Moraes Bueno e Santa Rita, localizadas na cidade de Pederneiras/SP. ENCERRAMENTO: 
20/12/2021, às 9:00 hs. O Edital completo encontra-se disponível no site www.pederneiras.sp.gov.br. 
Maiores informações na Prefeitura, através do telefone (14) 3283-9576, com o responsável pelas lici-
tações. Pederneiras, 01 de dezembro de 2021. Ivana Maria Bertolini Camarinha – Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
Aviso de Licitação - Edital Resumido

Processo Administrativo nº 278/2021 - Pregão Presencial Nº 044/2021
Registro de Preço nº 053/2021

Início: 01/12/2021 – Encerramento: 15/12/2021 – Horário 14h00min. Abertura dos 
Envelopes: 15/12/2021 – Horário: 14h00min. Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO LANCHES, REFRIGERANTES E ÁGUA E AFINS. 
PROCESSO LICITATÓRIO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123/2006. A Divisão de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público aos licitantes interessados, 
abertura de certame, com objeto acima especifi cado, cujo encerramento e abertura dar-se-
ão nas datas e horários acima aprazados. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Viradouro fornecerá cópia digital do Edital e seu(s) Anexo(s), devendo os mesmos, 
serem retirados na Divisão de Licitações, sito à Praça Major Manoel Joaquim, nº 349, 
Centro, Viradouro/SP, mediante apresentação de mídia para gravação, das 07h00min às 
11h00min e das 13h00min às 17h00min de segunda-feira à sexta-feira ou através do site 
http://www.viradouro.sp.gov.br/. Demais publicações referentes ao certame estarão 
disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br. 
Viradouro/SP, 1º de dezembro de 2021. DANIELA DE SOUZA LIMA - PRESIDENTE DA CPL




           
      
     



   
       


 

 





          

        

               


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
AVISO DE REPUBLICAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/21, EDITAL Nº 130/21, 
Tipo Menor Preço por Item. Objeto: LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 
E VENTILADOR. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação que 
seriam recebidos dia 06/12/21, serão recebidos no dia 16/12/21, das 9 horas às 
09h30min., na Seção de Licitações, Av. Luciano Consoline, nº 600, Jd de Lucca. O 
edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br.  
Informações: tel.11-3183-0655. Adriana Stocco – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
AVISO DE REPUBLICAÇÃO. Pregão Presencial Nº 127/21, Edital Nº 146/21, Tipo 
Menor Preço por Item. Objeto: O registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para 
eventual aquisição de fralda geriátrica. O credenciamento e os envelopes de Preços 
e Habilitação que seriam recebidos dia 03/12/2021, serão recebidos no dia 15/12/21, 
das 13h30min às 14 horas, na Seção de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jd. de 
Lucca. O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.
sp.gov.br. Informações: tel.11-3183-0655. Adriana Stocco - Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº. 67/2021
Processo Nº. 134/2021

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de ventiladores 
para unidades escolares do Município de Araçariguama, pelo período de 12 
(doze) meses. Sessão Pública: 14/12/2021 às 09h, na Rua São João, n° 228- 
Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição a 
partir do dia 02/12/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima mencionado e 
também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 79/2021, PROCESSO: 439/2021, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE 
PREÇOS DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PARA 
PACIENTES COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA GRAVE (COVID-19), E LEITO DE CLÍNICA MÉDICA PARA 
SEGMENTO PÓS UTI, SENDO ESTES DE ISOLAMENTO N-95. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 
16/12/2021 as 9h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio 
Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de 
Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, 
enviando mensagem eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br , informando os dados da 
empresa, a modalidade e o número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 
(11)4693-8013. 

JOSE LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal

ABERTURA/LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2021 – PROCESSO Nº 9581/2021 

- SRP: Aquisição de Materiais de Recreação e Esportivos, para a Secretaria 
M. de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, conforme especificações 
contidas no Edital. Abertura dia 16/12/2021, as 09h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2021 – PROCESSO Nº 9827/2021 – SRP: 
Aquisição de Brinquedos Pedagógicos, para a Secretaria M. de Educação, 
Cultura, Esporte e Turismo, conforme especificações contidas no Edital. 
Abertura dia 17/12/2021, as 09h.
Os Editais na íntegra poderá ser obtido ou consultado gratuitamente através 
do site www.capaobonito.sp.gov.br no portal Serviços, clicar em Editais.

Capão Bonito/SP, 01 de Dezembro de 2021.
Dr. Júlio Fernando Dias Galvão - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº345/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00058839-14 -Interessado: Secretaria Municipal de Administração 
-Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância e 
segurança patrimonial, armada e desarmada, através de postos de serviços, com 
disponibilização de mão de obra e equipamentos, para as unidades da Prefeitura 
Municipal de Campinas -Recebimento das Propostas do lote 01: das 08h do dia 
16/12/21 às 13h do dia 16/12/21 -Abertura das Propostas do lote 01: a partir 
das 13h do dia 16/12/21 -Início da Disputa de Preços:a partir das 14h do dia 
16/12/21 -Disponibilidade do Edital: a partir de 02/12/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Thais 
Oliveira pelo telefone (19) 2116-0916.

Campinas, 01 de dezembro de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Prefeitura Municipal de Ilhabela

Abertura Chamada Pública
A Comissão de Seleção da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna públi-
co que fará realizar à Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carva-
lho, 86 - Perequê - Ilhabela/SP a seguinte licitação: Edital nº 190/2021 
- Chamada Pública 017/2021 – Proc. Adm. nº11749/2021– Objeto:Con-
tratação de Serviço de Desenvolvimento Sociocultural Comunitário. Re-
cebimento: Na sala da Secretaria de Administração, situada no Paço 
Municipal de Ilhabela, onde se receberá a documentação relativa às Or-
ganizações da Sociedade Civil candidatas ao Chamamento Público, no 
dia 10/01/2022 às 10h10. O Edital completo deverá ser retirado no Portal 
Oficial do Município sitio www.ilhabela.sp.gov.br – serviços – licitações 
e quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, das 
10:00 às 17:00 horas ou pelo e-mail comissaodeselecao@ilhabela.sp.
gov.br. Ilhabela, 01 de dezembro de 2021. Patrícia Apª dos Santos de 
Oliveira – Departamento de Licitações. 

Custo desta Publicação R$ 307,30

AVISO DE LICITAÇÃO
(COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITEM EXCLUSIVOPARA 

ME/EPP/COOP)
Pregão nº346/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00073648-92 -Interessado: Secretaria Municipal de Educação 
-Objeto: Aquisição de leitor digital de livros -Recebimento das Propostas dos 
itens 01 a 02: das 08h do dia 16/12/21 às 13h do dia 16/12/21 -Abertura das 
Propostas dos itens 01 a 02: a partir das 13h do dia 16/12/21 -Início da Disputa 
de Preços: a partir das 14h do dia 16/12/21 -Disponibilidade do Edital: a partir 
de 02/12/21, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos 
adicionais com a Pregoeira Raquel Amaral pelo telefone (19) 2116-0838.

Campinas, 01 de dezembro de 2021
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP
151º LEILÃO PÚBLICO

GILSON KENTI INUMARU, Leiloeiro Oficial,  devidamente autorizado pela  SABESP,  venderá em
leilão  público  online,  DIA: 16/12/2021,  às  09h.  LOCAL: Site  www.gilsonleiloes.com.br. Bens:
EQUIPAMENTOS,  MATERIAIS  INSERVÍVEIS,  SUCATAS,  MOTOCICLETAS,  VEÍCULOS,
CAMINHÕES E RETROESCAVADEIRAS.  Visitação:  de 01/12 a 15/12/21  (diás úteis) Horários
das:  8h às  11h  –  13:30h  às  15h.  Os  endereços  e  orientações  de  agendamento  deverão  ser
consultados no site do leiloeiro. DESCRIÇÕES COMPLETA DOS BENS, CONDIÇÕES DE VENDA,
FOTOS E OFERTA DE LANCES estão disponíveis  na  íntegra  no  site  supramencionado.
Maiores informações: Tel. (11) 4082-2550.

GILSON KENTI INUMARU – JUCESP Nº 762

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP no 445/2021 

Processo Administrativo no 146760/2021
OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para fornecimento de 
materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução de SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO, REPARAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE 
DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADE PRAÇAS, PASSARELAS E PARQUES.
Valor Estimativo: R$ 3.588.873,55 (três milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, oitocentos e 
setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 15 de dezembro de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 15 de dezembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos. 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 15 de dezembro de 2021 a partir das 9 horas.
Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 01 de dezembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP no 455/2021 

Processo Administrativo no 159608/2021
LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CONFORME LEI 
COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR No 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de sucos naturais e sorvete de palito, conforme 
edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 40.047,80 (quarenta mil, quarenta e sete reais e oitenta centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 15 de dezembro de 2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 15 de dezembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 15 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, 01 de dezembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico no 457/2021 

Processo Administrativo no 160328/2021
OBJETO: Aquisição de veículos automotivos zero quilômetro, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 482.932,34 (quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e trinta e dois 
reais e trinta e quatro centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 15 de dezembro de 2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 15 de dezembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 15 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, 01 de dezembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos interessados, 
a Abertura do Pregão Eletrônico nº 220/2021, Edital nº 272/2021, 
PMH 5987/2021, objeto: “Registro de Preços para aquisição 

de microcomputadores e notebooks, nos termos das especificações 
contidas no ANEXO I – Memorial Descritivo”.INÍCIO DO CADASTRO 
DAS PROPOSTAS (iniciais/documentos de habilitação):07/12/2021 
às 08h00min - PRAZO FINAL PARA CADASTRAMENTO (Propostas 
iniciais/documentos de habilitação):17/12/2021 às 09h00min - INÍCIO 
DO PREGÃO (fase competitiva): 17/12/2021 às 10h00min - Tempo de 
Disputa:10 minutos - Para todas as referências de tempo será observado 
o horário de Brasília (DF).LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br - Além da 
plataforma eletrônica disponível no website www.bbmnetlicitacoes.com.br, 
o Edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial da 
Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br> Acesso rápido> Portal Hortolândia 
Fácil> ou junto ao Departamento de Suprimentos, da Prefeitura de 
Hortolândia, localizado na Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585, 
bairro Remanso Campineiro, no Município de Hortolândia – SP, no horário 
das 08:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos 
da importância do equivalente ao custo por folha da Administração.
Hortolândia, 30 de novembro de 2021.Ieda Manzano de Oliveira/Secretária 
Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos 
interessados, a Abertura do Pregão Eletrônico RP 224/2021, 
Edital 276/2021, PMH 6805/2021. Objeto: aquisição de Soluções 

de tecnologia educacional para as escolas municipais de rede pública 
conforme Memorial Descritivo. INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS 
(iniciais/documentos de habilitação) 03/12/2021 a partir das 9:00 horas, 
até 15/12/2021 as 9:00 horas. INÍCIO DO PREGÃO (fase competitiva) 
15/12/2021 às 9:30. Tempo de Disputa 10 minutos. Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). LOCAL: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. Além da plataforma eletrônica disponível 
no website, o Edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico 
oficial da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br> Acesso rápido> Portal 
Hortolândia Fácil> ou junto ao Departamento de Suprimentos, na Rua 
José Cláudio Alves dos Santos, 585, Remanso Campineiro, Hortolândia/
SP, das 08:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos 
da importância do equivalente ao custo por folha da Administração. 
Hortolândia, 01 de dezembro de 2021. Ieda Manzano de Oliveira/
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP no 424/2021 

Processo Administrativo no 145977/2021
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de pães para merenda escolar, conforme edital e 
seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 3.620.137,50 (três milhões, seiscentos e vinte mil, cento e trinta e sete 
reais e cinquenta centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 15 de dezembro de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 15 de dezembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos. 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 15 de dezembro de 2021 a partir das 9 horas.
Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 01 de dezembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 2053/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 49/2021
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Itariri, a Licitação Modalidade Pregão 
Presencial nº. 49/2021, em conformidade com o Processo nº. 2053/2021, tipo 
menor preço, para o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO  DE MEDI-
CAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, DESTE 
MUNICÍPIO. conforme   especificações contidas no  TERMO DE REFERÊNCIA, 
Anexo I, do Edital.
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 14/12/2021, às 11:00 horas.
Os  envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão  recebi-
dos 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.
O Edital poderá ser  retirado no site da Prefeitura, www.itariri.sp.gov.br e também 
poderá ser obtido no Departamento  de Compras e Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Itariri, localizada na Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro 
– Itariri (SP), telefax (13) 34187282.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 2018/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 48/2021
Acha-se aberto  na Prefeitura Municipal de Itariri, a Licitação Modalidade Pre-
gão Presencial nº. 45/2021, em conformidade com o Processo nº. 2018/2021, 
tipo menor preço, para o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO  DE ME-
DICAMENTO ( FENOBARBITAL 100 MG), EM ATENDIMENTO AO DEPARTA-
MENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. conforme especificações contidas no  
TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo I, do Edital.
DATA DA REALIZAÇÃO:  dia  14/12/2021,  às  9:00  horas.
Os  envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão  recebi-
dos 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.
O Edital poderá ser  retirado no site da Prefeitura, www.itariri.sp.gov.br e também 
poderá ser obtido no Departamento  de Compras e Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Itariri, localizada na Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro 
– Itariri (SP), telefax (13) 34187282 .

CÂMARA MUNICIPAL DE CABREÚVA
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
ORIGEM: Processo Administrativo nº 44/2021
MODALIDADE: Concorrência Pública nº 01/
2021 CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor
Preço Global OBJETO: Contratação de empresa
especializada para execução de obras e serviços
de construção de salas na Câmara Municipal de
Cabreúva/SP, conforme especificação do Anexo I,
Memorial Descritivo, Projeto, Cronograma de
Quantitativo de Preços, Físico-Financeiro e
Anexos da presente Concorrência Pública nº 01/
2021. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E
INÍCIO: 14/01/2022 – 10h00 LOCAL: Câmara
Municipal de Cabreúva, com endereço à Avenida
Major Antônio da Silveira Camargo, 395, Centro,
Cabreúva/SP EDITAL: Poderá ser adquirido
através do site: https://camaracabreuva.sp.gov.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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

A7gazetasp.com.br
Quinta-feira, 2 De Dezembro De 2021 

LEILÃO ONLINE 
Edital de leilão - 1) leiloeira ofi cial: Ana Clara de Mello e Silva, JUCESP n° 716. 2) Comi-
tente: Ateliê Thiago Ramasco, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Rua Ma-
jor 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  

jor Sólon, 169 Centro CEP 13015095 inscrita no CNPJ / Me CNPJ 18.700.220.0001.93. 

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  
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@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599

www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 60 VEÍCULOS
VEÍCULOS DE FROTA E RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO

08 / Dezembro 2021 - Quarta 9:30h. 

WWW.MILANLEILOES.COM.BR

RONALDO MILAN
LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266

INFORMAÇÕES E CADASTRO:
www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

BRADESCO 04 IMÓVEIS 

1ª Praça: 14/12 - 2ª Praça: 16/12 2021 15h. 

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

BRADESCO 08 IMÓVEIS 

09 / Dezembro 2021 - Quinta 16h. 

MUNICÍPIO DE QUEIROZ - AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO ONLINE 
Nº 02/2021. O MUNICÍPIO DE QUEIROZ/SP, torna público para o conhe-
cimento de quem possa interessar que será realizada Licitação na mo-

dalidade Leilão Eletrônico nº 02/2021, do tipo maior lance, tendo como objeto a VENDA DE BENS 
PATRIMONIAIS (veículos e equipamentos), no estado em que se encontram, conforme especifi-
cações técnicas contidas no Anexo I do Edital regulador do certame. A Sessão será realizada sob 
responsabilidade da Leiloeira Erica Cristina Borro, JUCESP 1109, com início às 09h00min do dia 16 
de Dezembro de 2021 no endereço eletrônico: www.leiloesmager.com.br. O Edital poderá ser aces-
sados nos sites www.queiroz.sp.gov.br ou www.leiloesmager.com.br. Informações podem ser obtidas 
através do telefone (14) 99680-3250 ou ainda através do e-mail contato@leiloesmager.com.br

MUNICÍPIO DE REGISTRO - AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO ONLINE 
Nº 01/2021. O MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, torna público para o conhe-
cimento de quem possa interessar, que será realizada Licitação através 

do Processo nº 443/2021, na modalidade Leilão Eletrônico nº 01/2021, do tipo maior lance, tendo 
como objeto a VENDA DE BENS PATRIMONIAIS (veículos e equipamentos), no estado em que se 
encontram, conforme especificações técnicas contidas no Anexo I do Edital regulador do certame. 
A Sessão será realizada sob responsabilidade da Leiloeira Erica Cristina Borro, JUCESP 1109, com 
início às 09h00min do dia 10 de Dezembro de 2021 no endereço eletrônico: www.leiloesmager.com.
br. O Edital poderá ser acessados nos sites www.registro.sp.gov.br ou www.leiloesmager.com.br. 
Informações podem ser obtidas através do telefone (14) 99680-3250 ou ainda através dos e-mails: 
compras@registro.sp.gov.br ou contato@leiloesmager.com.br

STONE SEGUROS S.A.
CNPJ/ME 39.876.083/0001-12 - NIRE 35.300.565.215

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 14 de Setembro de 2021
Data, Hora e Local: Em 14 de setembro de 2021, às 10h00, na sede da Stone Seguros S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 308, conjunto 101, Edifício A, Vila Olímpia, CEP 04551-902 (“Companhia”). Convocação e Presença: 
Dispensadas e sanadas todas as formalidades de convocação, publicação de anúncios e documentos, e observância de prazos, face à presença 
da única acionista da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia e de acordo com o disposto 
no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), qual seja:  
STNE Participações S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de 
Carvalho, nº 1609, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.767.420/0001-82, neste ato representada 
na forma de seu Estatuto Social pelos seguintes diretores: (a) Marcelo Bastianello Baldin, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador 
da carteira de identidade nº 3.290.122-28 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 226.377.428-95; e (b) Rafael Martins Pereira, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 5.279.958 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 323.879.848-03, ambos 
residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, nº 308, Torre A, conjunto 
102, Vila Olímpia, CEP 04551-010. Sem prejuízo do disposto acima, a Lista de Presença de Acionistas encontra-se no Anexo I à presente ata. 
Composição da Mesa: Marcelo Bastianello Baldin (Presidente); e Rafael Martins Pereira (Secretário). Ordem do Dia: Deliberar sobre a  
(i) alteração do endereço da sede da Companhia, com a consequente alteração ao Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; e (ii) consolidação 
do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia 
será lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculdade conferida pelo artigo 130, parágrafo 
1º, da Lei das Sociedades por Ações. Informou, ainda, que documentos ou propostas, declarações de voto ou dissidências sobre as matérias a 
serem deliberadas deveriam ser apresentadas por escrito à Mesa que, para esse fim, seria representada pelo Secretário da Assembleia.  
Na sequência, após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, a única acionista da Companhia aprovou, sem ressalvas: (i) alterar 
o endereço da sede da Companhia, passando o mesmo da Rua Fidêncio Ramos, nº 308, conjunto 101, Edifício A, Vila Olímpia, CEP 04551-902, 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para a Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, conjunto 601, 6º andar, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, CEP 05425-902; (ii) tendo em vista a deliberação acima, alterar o Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, que passará a 
vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 2º - A Companhia tem sede, foro e é domiciliada na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, conjunto 
601, 6º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05425-902, podendo, mediante da deliberação da Assembleia Geral, abrir, 
transferir e encerrar filiais, sucursais, agências, escritórios ou representações em qualquer localidade do País ou do exterior.”; (iii) aprovar a 
consolidação do Estatuto Social da Companhia em virtude das deliberações acima, passando este a vigorar com a redação constante do  
Anexo II à presente ata; e (iv) autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações 
aprovadas nesta Assembleia Geral. Encerramento e Assinaturas: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes. A presente Assembleia Geral foi realizada a distância com a coleta das assinaturas dos membros da mesa e da 
acionista, por meio da plataforma D4Sign (credenciada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001). Os membros da Mesa 
e a acionista reconhecem e concordam com a assinatura através da referida plataforma, atestando sua veracidade, autenticidade, integridade, 
validade e eficácia. As partes também concordam que a assinatura eletrônica desta Assembleia Geral não obsta ou prejudica sua exequibilidade. 
Esta Assembleia Geral produz efeitos para todas as partes a partir da data abaixo indicada, ainda que uma ou mais partes realizem a assinatura 
eletrônica em data posterior. A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 14 de setembro de 2021. Mesa:  
Marcelo Bastianello Baldin - Presidente; Rafael Martins Pereira - Secretário. Acionista: STNE Participações S.A. - Por Marcelo Bastianello 
Baldin e Rafael Martins Pereira. JUCESP nº 467.378/21-6 em 29/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

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. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 01 E 02/12/2021 

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 

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 ALBU- 
QUERQUE, 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.  

7ª VARA CÍVEL DE S.B.CAMPO - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 30 dias - Processo nº 1020469-
12.2020.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo,
Estado de São Paulo, Dr. FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a CERTA COMERCIO DE BATERIAS LTDA,  CNPJ 03.493.512/0001-25, que lhe foi proposta
uma ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de BATERIAS REAL LTDA. - EPP, para
cobrança de R$371.043,01 (setembro/2020). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, PAGUE o DÉBITO atualizado, poden-
do no prazo de 15 dias, OPOR EMBARGOS, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da
exequente, poderá comprovar depósito de 30%, incluindo custase honorários e REQUERER o
PARCELAMENTO em até seis parcelas mensais corrigidas, SOB PENA de PENHORA, prazos estes
a fluir os 30 supra. Não sendo apresentada resposta a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Bernardodo Campo, aos 08 de outubro de 2021.

2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II – SANTO AMARO/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036046-77.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EVERALDO EVANGELISTA SILVA - ME, CNPJ 63.933.964/0001-02 e EVERALDO 
EVANGELISTA SILVA, CPF 084.156.958-45, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de Irevolve Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S.A. (IRESOLVE), alegando em síntese: para cobrança de 
R$ 39.385,46 (agosto/2014), referente a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CONFISSÃO DE DÍVIDA – DEVEDOR SO-
LIDÁRIO GIROCOMP – DS – PRÉ – PARCELAS IGUAIS/FLEX, sob o nº 30676/789257565, emitida em 26/08/2013, da 
qual os executados se encontram inadimplentes com as obrigações contratuais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito  atualizado, sob pena de penhora em 
tantos de seus bens quantos bastem à garantia da execução. Em caso de pagamento dentro do tríduo a verba honorária 
será reduzida pela metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e depositando 30% do valor 
em execução, incluindo custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer o pagamento do restante em 06 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo efetuado o pagamento, fluirá o 
prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de embargos à execução. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 25 de outubro de 2021. 

2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II – SANTO AMARO/SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1055242-23.2020.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTONIO TEIXEIRA FERREIRA, CPF 04609543850 e MARILIS SANCHEZ FERREIRA, CPF 
11329441800, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio Edifício Code, 
alegando em síntese: objetivando a quantia de R$ 4.480,67 (outubro/2020), decorrente das Despesas Condominiais cor-
respondentes as Unidades Autônomas nº 194, bloco A e nº 203, bloco B, localizadas no condomínio autor. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, 
sob pena de penhora em tantos de seus bens quantos bastem à garantia da execução. Em caso de pagamento dentro do 
tríduo a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e 
depositando 30% do valor em execução, incluindo custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer o paga-
mento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo efetuado 
o pagamento, fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de embargos à execução. Em caso de revelia, será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de outubro de 2021. 

10ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II – SANTO AMARO/SP 
Intimação. Prazo 20 dias. Proc. nº 1059195-68.2015.8.26.0002. O Dr. Carlos Eduardo Prataviera, Juiz de Direito 
da 10ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro - SP. Faz Saber a M.S DE SOUSA COSTA MODAS, CNPJ. 
11.273.763/0001-22, na pessoa de seu representante legal e MARIA SONIA DE SOUSA COSTA, CPF. 
729.085.483-72, nos autos da ação de Execução, requerida por BANCO BRADESCO S.A procedeu-se a penhora 
para garantia da dívida do seguinte valor: R$661,13, oriundo da conta das executadas no BANCO SANTANDER, 
conforme fls. 57. Por intermédio do qual ficam intimadas para, se o caso oferecerem IMPUGNAÇÃO, no prazo de 
15 dias úteis, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de março de 
2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Processo Digital nº:0012390-77.2021.8.26.0224. Classe: Assun to: 
Cumprimento de sentença. Espécies de Contratos. Exequente: Levian Participaçoes e Epreendimentos Ltda. Executado: Cristiane Dias 
Matos ME. EDITAL DE INTIMAÇÃO.  PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0012390-77.2021.8.26.0224. 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(o)CRISTIANE DIAS MATOS ME, CNPJ 15.324.488/0001-80, com endereço à Rua Glauco Velas-quez, 769, Sitio do Morro, CEP 
02553-000, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Levian Participaçoes e 
Epreendimentos Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada 
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$138.036,17, 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,quenos 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 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 18 de novembro de 2021. 


    


             





                  


 

 

 

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
0014649-45.2021.8.26.0224  O MM. Juiz de Direito da 8ª 
Vara Cível do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, 
Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da 
Lei, etc. Faz saber a Renato Aparecido Neves, (CPF: 
265.287.108-05) que Associação Comercial e 
Empresarial de Guarulhos  ajuizou o presente 
Cumprimento de Sentença, e que, pelo presente edital 
fica intimado a pagar R$ 4.253,20 (Ago/2021) que será 
devidamente atualizado, no prazo de 15 dias (úteis), após o 
prazo supra; não pagando, será aplicado multa e 
honorários de 10%, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, seguidos de expropriação. Fica ciente 
ainda que no prazo de 15 dias (úteis) poderá apresentar 
impugnação, independente de penhora ou nova intimação. 
Será o presente edital, publicado na forma da lei.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
1009378-47.2020.8.26.0006 O MM. Juiz de Direito da 1ª 
Vara Cível do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de 
São Paulo, Dr. Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da 
Lei, etc. Faz saber a Tropical Têxtil Lanches e Pizzas 
Delivery Eireli ME, (CNPJ: 07.112.116/0001- 61), na 
pessoa do seu representante legal Flávio Ricardo Soares 
de Oliveira (CPF: 104.945.068-06) que Sebastião 
Aristides de Souza, lhe ajuizou uma Ação de Despejo Por 
Falta de Pagamento objetivando a rescisão do contrato de 
locação e a cobrança de aluguéis e acessórios, referente ao 
imóvel sito a R. Bailinque, nº 277, Vila Têxtil, Capital/SP, não 
honrado pela requerida. Estando os réus em lugar ignorado, 
foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias 
(úteis), a fluir, após o prazo supra, contestem o feito, sob 
pena de revelia, ocasião em que será nomeado curador. 
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.

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 represen-
tante 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 fi nalidade 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 unifi cado de 3 anos, iniciando-se em 1/1/2022; (iii) eleger o Presidente do Conselho 
de Administração para um mandato unifi cado 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 admi-
nistração da Sociedade e; (iii) ratifi cação 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, administra-
dor 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 unifi cado 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 fi nalidade 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 unifi cado 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 fi nalidade 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 unifi cado 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 fi nalidade 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 unifi cado 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 fi nalidade 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 unifi cado 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 fi nalidade 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 unifi cado 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 coorde-
nação dos trabalhos durante a assembleia. O envio dos documentos via e-mail não exclui a necessidade de apresentação, tam-
pouco constitui condição ou requisito de participação nas assembleias gerais, tendo por fi nalidade exclusivamente organizar e 
acelerar os trabalhos. Ariranha, 30/11/2021. Anderson Roberto Travagini - Diretor Administrativo e Financeiro (30/11 e 1 e 2/12)

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

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

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

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




              
              
            



  

  K-01e02/12

01 e 02/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1026797-89.2019.
valor total:  R$ 30,00





  

               
                   



  
    K-01e02/12

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


  

           


               
               

    
                  


  



  K-01e02/12

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





   
 
                  
  


             K-01e02/12

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



 
            
        




       K-01e02/12

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

              


               

                  
 

      K-01e02/12

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




  
               
                


  

            K-01e02/12

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






 

  K-01e02/12

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



            
                 
    

  

  
                  

               K-01e02/12

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



                



 
 

  
               
  
                 


                



   
 
  
    K-01e02/12

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


   
  

               


        

                  K-01e02/12

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

  
   
             



      
 
                
                 
 K-01e02/12

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




 

   

 

                  
            
   K-01e02/12

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





   



  
 
    K-01e02/12

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




 
                   


 
 
                   






    K-01e02/12

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 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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QUINTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2021 

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro ofi cial inscrito na JUCESP sob o nº 1086, com escritório à Praça dos Omaguás, 98, Pinheiros, em São Paulo/
SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, 
com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular fi rmado em 
18/04/2019, no qual fi gura como fi duciante 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 Ofi cial 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, fi ca 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 ofi cial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) 
fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais 
da realização dos leilões fi duciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se 
aplicável, podendo o(s) fi duciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º 
ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que outros interessados 
já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.leilaovip.com.br, respeitado 
o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na 
disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor fi duciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar 
do leilão de modo on-line deverão se cadastrar no site www.leilaovip.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, 
com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter 
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois 
de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor 
fi duciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor 
do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fi duciante, 
mantida em instituição fi nanceira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil.  As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 
de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

DATA 1º LEILÃO 06/12/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 09/12/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE
Prestador de
Serviço Autorizado

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.

Data, Hora, Local: 28.10.2021, às 09 horas, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
4.440, 11º andar, parte, São Paulo/SP. Presença: 100% do capital social votante. Mesa: 
Flávia Palacios Mendonça Bailune – Presidente; Eduardo Trajber Waisbich – Secretário. 
Deliberações Aprovadas: (i) a renúncia, pelo Sr. Vinicius de Souza Barbosa, brasileiro, 
casado, economista, RG nº 36.118.122-X (SSP/SP), CPF/ME nº 367.271.638-39, residente em 
São Paulo/SP, ao cargo de Diretor da Companhia, conforme Termo de Renúncia por ele 
apresentado à Companhia nesta data; (ii) eleger o Sr. Eduardo Trajber Waisbich, 
brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG nº 35.599.267-X (SSP/SP), CPF/ME 
nº 354.775.038-58, residente em São Paulo/SP, ao cargo de Diretor da Companhia, com 
mandato unifi cado de 3 anos até a AGO da Companhia que aprovar as contas referentes ao 
exercício social encerrado em 31.12.2023; (iii) eleger o Sr. Marcelo Leitão da Silveira, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 50.941.829-6 (SSP/SP), CPF/ME 
nº 021.590.957-70, ao cargo de Diretor da Companhia, com mandato unifi cado de 3 anos até 
a AGO da Companhia que aprovar as contas referentes ao exercício social encerrado em 
31.12.2023, ambos residentes em São Paulo/SP. Os Diretores ora eleitos nos itens (ii) e (iii) 
acima (a) declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercerem atividades 
mercantis; (b) tomarão posse, nesta data, mediante assinatura dos Termos de Posse 
declaração de desimpedimento, os quais fi carão arquivados na sede da Companhia; (c) 
exercerão seu mandato de forma unifi cada ao mandato vigente, encerrando se, portanto, na 
data da AGO da Companhia que aprovar as contas referentes ao exercício social encerrado 
em 31.12.2023. Composição da Diretoria: Flávia Palácios Mendonça Bailune, 
brasileira, casada, economista, RG nº 60 917 105 (SSP/SP), CPF/ME nº 052 718 227 37; 
Eduardo Trajber Waisbich; e Marcelo Leitão da Silveira, todos com endereço 
comercial em São Paulo/SP. (iv) A alteração do endereço da Companhia para Rua Hungria, 
nº 1.240, 6º andar, conjunto 62, Jardim Paulistano, CEP 01455-000, São Paulo/SP. Alteração 
do Artigo 2º do Estatuto Social: “Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na cidade de 
São Paulo/SP, na Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar, conjunto 62, Jardim Paulistano, CEP 
01455-000, sendo-lhe facultado abrir e manter fi liais, escritórios ou outras instalações em 
qualquer parte do território nacional ou do exterior, por deliberação da Assembleia Geral.” 
(v) A alteração e consolidação do Estatuto Social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
28.10.2021. Acionista: RB SEC Companhia de Securitização: Flávia Mendonça 
Palacios Bailune - Diretora Presidente, Eduardo Trajber Waisbich, Diretor Financeiro. 
JUCESP nº 546.965/21-0 em 16.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Objeto, Duração e Sede: Artigo 1º - 
Kompass Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros (“Companhia”) é uma 
S/A, regida pelo disposto no presente Estatuto Social e pela legislação aplicável em vigor, em 
especial a Lei nº 6.404/76, e suas alterações posteriores (“Lei das S.A.”) e pela Resolução nº 
2.686 do Conselho Monetário Nacional, de 26.01.2000, e suas alterações posteriores 
(“Resolução 2686/00”). Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na cidade de São Paulo/
SP, na Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar, conjunto 62, Jardim Paulistano, CEP 01455-000, sendo-
lhe facultado abrir e manter fi liais, escritórios ou outras instalações em qualquer parte do 
território nacional ou do exterior, por deliberação da Assembleia Geral. Artigo 3º - A 
Companhia tem por objeto: (i) a aquisição e securitização de créditos oriundos de operações 
praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, sociedades de 
crédito, fi nanciamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades de 
arrendamento mercantil, companhias hipotecárias, associações de poupança e empréstimos 
e pela Caixa Econômica Federal; (ii) a emissão, distribuição, recompra, revenda, resgate e 
colocação, privada ou pública junto ao mercado fi nanceiro e de capitais, no Brasil ou no 
exterior, de qualquer título e valor mobiliário relacionado aos créditos fi nanceiros acima 
identifi cados, nos termos da legislação aplicável; (iii) a gestão e administração dos créditos 
fi nanceiros acima mencionados; e (iv) a prestação de garantias para os títulos e valores 
mobiliários por ela emitidos. Artigo 4º - A Companhia terá prazo indeterminado de duração. 
Capítulo II - Capital Social e Ações: Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e 
integralizado, é de R$1.000,00, dividido em 1000 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal. § 1º - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas Assembleias Gerais. § 2º - As 
ações preferenciais, caso emitidas, não darão direito a voto e terão prioridade no reembolso 
de capital, sem prêmio, na proporção de sua participação no capital social, em caso de 
liquidação da Sociedade. Artigo 6º - A propriedade das ações será comprovada pela inscrição 
do nome do acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”. Artigo 7º - Mediante 
deliberação da Assembleia Geral, poderão ser emitidas, pela Companhia, ações, debêntures 
não conversíveis para distribuição pública ou debêntures não conversíveis subordinadas para 
distribuição pública ou privada. Artigo 8º - As ações são indivisíveis em relação ao capital 
social da Companhia e não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, 
total ou parcialmente, a qualquer título, exceto mediante autorização de acionistas que 
representem maioria absoluta do capital social. § Único - É vedada a emissão de partes 
benefi ciárias pela Companhia. Capítulo III - Assembleia Geral: Artigo 9º - A Assembleia 
Geral será ordinária ou extraordinária. A Assembleia Geral Ordinária será realizada, 
anualmente, no prazo de 4 meses subsequentes ao encerramento de cada exercício social e 
as Assembleias Gerais Extraordinárias serão realizadas sempre que o interesse social assim 
o exigir. Artigo 10º - A Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos 
ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e 
desenvolvimento. § 1º - Compete à Assembleia Geral deliberar acerca das seguintes matérias 
relativamente à Companhia, sem prejuízo de outras defi nidas por lei: (i) alteração do estatuto 
social da Companhia; (ii) resgate, amortização ou compra para manutenção em tesouraria de 
ações emitidas pela Companhia, bem como alienação ou oneração de ações mantidas em 
tesouraria; (iii) aumento ou redução do capital social da Companhia, bem como a criação de 
novas espécies e classes de ações da Companhia; (iv) dissolução e liquidação, ou ainda 
autorização que permita à administração da Companhia requerer a recuperação judicial ou 
extrajudicial, ou ainda confessar a falência da Companhia; (v) deliberação pela emissão de 
ações, debêntures não conversíveis para distribuição pública ou debêntures não conversíveis 
subordinadas para distribuição pública ou privada; e (vi) defi nição e alteração da política de 
remuneração da Companhia, incluindo planos de cargos e salários, planos de participação em 
lucros ou resultados, gratifi cações e bônus. § 2º - A Companhia deverá observar ao disposto 
na Resolução 2.686/00, ou em norma que eventualmente venha a substituí-la, fi cando vedada 
a prática dos seguintes atos, até o pagamento integral dos valores representados pelos 
títulos e valores imobiliários emitidos pela Companhia: (i) transferência do controle da 
Companhia; (ii) redução do capital, incorporação, fusão, cisão ou dissolução da Companhia; 
(iii) cessão dos créditos fi nanceiros objeto de seus títulos e valores mobiliários emitidos, ou 
atribuição de qualquer direito sobre os mesmos, ao(s) controlador(es) da Companhia ou 
qualquer pessoa a ele(s) ligada(s), em condições distintas das previstas nos instrumento de 
emissão de tais títulos ou valores mobiliários, nos termos da Resolução 2686/00 ou de norma 
que eventualmente venha a substituí-la. § 3º - O disposto no § 2º acima não se aplicará caso 
haja prévia (i) aprovação da matéria no próprio instrumento que vier a disciplinar a emissão 
dos títulos e valores mobiliários que a Companhia vier a emitir, ou (ii) autorização dos 
detentores de 50% (cinquenta por cento) ou mais do valor nominal dos referidos títulos e 
valores mobiliários emitidos pela Companhia, excluídos de tal cômputo aqueles 
eventualmente detidos pelo(s) controlador(es) da Companhia, sociedade(s) coligada(s) ou 
submetida(s) a controle comum desta, em assembleia geral especifi camente convocada e 
realizada segundo as normas aplicáveis a assembleia de debenturistas de companhia aberta. 
§ 4º - Independentemente do disposto no § 3º acima, a cessão de créditos fi nanceiros de que 
trata o § 2º (iii) acima, poderá ocorrer se realizada por valor igual ou superior ao valor nominal 
de tais créditos, deduzidos os juros ainda não incorridos e os encargos fi nanceiros 
incorporados em seu valor nominal sob a forma de desconto, calculados proporcionalmente 
ao número de dias a decorrer até a data de vencimento de referidos créditos fi nanceiros. § 5º 
- Tendo em vista o disposto nos Parágrafos Segundo, Terceiro e Quarto acima, os acionistas e 
a Diretoria declaram estar cientes e de acordo com as vedações previstas nestes Parágrafos, 
sendo que qualquer ato realizado em desacordo com o ali estabelecido será considerado nula 
de pleno direito, não sendo oponível à Companhia. § 6º - Caso os créditos fi nanceiros 
(inclusive bens e direitos deles decorrentes) de titularidade da Companhia não sejam 
sufi cientes para liquidar integralmente as obrigações por ela assumidas, a Companhia não 
será responsável perante os seus credores por qualquer pagamento adicional a qualquer 
título que não puderam ser liquidados por meio dos referidos créditos fi nanceiros (inclusive 
bens e direitos deles decorrentes) de sua titularidade, estando qualquer ato de cobrança ou 
de execução contra a Companhia limitado a tais créditos fi nanceiros (inclusive bens e direitos 
deles decorrentes) de sua titularidade. Artigo 11 - Os acionistas poderão fazer-se representar 
nas Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja 
acionista, administrador da Companhia ou advogado. Artigo 12 - A Assembleia Geral de 
Acionistas será instalada e presidida por administrador da Companhia, ou, na sua ausência, 
por qualquer acionista presente, o qual indicará o secretário dos trabalhos. Artigo 13 - As 
deliberações da Assembleia Geral serão tomadas pelo voto afi rmativo da maioria dos 
acionistas presentes, exceto nos casos em que a lei e/ou os eventuais acordos de acionistas 
registrados nos livros da Companhia prevejam quorum maior de aprovação. Capítulo IV - 
Administração: Artigo 14 - A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria, 
composta por no mínimo 2 e no máximo 7 membros, podendo ser acionistas ou não, 

residentes no país, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral de Acionistas, com mandato 
unifi cado de 3 anos, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no 
exercício de seus cargos, até a posse dos novos eleitos. § 1º - Os diretores fi cam dispensados 
de prestar caução e sua remuneração será fi xada pela Assembleia Geral de acionistas que os 
eleger. § 2º - A investidura dos diretores nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro 
próprio. Artigo 15 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer de seus 
membros, devendo a convocação ser enviada por escrito, inclusive por meio de e-mail ou fac-
símile, com 3 dias úteis de antecedência. § Único - O quórum de instalação das reuniões de 
Diretoria é a maioria dos membros em exercício. Artigo 16 - No caso de impedimento 
ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado 
pelos demais. No caso de vacância, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e 
posse do substituto pela Assembleia Geral de acionistas. Artigo 17 - Competem à Diretoria 
as atribuições que a lei, o Estatuto Social e a Assembleia geral de Acionistas lhe conferirem 
para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. Artigo 18 - Nos 
atos e operações de administração dos negócios sociais, a Companhia deverá ser 
representada por: (a) quaisquer 2 Diretores, em conjunto, ou (b) quaisquer 2 Procuradores, em 
conjunto, ou (c) qualquer Diretor em conjunto com 1 Procurador, observados os parágrafos 
abaixo. § 1º - A prática de todo e qualquer ato e a assinatura de todo e qualquer documento 
pela Companhia, que importem responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou que a 
exonere de obrigações para com terceiros, incluindo o uso do nome empresarial, deverá 
observar os seguintes termos: (i) atos que resultem em, ou exonerem terceiros de, obrigações 
para a Companhia acima de R$ 50.000.000,00 deverão ser aprovados pela Assembleia Geral 
de acionistas, por unanimidade; (ii) atos que resultem em, ou exonerem terceiros de, 
obrigações para a Companhia acima de R$ 10.000.000,00 e até o limite de R$ 50.000.000,00, 
inclusive, incumbirão e serão obrigatoriamente praticados por quaisquer 2 Diretores, em 
conjunto; (iii) atos que resultem em, ou exonerem terceiros de, obrigações para a Companhia 
até o limite de R$ 10.000.000,00, inclusive, incumbirão e serão obrigatoriamente praticados 
por: (a) quaisquer 2 Diretores, em conjunto; ou (b) um Diretor em conjunto com um 
Procurador; ou (c) 2 Procuradores, em conjunto, observados os limites da respectiva 
procuração. § 2º - Excepcionalmente e independentemente dos limites acima estabelecidos, 
a Companhia poderá ser representada isoladamente por 1 Diretor ou por 1 procurador, desde 
que tal representação tenha sido previamente aprovada, por unanimidade, em reunião de 
Diretoria, devendo tal prerrogativa constar expressamente no respectivo instrumento. Artigo 
19 - Na outorga de procurações, a Companhia deverá ser representada por quaisquer 2 
Diretores, em conjunto. Os instrumentos de mandato deverão ter prazo máximo de 1 ano e 
vedar o seu substabelecimento, exceto para as procurações outorgadas a advogados para fi ns 
judiciais e administrativos, as quais poderão ter prazo superior ou indeterminado e prever o 
seu substabelecimento, desde que com reserva de iguais poderes. Artigo 20 - É vedado aos 
Diretores e aos procuradores da Companhia obrigá-la em negócios estranhos ao objeto social, 
bem como praticar atos de liberalidade em nome da mesma ou conceder avais, fi anças e 
outras garantias que não sejam necessárias à consecução de seu objeto social ou ao objeto 
social das sociedades que sejam coligadas ou controladas, direta ou indiretamente, pela 
Companhia. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 21 - A Companhia terá um Conselho 
Fiscal de funcionamento não permanente, que exercerá as atribuições impostas por lei e que 
somente será instalado mediante solicitação de acionistas que representem, no mínimo, 10% 
das ações com direito a voto ou 5% das ações sem direito a voto. § Único - O Conselho Fiscal 
será composto de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros. Nos exercícios sociais em que a 
instalação do Conselho Fiscal for solicitada, a Assembleia Geral elegerá seus membros e 
estabelecerá a respectiva remuneração, observando-se que o mandato dos membros do 
Conselho Fiscal terminará na data da primeira Assembleia Geral Ordinária realizada após sua 
instalação. Capítulo VI - Exercício Social e Demonstrações Financeiras: Artigo 22 - O 
exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, data em que serão levantados 
o balanço geral e os demais demonstrativos exigidos por lei. O balanço será auditado por 
auditores independentes registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários. § 1º - A 
Companhia, por deliberação da Assembleia Geral de acionistas, poderá levantar balanços 
semestrais, trimestrais ou mensais, bem como declarar dividendos à conta de lucros apurados 
nesses balanços, respeitado o disposto no Artigo 204 da Lei das S.A. § 2º - A Companhia, por 
deliberação da Assembleia Geral de acionistas, poderá ainda declarar dividendos 
intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último 
balanço anual ou semestral. § 3º - Observados os limites legais, a Assembleia Geral poderá 
declarar o pagamento de juros sobre capital próprio, com base em balanço levantado na 
forma do caput ou do parágrafo primeiro deste Artigo. § 4º - Os dividendos intermediários ou 
intercalares distribuídos e os juros sobre o capital próprio serão sempre imputados ao 
dividendo mínimo obrigatório previsto no Artigo 23, (ii), abaixo. Artigo 23 - Dos resultados 
apurados serão inicialmente deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos 
acumulados e as provisões para o Imposto de Renda e para a Contribuição Social sobre o 
Lucro. O lucro remanescente terá a seguinte destinação: (i) 5% para a constituição da reserva 
legal, até o limite de 20% do capital social; (ii) 25% do lucro líquido, ajustado nos termos do 
Artigo 202 da Lei das S.A., serão distribuídos aos acionistas como dividendo mínimo 
obrigatório; e (iii) o saldo terá a destinação que for aprovada pela Assembleia Geral. Capítulo 
VII - Liquidação: Artigo 24 - A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei, caso 
em que a Assembleia Geral determinará a forma de liquidação, nomeará o liquidante e os 
membros do Conselho Fiscal, que funcionará durante todo o período de liquidação, fi xando-
lhes os respectivos honorários. Capítulo VIII - Resolução de Controvérsias: Artigo 25 - A 
Companhia e seus acionistas obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer 
disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da 
aplicação, validade, efi cácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas 
neste Estatuto Social, nos eventuais acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, 
na Lei das S.A. e das demais normas aplicáveis. Artigo 26 – A arbitragem deverá ser 
conduzida e administrada conforme as regras vigentes constantes do Regulamento do Centro 
de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e administrada pelo próprio 
Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, e observados os dispositivos da 
Lei n° 9.307, de 23.09.1996 (a “Lei n° 9.307/96”), e do Código de Processo Civil Brasileiro. § 
1º - A sede da arbitragem será a cidade de São Paulo/SP, Brasil, salvo se os acionistas 
acordarem expressamente outro local e sem prejuízo de os acionistas designarem localidade 
diversa para a realização de audiências. § 2º - Os procedimentos serão conduzidos em 
português e todos os documentos e testemunhos oferecidos como prova no curso do 
procedimento arbitral deverão ser traduzidos para o idioma português, se estiverem em 
idioma estrangeiro, fi cando o(s) acionista(s) que tiver(em) oferecido essa prova 
responsável(eis) pelos respectivos custos de tradução. § 3º - A controvérsia será solucionada 
mediante procedimento arbitral conduzido por um tribunal arbitral, composto de 3 árbitros 
pertencentes ao Corpo de Árbitros do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de 
Comércio Brasil-Canadá, sendo 1 árbitro designado pela(s) parte(s) demandante(s) e 1 
árbitro pela(s) parte(s) demandada(s). O terceiro árbitro, que atuará como o Presidente do 
tribunal arbitral, será nomeado pelos 02 primeiros árbitros nomeados. Caso os árbitros não 
obtenham um consenso sobre a nomeação do Presidente do tribunal arbitral, o mesmo será 
nomeado pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. § 
4º - O tribunal arbitral, conforme o caso, deverá solucionar a controvérsia com base neste 
Estatuto Social e no direito brasileiro. § 5º - Qualquer documento ou informação divulgada 
no curso do procedimento arbitral terá caráter confi dencial, obrigando-se as partes 
interessadas e o(s) árbitro(s) a ser(em) nomeado(s) a não transmiti-la para terceiros, salvo 
na hipótese de existência de previsão legal que obrigue a divulgação do documento ou 
informação. As informações acerca da existência, propositura e andamento do 
procedimento arbitral também terão caráter confi dencial, exceto se a sua divulgação for 
exigida de acordo com a legislação aplicável. § 6º – A sentença arbitral obrigará as partes 
interessadas e não estará sujeita a qualquer recurso judicial ou administrativo. A sentença 
arbitral deverá ser proferida por escrito e devidamente fundamentada. Os custos do 
procedimento arbitral, incluindo honorários de advogados e despesas, serão suportados de 
acordo com a forma determinada pelo tribunal arbitral, salvo se as partes optarem por outra 
forma em comum acordo e por escrito. § 7º – Durante o curso do procedimento arbitral, as 
partes interessadas deverão continuar a cumprir com as suas respectivas obrigações 
estabelecidas por lei, neste Estatuto Social e em eventuais acordos de acionistas 
arquivados na sede da Companhia. Capítulo IX - Foro: Artigo 27 - Observado o disposto 
no Capítulo VIII deste Estatuto Social, os acionistas elegem o foro da Comarca de São 
Paulo, SP, Brasil, exclusivamente para (i) a obtenção de medidas liminares ou cautelares, 
previamente à confi rmação da nomeação do(s) árbitro(s); (ii) a execução de medidas 
coercitivas concedidas pelo tribunal arbitral; (iii) a execução da sentença arbitral; e (iv) 
demais procedimentos judiciais expressamente admitidos na Lei nº 9.307/96. Capítulo X - 
Disposições Finais: Artigo 28 - Todos os valores expressos em reais e indicados no 
presente Estatuto Social serão corrigidos anualmente pela variação positiva do Índice Geral 
de Preços do Mercado publicado pela Fundação Getúlio Vargas. Artigo 29 - Este Estatuto 
Social é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil e qualquer confl ito dele 
decorrente será dirimido pelo foro da Comarca da Cidade de São Paulo/SP. Em tudo o que 
for omisso o presente Estatuto Social, serão aplicadas as disposições legais pertinentes.”
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21ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE 
PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 21ª VARA CIVEL DO FORO CENTRAL 
DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 1024893-59.2005.8.26.0100. Executados: BRAS LONG ARTEFATOS 
PLASTICOS LTDA, HUANG MAO CHI, seu cônjuge MEI HUEY CHIANG HUANG. LOTE 001 - Chácara 22 do 
setor 02 no loteamento denominado Estância Belvedere com a área de 11.400,00m² em Itapecerica da Serra/SP 
- INCRA nº 638.200.268.690.4 - PERÍMETRO URBANO n° 7200. Descrição completa na Matrícula nº 16.918 do 
01ª CRI de Itapecerica da Serra/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 24.115,10 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
14.469,06 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).  LOTE 002 - Chácara 23 do setor 02 do loteamento 
denominado Estância Belvedere com a área de 10.400,00m² em Itapecerica da Serra/SP. INCRA nº 
638.200.268.690.4 - PERÍMETRO URBANO n° 7203. Descrição completa na Matrícula nº 16.919 do 01ª CRI de 
Itapecerica da Serra/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 46.310,83 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 27.786,49 
(60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 28/01/2022 às 
10h00min, e termina em 31/01/2022 às 10h00min; 2ª Praça começa em 31/01/2022 às 10h01min, e termina em 
21/02/2022 às 10h00min. Ficam os requerido(s) BRAS LONG ARTEFATOS PLASTICOS LTDA, HUANG MAO 
CHI, seu cônjuge MEI HUEY CHIANG HUANG, bem como os credores MINISTÉRIO DA FAZENDA; e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, 
bem como das Penhoras realizadas em 11/08/2017 - Fls. 886 - AUTOS respectivamente. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 32ª VARA CIVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1115776-03.2015.8.26.0100. Executados: executado(s) NADIME JORGE.03 lojas comerciais, atualmente unificadas, no Edifício 
Pepeco, à R. Cubatão, 896, 906, 914, esquina c/ a R. José Antônio Coelho, 151, 155, Vila Mariana, São Paulo/SP, c/ 08 vagas de garagem. Rua 
Cubatão, nº914, 906, 896, São Paulo/SP - Contribuinte nº 037.019.01805/037.019.01813/037.019.01821. Descrição completa na Matrícula nº 1.444 do 
01ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 9.425.250,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 4.712.625,00 (50% do valor de avaliação) 
(sujeitos à atualização).DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 04/02/2022 às 11h50min, e termina em 07/02/2022 às 11h50min; 2ª Praça 
começa em 07/02/2022 às 11h50min, e termina em 07/03/2022 às 11h50min.Ficam os executado NADIME JORGE, 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 20/09/2016. 
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O anúncio publicado no dia 01 de dezembro de 2021 no Jornal Gazeta de S. Paulo, referente ao 
Leilão Banco Santander (Brasil) S/A que ocorrerá no dia 08 de dezembro de 2021 a partir das 15 
horas retifica-se a seguinte informação: “Inclui-se na Listagem de imóveis a serem leiloados o 
LOTE 6: Apto. c/ 62m², Rua Bela Cintra, 1356, APTO N° 408, 4º Andar - Ed. The Advance, com 
uma vaga de garagem, Consolação, São Paulo/SP, 01415-004. Lance Inicial: R$ 176.880,00.” 
Demais informações não alteradas por essa Errata permanecem válidas.

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

ALETHEIA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO,
 CULTURA E PESQUISA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE

  ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os sócios da Aletheia Instituto de
Educação Cultura e Pesquisa, CNPJ 67.994.277/
0001-58 a comparecerem a Assembleia Geral
Ordinária no dia 10 de dezembro de 2021, Rua
Camargo Paes, 344, Guanabara, Campinas, SP, em
primeira chamada as 19h e, em segunda chamada as
19h30, com qualquer número de sócios, para
deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: A –
Apreciação e aprovação de contas até Novembro de
2021; B – Eleição da Diretoria Executiva de
Mantenedora, do Conselho Consultivo e do Conselho
Fiscal; C – Assuntos gerais;

Campinas, 02 de dezembro de 2021
Diretoria Executiva

CÂMARA MUNICIPAL DE CABREÚVA
ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL - RETIFICAÇÃO
ORIGEM: Processo Administrativo nº 37/2021
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 02/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço
Unitário OBJETO: Aquisição de notebook e
computador servidor RECEBIMENTO DOS
ENVELOPES E INÍCIO: 14/12/2021 – 10h00 LOCAL:
Câmara Municipal de Cabreúva, com endereço à
Avenida Major Antônio da Silveira Camargo, 395,
Centro, Cabreúva/SP EDITAL: Poderá ser adquirido
através do site: https://camaracabreuva.sp.gov.br/
ONDE SE LÊ: 9.1 - Do prazo de entrega: Em até 10
(dez) dias úteis, contados a partir da data de
recebimento do pedido de compra ou da nota de
empenho desta Câmara Municipal pela Contratada.
LEIA-SE: 9.1 - Do prazo de entrega: Em até 30 (trinta)
dias úteis, contados a partir da data de recebimento
do pedido de compra ou da nota de empenho desta
Câmara Municipal pela Contratada.
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Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro ofi cial inscrito na JUCESP sob o nº 1086, com escritório à Praça dos Omaguás, 98, Pinheiros, em São Paulo/
SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, 
com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular fi rmado em 
18/04/2019, no qual fi gura como fi duciante 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 Ofi cial 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, fi ca 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 ofi cial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) 
fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais 
da realização dos leilões fi duciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se 
aplicável, podendo o(s) fi duciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º 
ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que outros interessados 
já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.leilaovip.com.br, respeitado 
o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na 
disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor fi duciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar 
do leilão de modo on-line deverão se cadastrar no site www.leilaovip.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, 
com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter 
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois 
de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor 
fi duciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor 
do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fi duciante, 
mantida em instituição fi nanceira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil.  As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 
de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

DATA 1º LEILÃO 06/12/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 09/12/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE
Prestador de
Serviço Autorizado

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.

Data, Hora, Local: 28.10.2021, às 09 horas, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
4.440, 11º andar, parte, São Paulo/SP. Presença: 100% do capital social votante. Mesa: 
Flávia Palacios Mendonça Bailune – Presidente; Eduardo Trajber Waisbich – Secretário. 
Deliberações Aprovadas: (i) a renúncia, pelo Sr. Vinicius de Souza Barbosa, brasileiro, 
casado, economista, RG nº 36.118.122-X (SSP/SP), CPF/ME nº 367.271.638-39, residente em 
São Paulo/SP, ao cargo de Diretor da Companhia, conforme Termo de Renúncia por ele 
apresentado à Companhia nesta data; (ii) eleger o Sr. Eduardo Trajber Waisbich, 
brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG nº 35.599.267-X (SSP/SP), CPF/ME 
nº 354.775.038-58, residente em São Paulo/SP, ao cargo de Diretor da Companhia, com 
mandato unifi cado de 3 anos até a AGO da Companhia que aprovar as contas referentes ao 
exercício social encerrado em 31.12.2023; (iii) eleger o Sr. Marcelo Leitão da Silveira, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 50.941.829-6 (SSP/SP), CPF/ME 
nº 021.590.957-70, ao cargo de Diretor da Companhia, com mandato unifi cado de 3 anos até 
a AGO da Companhia que aprovar as contas referentes ao exercício social encerrado em 
31.12.2023, ambos residentes em São Paulo/SP. Os Diretores ora eleitos nos itens (ii) e (iii) 
acima (a) declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercerem atividades 
mercantis; (b) tomarão posse, nesta data, mediante assinatura dos Termos de Posse 
declaração de desimpedimento, os quais fi carão arquivados na sede da Companhia; (c) 
exercerão seu mandato de forma unifi cada ao mandato vigente, encerrando se, portanto, na 
data da AGO da Companhia que aprovar as contas referentes ao exercício social encerrado 
em 31.12.2023. Composição da Diretoria: Flávia Palácios Mendonça Bailune, 
brasileira, casada, economista, RG nº 60 917 105 (SSP/SP), CPF/ME nº 052 718 227 37; 
Eduardo Trajber Waisbich; e Marcelo Leitão da Silveira, todos com endereço 
comercial em São Paulo/SP. (iv) A alteração do endereço da Companhia para Rua Hungria, 
nº 1.240, 6º andar, conjunto 62, Jardim Paulistano, CEP 01455-000, São Paulo/SP. Alteração 
do Artigo 2º do Estatuto Social: “Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na cidade de 
São Paulo/SP, na Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar, conjunto 62, Jardim Paulistano, CEP 
01455-000, sendo-lhe facultado abrir e manter fi liais, escritórios ou outras instalações em 
qualquer parte do território nacional ou do exterior, por deliberação da Assembleia Geral.” 
(v) A alteração e consolidação do Estatuto Social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
28.10.2021. Acionista: RB SEC Companhia de Securitização: Flávia Mendonça 
Palacios Bailune - Diretora Presidente, Eduardo Trajber Waisbich, Diretor Financeiro. 
JUCESP nº 546.965/21-0 em 16.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Objeto, Duração e Sede: Artigo 1º - 
Kompass Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros (“Companhia”) é uma 
S/A, regida pelo disposto no presente Estatuto Social e pela legislação aplicável em vigor, em 
especial a Lei nº 6.404/76, e suas alterações posteriores (“Lei das S.A.”) e pela Resolução nº 
2.686 do Conselho Monetário Nacional, de 26.01.2000, e suas alterações posteriores 
(“Resolução 2686/00”). Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na cidade de São Paulo/
SP, na Rua Hungria, nº 1.240, 6º andar, conjunto 62, Jardim Paulistano, CEP 01455-000, sendo-
lhe facultado abrir e manter fi liais, escritórios ou outras instalações em qualquer parte do 
território nacional ou do exterior, por deliberação da Assembleia Geral. Artigo 3º - A 
Companhia tem por objeto: (i) a aquisição e securitização de créditos oriundos de operações 
praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, sociedades de 
crédito, fi nanciamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades de 
arrendamento mercantil, companhias hipotecárias, associações de poupança e empréstimos 
e pela Caixa Econômica Federal; (ii) a emissão, distribuição, recompra, revenda, resgate e 
colocação, privada ou pública junto ao mercado fi nanceiro e de capitais, no Brasil ou no 
exterior, de qualquer título e valor mobiliário relacionado aos créditos fi nanceiros acima 
identifi cados, nos termos da legislação aplicável; (iii) a gestão e administração dos créditos 
fi nanceiros acima mencionados; e (iv) a prestação de garantias para os títulos e valores 
mobiliários por ela emitidos. Artigo 4º - A Companhia terá prazo indeterminado de duração. 
Capítulo II - Capital Social e Ações: Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e 
integralizado, é de R$1.000,00, dividido em 1000 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal. § 1º - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas Assembleias Gerais. § 2º - As 
ações preferenciais, caso emitidas, não darão direito a voto e terão prioridade no reembolso 
de capital, sem prêmio, na proporção de sua participação no capital social, em caso de 
liquidação da Sociedade. Artigo 6º - A propriedade das ações será comprovada pela inscrição 
do nome do acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”. Artigo 7º - Mediante 
deliberação da Assembleia Geral, poderão ser emitidas, pela Companhia, ações, debêntures 
não conversíveis para distribuição pública ou debêntures não conversíveis subordinadas para 
distribuição pública ou privada. Artigo 8º - As ações são indivisíveis em relação ao capital 
social da Companhia e não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, 
total ou parcialmente, a qualquer título, exceto mediante autorização de acionistas que 
representem maioria absoluta do capital social. § Único - É vedada a emissão de partes 
benefi ciárias pela Companhia. Capítulo III - Assembleia Geral: Artigo 9º - A Assembleia 
Geral será ordinária ou extraordinária. A Assembleia Geral Ordinária será realizada, 
anualmente, no prazo de 4 meses subsequentes ao encerramento de cada exercício social e 
as Assembleias Gerais Extraordinárias serão realizadas sempre que o interesse social assim 
o exigir. Artigo 10º - A Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos 
ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e 
desenvolvimento. § 1º - Compete à Assembleia Geral deliberar acerca das seguintes matérias 
relativamente à Companhia, sem prejuízo de outras defi nidas por lei: (i) alteração do estatuto 
social da Companhia; (ii) resgate, amortização ou compra para manutenção em tesouraria de 
ações emitidas pela Companhia, bem como alienação ou oneração de ações mantidas em 
tesouraria; (iii) aumento ou redução do capital social da Companhia, bem como a criação de 
novas espécies e classes de ações da Companhia; (iv) dissolução e liquidação, ou ainda 
autorização que permita à administração da Companhia requerer a recuperação judicial ou 
extrajudicial, ou ainda confessar a falência da Companhia; (v) deliberação pela emissão de 
ações, debêntures não conversíveis para distribuição pública ou debêntures não conversíveis 
subordinadas para distribuição pública ou privada; e (vi) defi nição e alteração da política de 
remuneração da Companhia, incluindo planos de cargos e salários, planos de participação em 
lucros ou resultados, gratifi cações e bônus. § 2º - A Companhia deverá observar ao disposto 
na Resolução 2.686/00, ou em norma que eventualmente venha a substituí-la, fi cando vedada 
a prática dos seguintes atos, até o pagamento integral dos valores representados pelos 
títulos e valores imobiliários emitidos pela Companhia: (i) transferência do controle da 
Companhia; (ii) redução do capital, incorporação, fusão, cisão ou dissolução da Companhia; 
(iii) cessão dos créditos fi nanceiros objeto de seus títulos e valores mobiliários emitidos, ou 
atribuição de qualquer direito sobre os mesmos, ao(s) controlador(es) da Companhia ou 
qualquer pessoa a ele(s) ligada(s), em condições distintas das previstas nos instrumento de 
emissão de tais títulos ou valores mobiliários, nos termos da Resolução 2686/00 ou de norma 
que eventualmente venha a substituí-la. § 3º - O disposto no § 2º acima não se aplicará caso 
haja prévia (i) aprovação da matéria no próprio instrumento que vier a disciplinar a emissão 
dos títulos e valores mobiliários que a Companhia vier a emitir, ou (ii) autorização dos 
detentores de 50% (cinquenta por cento) ou mais do valor nominal dos referidos títulos e 
valores mobiliários emitidos pela Companhia, excluídos de tal cômputo aqueles 
eventualmente detidos pelo(s) controlador(es) da Companhia, sociedade(s) coligada(s) ou 
submetida(s) a controle comum desta, em assembleia geral especifi camente convocada e 
realizada segundo as normas aplicáveis a assembleia de debenturistas de companhia aberta. 
§ 4º - Independentemente do disposto no § 3º acima, a cessão de créditos fi nanceiros de que 
trata o § 2º (iii) acima, poderá ocorrer se realizada por valor igual ou superior ao valor nominal 
de tais créditos, deduzidos os juros ainda não incorridos e os encargos fi nanceiros 
incorporados em seu valor nominal sob a forma de desconto, calculados proporcionalmente 
ao número de dias a decorrer até a data de vencimento de referidos créditos fi nanceiros. § 5º 
- Tendo em vista o disposto nos Parágrafos Segundo, Terceiro e Quarto acima, os acionistas e 
a Diretoria declaram estar cientes e de acordo com as vedações previstas nestes Parágrafos, 
sendo que qualquer ato realizado em desacordo com o ali estabelecido será considerado nula 
de pleno direito, não sendo oponível à Companhia. § 6º - Caso os créditos fi nanceiros 
(inclusive bens e direitos deles decorrentes) de titularidade da Companhia não sejam 
sufi cientes para liquidar integralmente as obrigações por ela assumidas, a Companhia não 
será responsável perante os seus credores por qualquer pagamento adicional a qualquer 
título que não puderam ser liquidados por meio dos referidos créditos fi nanceiros (inclusive 
bens e direitos deles decorrentes) de sua titularidade, estando qualquer ato de cobrança ou 
de execução contra a Companhia limitado a tais créditos fi nanceiros (inclusive bens e direitos 
deles decorrentes) de sua titularidade. Artigo 11 - Os acionistas poderão fazer-se representar 
nas Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja 
acionista, administrador da Companhia ou advogado. Artigo 12 - A Assembleia Geral de 
Acionistas será instalada e presidida por administrador da Companhia, ou, na sua ausência, 
por qualquer acionista presente, o qual indicará o secretário dos trabalhos. Artigo 13 - As 
deliberações da Assembleia Geral serão tomadas pelo voto afi rmativo da maioria dos 
acionistas presentes, exceto nos casos em que a lei e/ou os eventuais acordos de acionistas 
registrados nos livros da Companhia prevejam quorum maior de aprovação. Capítulo IV - 
Administração: Artigo 14 - A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria, 
composta por no mínimo 2 e no máximo 7 membros, podendo ser acionistas ou não, 

residentes no país, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral de Acionistas, com mandato 
unifi cado de 3 anos, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no 
exercício de seus cargos, até a posse dos novos eleitos. § 1º - Os diretores fi cam dispensados 
de prestar caução e sua remuneração será fi xada pela Assembleia Geral de acionistas que os 
eleger. § 2º - A investidura dos diretores nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro 
próprio. Artigo 15 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer de seus 
membros, devendo a convocação ser enviada por escrito, inclusive por meio de e-mail ou fac-
símile, com 3 dias úteis de antecedência. § Único - O quórum de instalação das reuniões de 
Diretoria é a maioria dos membros em exercício. Artigo 16 - No caso de impedimento 
ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado 
pelos demais. No caso de vacância, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e 
posse do substituto pela Assembleia Geral de acionistas. Artigo 17 - Competem à Diretoria 
as atribuições que a lei, o Estatuto Social e a Assembleia geral de Acionistas lhe conferirem 
para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. Artigo 18 - Nos 
atos e operações de administração dos negócios sociais, a Companhia deverá ser 
representada por: (a) quaisquer 2 Diretores, em conjunto, ou (b) quaisquer 2 Procuradores, em 
conjunto, ou (c) qualquer Diretor em conjunto com 1 Procurador, observados os parágrafos 
abaixo. § 1º - A prática de todo e qualquer ato e a assinatura de todo e qualquer documento 
pela Companhia, que importem responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou que a 
exonere de obrigações para com terceiros, incluindo o uso do nome empresarial, deverá 
observar os seguintes termos: (i) atos que resultem em, ou exonerem terceiros de, obrigações 
para a Companhia acima de R$ 50.000.000,00 deverão ser aprovados pela Assembleia Geral 
de acionistas, por unanimidade; (ii) atos que resultem em, ou exonerem terceiros de, 
obrigações para a Companhia acima de R$ 10.000.000,00 e até o limite de R$ 50.000.000,00, 
inclusive, incumbirão e serão obrigatoriamente praticados por quaisquer 2 Diretores, em 
conjunto; (iii) atos que resultem em, ou exonerem terceiros de, obrigações para a Companhia 
até o limite de R$ 10.000.000,00, inclusive, incumbirão e serão obrigatoriamente praticados 
por: (a) quaisquer 2 Diretores, em conjunto; ou (b) um Diretor em conjunto com um 
Procurador; ou (c) 2 Procuradores, em conjunto, observados os limites da respectiva 
procuração. § 2º - Excepcionalmente e independentemente dos limites acima estabelecidos, 
a Companhia poderá ser representada isoladamente por 1 Diretor ou por 1 procurador, desde 
que tal representação tenha sido previamente aprovada, por unanimidade, em reunião de 
Diretoria, devendo tal prerrogativa constar expressamente no respectivo instrumento. Artigo 
19 - Na outorga de procurações, a Companhia deverá ser representada por quaisquer 2 
Diretores, em conjunto. Os instrumentos de mandato deverão ter prazo máximo de 1 ano e 
vedar o seu substabelecimento, exceto para as procurações outorgadas a advogados para fi ns 
judiciais e administrativos, as quais poderão ter prazo superior ou indeterminado e prever o 
seu substabelecimento, desde que com reserva de iguais poderes. Artigo 20 - É vedado aos 
Diretores e aos procuradores da Companhia obrigá-la em negócios estranhos ao objeto social, 
bem como praticar atos de liberalidade em nome da mesma ou conceder avais, fi anças e 
outras garantias que não sejam necessárias à consecução de seu objeto social ou ao objeto 
social das sociedades que sejam coligadas ou controladas, direta ou indiretamente, pela 
Companhia. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 21 - A Companhia terá um Conselho 
Fiscal de funcionamento não permanente, que exercerá as atribuições impostas por lei e que 
somente será instalado mediante solicitação de acionistas que representem, no mínimo, 10% 
das ações com direito a voto ou 5% das ações sem direito a voto. § Único - O Conselho Fiscal 
será composto de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros. Nos exercícios sociais em que a 
instalação do Conselho Fiscal for solicitada, a Assembleia Geral elegerá seus membros e 
estabelecerá a respectiva remuneração, observando-se que o mandato dos membros do 
Conselho Fiscal terminará na data da primeira Assembleia Geral Ordinária realizada após sua 
instalação. Capítulo VI - Exercício Social e Demonstrações Financeiras: Artigo 22 - O 
exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, data em que serão levantados 
o balanço geral e os demais demonstrativos exigidos por lei. O balanço será auditado por 
auditores independentes registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários. § 1º - A 
Companhia, por deliberação da Assembleia Geral de acionistas, poderá levantar balanços 
semestrais, trimestrais ou mensais, bem como declarar dividendos à conta de lucros apurados 
nesses balanços, respeitado o disposto no Artigo 204 da Lei das S.A. § 2º - A Companhia, por 
deliberação da Assembleia Geral de acionistas, poderá ainda declarar dividendos 
intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último 
balanço anual ou semestral. § 3º - Observados os limites legais, a Assembleia Geral poderá 
declarar o pagamento de juros sobre capital próprio, com base em balanço levantado na 
forma do caput ou do parágrafo primeiro deste Artigo. § 4º - Os dividendos intermediários ou 
intercalares distribuídos e os juros sobre o capital próprio serão sempre imputados ao 
dividendo mínimo obrigatório previsto no Artigo 23, (ii), abaixo. Artigo 23 - Dos resultados 
apurados serão inicialmente deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos 
acumulados e as provisões para o Imposto de Renda e para a Contribuição Social sobre o 
Lucro. O lucro remanescente terá a seguinte destinação: (i) 5% para a constituição da reserva 
legal, até o limite de 20% do capital social; (ii) 25% do lucro líquido, ajustado nos termos do 
Artigo 202 da Lei das S.A., serão distribuídos aos acionistas como dividendo mínimo 
obrigatório; e (iii) o saldo terá a destinação que for aprovada pela Assembleia Geral. Capítulo 
VII - Liquidação: Artigo 24 - A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei, caso 
em que a Assembleia Geral determinará a forma de liquidação, nomeará o liquidante e os 
membros do Conselho Fiscal, que funcionará durante todo o período de liquidação, fi xando-
lhes os respectivos honorários. Capítulo VIII - Resolução de Controvérsias: Artigo 25 - A 
Companhia e seus acionistas obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer 
disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da 
aplicação, validade, efi cácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas 
neste Estatuto Social, nos eventuais acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, 
na Lei das S.A. e das demais normas aplicáveis. Artigo 26 – A arbitragem deverá ser 
conduzida e administrada conforme as regras vigentes constantes do Regulamento do Centro 
de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e administrada pelo próprio 
Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, e observados os dispositivos da 
Lei n° 9.307, de 23.09.1996 (a “Lei n° 9.307/96”), e do Código de Processo Civil Brasileiro. § 
1º - A sede da arbitragem será a cidade de São Paulo/SP, Brasil, salvo se os acionistas 
acordarem expressamente outro local e sem prejuízo de os acionistas designarem localidade 
diversa para a realização de audiências. § 2º - Os procedimentos serão conduzidos em 
português e todos os documentos e testemunhos oferecidos como prova no curso do 
procedimento arbitral deverão ser traduzidos para o idioma português, se estiverem em 
idioma estrangeiro, fi cando o(s) acionista(s) que tiver(em) oferecido essa prova 
responsável(eis) pelos respectivos custos de tradução. § 3º - A controvérsia será solucionada 
mediante procedimento arbitral conduzido por um tribunal arbitral, composto de 3 árbitros 
pertencentes ao Corpo de Árbitros do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de 
Comércio Brasil-Canadá, sendo 1 árbitro designado pela(s) parte(s) demandante(s) e 1 
árbitro pela(s) parte(s) demandada(s). O terceiro árbitro, que atuará como o Presidente do 
tribunal arbitral, será nomeado pelos 02 primeiros árbitros nomeados. Caso os árbitros não 
obtenham um consenso sobre a nomeação do Presidente do tribunal arbitral, o mesmo será 
nomeado pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. § 
4º - O tribunal arbitral, conforme o caso, deverá solucionar a controvérsia com base neste 
Estatuto Social e no direito brasileiro. § 5º - Qualquer documento ou informação divulgada 
no curso do procedimento arbitral terá caráter confi dencial, obrigando-se as partes 
interessadas e o(s) árbitro(s) a ser(em) nomeado(s) a não transmiti-la para terceiros, salvo 
na hipótese de existência de previsão legal que obrigue a divulgação do documento ou 
informação. As informações acerca da existência, propositura e andamento do 
procedimento arbitral também terão caráter confi dencial, exceto se a sua divulgação for 
exigida de acordo com a legislação aplicável. § 6º – A sentença arbitral obrigará as partes 
interessadas e não estará sujeita a qualquer recurso judicial ou administrativo. A sentença 
arbitral deverá ser proferida por escrito e devidamente fundamentada. Os custos do 
procedimento arbitral, incluindo honorários de advogados e despesas, serão suportados de 
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ALETHEIA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO,
 CULTURA E PESQUISA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE

  ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os sócios da Aletheia Instituto de
Educação Cultura e Pesquisa, CNPJ 67.994.277/
0001-58 a comparecerem a Assembleia Geral
Ordinária no dia 10 de dezembro de 2021, Rua
Camargo Paes, 344, Guanabara, Campinas, SP, em
primeira chamada as 19h e, em segunda chamada as
19h30, com qualquer número de sócios, para
deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: A –
Apreciação e aprovação de contas até Novembro de
2021; B – Eleição da Diretoria Executiva de
Mantenedora, do Conselho Consultivo e do Conselho
Fiscal; C – Assuntos gerais;

Campinas, 02 de dezembro de 2021
Diretoria Executiva

CÂMARA MUNICIPAL DE CABREÚVA
ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL - RETIFICAÇÃO
ORIGEM: Processo Administrativo nº 37/2021
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 02/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço
Unitário OBJETO: Aquisição de notebook e
computador servidor RECEBIMENTO DOS
ENVELOPES E INÍCIO: 14/12/2021 – 10h00 LOCAL:
Câmara Municipal de Cabreúva, com endereço à
Avenida Major Antônio da Silveira Camargo, 395,
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Câmara Municipal pela Contratada.

A9gazetasp.com.br
QUINTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2021 

O   
Estado de São 
Paulo registra em 
média 193 casos 
de leishmaniose 
visceral em seres 

humanos por ano. Desse to-
tal, cerca de 15 pessoas não 
resistem às graves lesões 
provocadas pela enfermi-
dade e morrem. “Essa en-
fermidade é provocada por 
um protozoário, transmiti-
do pela picada do chamado 
‘mosquito palha”. Esses ve-
tores são encontrados nas 
diferentes regiões de nosso 
país e costumam picar cães 
e também os seres huma-
nos, o que facilita a dissemi-
nação do problema entre as 
espécies. O  índice paulista 
de óbitos é o sétimo maior 
do país. Já o número de ca-
sos é o oitavo mais alto: a 

Leishmaniose Visceral “A leishmaniose visceral, 
também acomete órgãos 
internos como baço, fíga-
do, rins, entre outros. Caso 
algum destes sinais seja ob-
servado é muito importan-
te que um médico-veteriná-
rio seja consultado para a 
realização do diagnóstico.” 
Prevenção é a palavra-chave 
para evitar que o mosquito 
palha transmita a leishma-
niose de cão para cão e de 
cão para os seres humanos. 
“A melhor forma de prevenir 
a doença é manter o mos-
quito transmissor longe dos 
animais. E isso tem sido fei-
to com sucesso a partir do 
uso de coleiras antiparasitá-
rias, item indispensável, prá-
tico e eficaz na prevenção 
desta enfermidade grave e 
fatal disseminada em todo 
Brasil”.

Texto escrito pelo Médi-
co Veterinário Jaime Dias, 
gerente técnico da Vetoqui-
nol Saúde Animal.
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HORÓSCOPO

PROVA DE AMOR 
15h15, na Record TV

Iolanda, Clarice e Joana dão 
entrevista para Bonforte. Lopo está 
saindo da delegacia e dá de cara 
com Clarice. Lopo diz para Clarice 
que não fez mal à Nininha. Felipe, 
Joana e Iolanda se aproximam 
de Clarice. Lopo sai escoltado por 
Chicão. Fialho avisa para Diana que 
penderam Elza, mas as crianças su-
miram. Felipe tem certeza que Dudu 
vai conseguir ajuda para voltar para 
casa. Lopo fi ca na cela em frente 
a de Daniel. Daniel coloca a cara 
na grade para falar com Lopo. Os 
dois se encaram com ódio. Daniel e 
Lopo discutem. Maçaroca, lutador, 
dá gravata em Daniel. Lopo vibra. 
Daniel dá cotovelada em Maçaroca, 
que cai no chão. 

MALHAÇÃO SONHOS 
17h45, na Rede Globo

Edgard consegue disfarçar a ligação 
de Cobra para Heideguer e Lucrécia. 
Gael e Karina se preocupam com 
Cobra. Sol recebe uma ligação 
para participar do programa Altas 
Horas. Gael anuncia que treinará 
Karina. Todos apoiam Lucrécia, que 
acredita que Jade foi sequestrada 
por Cobra. Heideguer mostra a Duca 
e Gael uma gravação de Lobão e 
Cobra sobre o esquema de apostas 
e insinua que a luta será anulada. 
Duca duvida que Cobra tenha 

RESUMO DAS NOVELAS

entregado a luta. Pedro pensa em 
desistir da música e Nando o acon-
selha. Edgard convida Henrique 
para voltar à Ribalta. Nando sugere 
que Sol cante uma música de Pedro 
no Altas Horas. 

NOS TEMPOS DO IMPERADOR 
18h20, na Rede Globo

Gastão e Isabel chegam ao Brasil, 
e o conde se ressente por não ter 
sido avisado sobre a guerra. Isabel 
pede que Luísa convença Gastão a 
não ir para a guerra. Tonico provoca 
Samuel, que afi rma a Augusto que 
o deputado tem algum interesse na 
guerra. Nélio encontra uma carta 
comprometedora para Tonico. Jus-
tina e Guebo se beijam. Leopoldina 
descobre que está grávida. Tonico e 
Pedro conversam sobre o assassi-
nato de Ambrósio, e Samuel fi ca 
mexido.

TE DOU A VIDA
18h30, no SBT

Irene procura Pedro na ofi cina 
para tentar fazê-lo confessar que 
Ernesto está por trás do casamento 
que fez com Gina, mas prefere fi car 
calado. Samuel está descendo a rua 
quando, de repente, é sequestrado 
por Modesto. Gabriela está presente 
e liga para Rosa para avisar o 
ocorrido. As coisas não vão bem 
para Samuel e toda a família está 
esperando o que vai acontecer.

UM LUGAR AO SOL
21h30, na Rede Globo

Lara resolve refazer os passos de 
Christian na noite de sua morte para 
chegar até o irmão do ex-namora-
do. Bárbara fi ca constrangida na 
frente de Janine, quando Christian/
Renato a surpreende com um convi-
te para comemorar o texto que ela 
supostamente escreveu. Bárbara e 
Santiago deixam o show de Nicole 
depois que a humorista ironiza a 
irmã e o pai. Nicole é demitida e 
pede desculpas a Bárbara. Túlio 
demite Ravi, mas Christian/Renato 
intercede em favor do amigo. Túlio 
percebe a proximidade da relação 
entre Ravi e Christian/Renato.

VERDADES SECRETAS
00h05, na Rede Globo

Giovanna revela tudo o que sabe 
sobre Alex e Angel para Guilherme. 
Bruno briga com Stephanie e Alex 
após descobrir a armação do pai. 
Alex almoça em casa e Giovanna e 
Guilherme observam de longe. Fá-
bia vê Anthony com Maurice. Fanny 
comenta com Visky que acredita 
que Anthony esteja escondendo 
algo dela. Bruno procura Sam. Alex 
e Angel fi cam juntos no quarto 
da menina. Fábia afi rma sentir 
vergonha de Anthony e ele decide 
lhe apresentar Fanny. Giovanna e 
Guilherme armam para fazer Caroli-
na fl agrar Alex com Angel.

ÁRIES. 
É um bom momento 
para enfrentar desafi os 

e resolver de uma vez por todas 
algo que anda tirando o seu sono. 
Também pode repensar alguns 
planos e até mesmo os rumos 
que quer dar para sua carreira.

TOURO. 
O céu estimula a coo-
peração e o trabalho 
em equipe. Busque o 

apoio dos colegas e somem forças 
para cumprir metas e alcançar 
objetivos. Um bom momento 
para investir em uma sociedade.

GÊMEOS. 
 bem provável que 
queira concentrar suas 
atenções no trabalho 

e nos seus compromissos de 
rotina. Caso precise de grana 
a mais, pode faturar bem com 
horas extras.

CÂNCER. 
No trabalho, além de 
contagiar todo mundo 
com seu entusiasmo, 

você vai esbanjar criatividade 
e pode ter ótimas ideias. Além 
disso, sua relação com os colegas 
será mais leve e descontraída, o 
que deve estimular as parcerias. 

LEÃO. 
Você vai se preocu-
par mais com a sua 

estabilidade no emprego e fará 
tudo que puder para provar a sua 
competência. Além de suas ha-
bilidades, a sua vaidade também 
está em alta! Por isso, talvez 
queira investir em uma dieta.

VIRGEM. 
Você vai se interessar 
por tudo que trouxer 
alguma novidade para 

o seu dia a dia. Pode aproveitar 
para fazer cursos e trocar ideias 
com pessoas bem-sucedidas que 
estão aonde você quer chegar.

LIBRA. 
Você pode ter que 
desembolsar uma 
grana para resolver um 

imprevisto ou pode extrapolar o 
orçamento ao comprar algo por 
impulso. Controle-se! À  noite, cuidar 
da família fará bem ao seu coração.

ESCORPIÃO. 
O trabalho em equipe 
vai exigir que você tenha 
mais jogo de cintura. Vê-

nus te ajuda a escolher as palavras 
certas para convencer as pessoas. 
Charme e simpatia serão seus 
trunfos para atrair admiradores.

SAGITÁRIO. 
Seu trabalho vai render 
mais se você puder 

fi car mais quieta no seu canto e 
cuidar das tarefas. Você pode ter 
boas ideias para ganhar dinheiro, 
mas é bom controlar o seu lado 
mais consumista.

CAPRICÓRNIO. 
É um bom dia para 
investir nos seus proje-
tos para o futuro. Você 

terá facilidade para encontrar 
pessoas que possam apoiar seus 
objetivos. Pode pintar uma pai-
xão por alguém da turma, com 
chance de declaração.

AQUÁRIO. 
No trabalho, você não 
vai economizar energia 
para brilhar e conquistar 

o reconhecimento que deseja. No 
amor, você será exigente, e pode se 
envolver com alguém infl uente.

PEIXES. 
Você terá muita faci-
lidade para aprender 
e deve aproveitar o 

incentivo dos astros para investir 
em coisas que possam incremen-
tar o seu currículo. Os ensinamen-
tos de pessoas experientes é uma 
boa dica.

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

maior incidência está no 
Maranhão, que tem média 
de 497 registros anuais. Os 
dados são do Sistema de In-
formação de Agravos de No-
tificação do Ministério da 
Saúde. Os dados oficiais en-
tre 2010 e 2019 indicam que 
1 a cada 12 casos de leishma-
niose visceral evoluiu para 
óbito motivado exclusiva-
mente pela doença. Nesse 
período de 10 anos, foram 
contabilizadas 1.934 pessoas 
infectadas pelo protozoá-
rio, com 147 óbitos em São 
Paulo.

É preciso estar aten-
to a alguns sinais clínicos 
em cães como: desânimo, 
fraqueza, perda de apetite, 
emagrecimento progressivo, 
perda de massa muscular, 
descamações na pele, feri-
das no focinho, orelhas, re-
gião das articulações e cau-
da, além de perda de pelos, 
crescimento exagerado das 
unhas, vômito e diarreia. 

CRUZADAS
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Curtas

EXAME DE DELITOS. 
Exames toxicológicos e 
para detecção de doen-
ças pré-existentes des-
cartaram a possibilida-
de de que o piloto e o 
copiloto do avião que 
transportava a cantora 
Marília Mendonça te-
nham tido problemas 
de saúde ou feito uso 
de substâncias psico-
trópicas, o que poderia 
contribuir para o  
acidente.

SÉRIE COREANA. O 
ator Park Hae-Soo, 40, 
famoso por seu papel 
como jogador 218 na 
série ‘Round 6’, será o 
personagem Berlim na 
versão sul-coreana da 
série ‘La Casa de Papel’. 
Ele anunciou o lança-
mento da série para 
2022 no Twitter da Net-
flix, na noite desta ter-
ça-feira (30), sem dar 
mais detalhes. No vídeo 
publicado na rede so-
cial, o ator aparece de 
costas e se vira usando 
uma máscara conheci-
da da série. 

CHOQUE. O auxiliar 
técnico Felipe Augus-
to de Andrade recebeu 
uma descarga elétrica 
enquanto fazia a mon-
tagem do palco da du-
pla Henrique e Juliano. 
Os cantores se apre-
sentariam na cidade de 
Águas Lindas (GO). Fe-
lipe está internado na 
UTI, com um quadro 
considerado estável e 
consciente. A equipe 
não disse se investigará.

‘’Dando 
continuação a 
um sonho’’
Gleici Damasceno ao 
surgir com elenco do 
novo filme ‘Ninguém é 
de Ninguém’. 

O 
Rock in Rio 
anunciou nes-
ta terça (30) os 
shows de Guns 
N’ Roses e Må-

neskin em 8 de setembro 
de 2022, no Palco Mundo. 
Dois dias depois, Djavan faz 
a apresentação de abertura 
no mesmo espaço. O can-
tor brasileiro se junta a Col-
dplay, Camilla Cabello e Bas-
tille no dia 10 de setembro. 
Adiado por causa da pande-
mia de Covid-19, o festival, 
que seria em 2021, teve de 
ser remarcado para os dias 2, 
3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro 
do próximo ano, no Parque 
Olímpico, onde é montada a 
Cidade do Rock. Os 200 mil 
ingressos colocados à venda 
em 21 de setembro já foram 
esgotados.

ROCK IN RIO 2022
Novos artistas divulgados
Guns N’ Roses, 
Måneskin e Djavan 
são alguns dos novos 
nomes que estarão 
no Palco Mundo em 
2022 

Tom estreia reality
Após uma vida dedicada ao humor, Tom Cavalcante, 59, vi-
rou o inimigo do riso. O intérprete de João Canabrava e Ri-
bamar e a humorista e cantora Clarice Falcão, 31, ex-Porta 
dos Fundos, serão os juízes no reality de humor LOL: Se Rir, 
Já Era, do Amazon Prime Video, que estreia nesta sexta (3). 
No programa, dez comediantes competem para ver quem 
consegue ficar mais tempo sem rir e, ao mesmo tempo, fa-
zer o oponente cair na gargalhada para ser eliminado.

‘Segredos’
A partir do dia 9 de dezem-
bro, Gil do Vigor, 30, poderá 
ser visto em um documen-
tário inédito produzido pelo 
Globoplay. Nele, o público 
poderá conferir mais sobre 
como anda sua vida pes-
soal, sua batalha nos Estados 
Unidos e as dificuldades e 
saudade da família. “Podem 
esperar muita emoção”, co-
mentou Gil.

Arte em SP
Discos voadores começaram 
a pairar sobre o centro da ci-
dade de São Paulo, sob os 
olhos vigilantes de um imen-
so robô, nos últimos dias. Isso 
porque um mural criado pelo 
cineasta americano Tim Bur-
ton está em fase de finaliza-
ção no paredão lateral do edi-
fício-garagem Parque 25, na 
região da 25 de Março -mas a 
obra já pode ser observada. 

Agora aos 25, Gabi se diz outra mulher
A cantora Gabi Martins reuniu um time de celebridades e amigos em uma casa de shows na 
Vila Olímpia, na zona sul de SP, para celebrar na noite desta terça-feira (30) seus 25 anos de 
vida. Com o tema Las Vegas, a festa também teve como destaque o lançamento de um EP por 
parte da aniversariante. O EP, cujo nome é “Chama no Piseiro”, conta com participação de João 
Gomes e representa um novo estilo para Gabi, mais acostumada ao sertanejo. Ela afirma que 
a partir de agora terá vários lançamentos, um deles com a dupla Israel e Rodolffo.
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Curtas

EXAME DE DELITOS. 
Exames toxicológicos e 
para detecção de doen-
ças pré-existentes des-
cartaram a possibilida-
de de que o piloto e o 
copiloto do avião que 
transportava a cantora 
Marília Mendonça te-
nham tido problemas 
de saúde ou feito uso 
de substâncias psico-
trópicas, o que poderia 
contribuir para o  
acidente.

SÉRIE COREANA. O 
ator Park Hae-Soo, 40, 
famoso por seu papel 
como jogador 218 na 
série ‘Round 6’, será o 
personagem Berlim na 
versão sul-coreana da 
série ‘La Casa de Papel’. 
Ele anunciou o lança-
mento da série para 
2022 no Twitter da Net-
flix, na noite desta ter-
ça-feira (30), sem dar 
mais detalhes. No vídeo 
publicado na rede so-
cial, o ator aparece de 
costas e se vira usando 
uma máscara conheci-
da da série. 

CHOQUE. O auxiliar 
técnico Felipe Augus-
to de Andrade recebeu 
uma descarga elétrica 
enquanto fazia a mon-
tagem do palco da du-
pla Henrique e Juliano. 
Os cantores se apre-
sentariam na cidade de 
Águas Lindas (GO). Fe-
lipe está internado na 
UTI, com um quadro 
considerado estável e 
consciente. A equipe 
não disse se investigará.

‘’Dando 
continuação a 
um sonho’’
Gleici Damasceno ao 
surgir com elenco do 
novo filme ‘Ninguém é 
de Ninguém’. 

O 
Rock in Rio 
anunciou nes-
ta terça (30) os 
shows de Guns 
N’ Roses e Må-

neskin em 8 de setembro 
de 2022, no Palco Mundo. 
Dois dias depois, Djavan faz 
a apresentação de abertura 
no mesmo espaço. O can-
tor brasileiro se junta a Col-
dplay, Camilla Cabello e Bas-
tille no dia 10 de setembro. 
Adiado por causa da pande-
mia de Covid-19, o festival, 
que seria em 2021, teve de 
ser remarcado para os dias 2, 
3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro 
do próximo ano, no Parque 
Olímpico, onde é montada a 
Cidade do Rock. Os 200 mil 
ingressos colocados à venda 
em 21 de setembro já foram 
esgotados.

ROCK IN RIO 2022
Novos artistas divulgados
Guns N’ Roses, 
Måneskin e Djavan 
são alguns dos novos 
nomes que estarão 
no Palco Mundo em 
2022 

Tom estreia reality
Após uma vida dedicada ao humor, Tom Cavalcante, 59, vi-
rou o inimigo do riso. O intérprete de João Canabrava e Ri-
bamar e a humorista e cantora Clarice Falcão, 31, ex-Porta 
dos Fundos, serão os juízes no reality de humor LOL: Se Rir, 
Já Era, do Amazon Prime Video, que estreia nesta sexta (3). 
No programa, dez comediantes competem para ver quem 
consegue ficar mais tempo sem rir e, ao mesmo tempo, fa-
zer o oponente cair na gargalhada para ser eliminado.

‘Segredos’
A partir do dia 9 de dezem-
bro, Gil do Vigor, 30, poderá 
ser visto em um documen-
tário inédito produzido pelo 
Globoplay. Nele, o público 
poderá conferir mais sobre 
como anda sua vida pes-
soal, sua batalha nos Estados 
Unidos e as dificuldades e 
saudade da família. “Podem 
esperar muita emoção”, co-
mentou Gil.

Arte em SP
Discos voadores começaram 
a pairar sobre o centro da ci-
dade de São Paulo, sob os 
olhos vigilantes de um imen-
so robô, nos últimos dias. Isso 
porque um mural criado pelo 
cineasta americano Tim Bur-
ton está em fase de finaliza-
ção no paredão lateral do edi-
fício-garagem Parque 25, na 
região da 25 de Março -mas a 
obra já pode ser observada. 

Agora aos 25, Gabi se diz outra mulher
A cantora Gabi Martins reuniu um time de celebridades e amigos em uma casa de shows na 
Vila Olímpia, na zona sul de SP, para celebrar na noite desta terça-feira (30) seus 25 anos de 
vida. Com o tema Las Vegas, a festa também teve como destaque o lançamento de um EP por 
parte da aniversariante. O EP, cujo nome é “Chama no Piseiro”, conta com participação de João 
Gomes e representa um novo estilo para Gabi, mais acostumada ao sertanejo. Ela afirma que 
a partir de agora terá vários lançamentos, um deles com a dupla Israel e Rodolffo.
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 A A Federação Única dos 
Petroleiros (FUP) e sindica-
tos filiados reforçam a luta 
contra a privatização da 
Refinaria Landulpho Alves 
(RLAM), na Bahia, e contra 
a venda das demais unida-
des de refino da Petrobras.

O Conselho Deliberativo 
da FUP discutiu os novos 
desafios na luta contra as 
tentativas de privatização 
da Petrobras e o desmonte 
da estatal, em reunião reali-
zada nesta terça-feira (30), e  
aprovou a realização de um 
ato nacional, na próxima 
sexta-feira (3). O ato é con-
tra a privatização da Petro-
bras, da RLAM e seus termi-
nais, e de demais ativos da 
petroleira.

A RLAM, segunda maior 
do país, foi vendida ao fun-

do de investimento árabe 
Mubadala por US$ 1,65 bi-
lhão, a metade do preço que 
a própria Petrobrás havia 
definido como referência.

Além disso, serão reali-
zadas assembleias, até o dia 
19, para aprovação de Esta-
do de Greve Nacional, pre-
parando a categoria para 
um movimento paredista 
caso o Governo Federal ten-
te avançar com a privatiza-
ção total da Petrobras.

De acordo com nota pu-
blicada no site da FUP, os 
conselheiros afirmaram na 
reunião que “resistir à for-
te ofensiva privatista do go-
verno Bolsonaro, que está 
colocando à venda o patri-
mônio público brasileiro a 
preço de banana, não é ta-
refa fácil”. (CUT)

FUP fará ato contra
Petrobras privatizada

 A O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva disse 
nesta terça-feira (30) que, 
caso seja candidato e elei-
to em 2022, não manterá 
a atual política de parida-
de de preços da Petrobras. 
“Não vai ter essa política de 
aumento de gás e da gasoli-
na”, enfatizou em entrevis-
ta ao programa Atualidade 
da Rádio Gaúcha, de Porto 
Alegre.

Ele reforçou: “Não vai ter 
essa política de distribui-
ção de dividendos (para os 
acionistas da Petrobras) de 
forma alucinada como eles 
estão fazendo. Os acionis-
tas merecem ganhar algu-
ma coisa, mas quem tem 
que ganhar por conta da Pe-
trobras é o povo brasileiro”.

Lula afirmou que a política 
adotada pelo atual governo é 
inexplicável. “Não tem expli-
cação econômica, sociológica 

ou filosófica para a Petrobras 
ter preço internacional (para 
os combustíveis), estando em 
um país que é autossuficiente 
em petróleo”, apontou.

“Não tem noção o Brasil 
tentar distribuir este ano 
mais de R$ 65 bilhões para 
os acionistas minoritários 
(da Petrobras) em detri-
mento do povo brasileiro”, 
disse. Hoje o preço da gaso-
lina na bomba pode custar 
até R$ 8,00, enquanto o bo-
tijão de gás de cozinha pas-
sou de R$ 130,00.

Lula criticou ainda o que 
chamou de “resmungos” do 
presidente diante dos preços 
dos combustíveis. “Acontece 
que o Bolsonaro não gover-
na o Brasil. Ele não entende 
de economia, não entende de 
política social, não entende de 
futebol, não entende de sindi-
cato, não entende de partido 
político”, ironizou. (CUT)

Lula quer nova política 
de combustíveis

SINDICAL

 A O deputado federal João 
Daniel (PT) apresentou o Pro-
jeto de Lei 3337/2021 propondo 
alteração na CLT para garan-
tir vínculo empregatício en-
tre as empresas operadoras de 
aplicativos e os trabalhadores 
que exercem as atividades de 
transporte de passageiros ou 
entrega de mercadorias.

Os chamados entregado-
res de Apps, considerados ‘co-
laboradores’ pelas empresas, 
não têm direito a nada. Tanto 
que o Ministério Público do 
Trabalho (MTP) ajuizou ação 
na Justiça do Trabalho contra 
as plataformas digitais de en-
trega, como Uber, Rappi, iFood 

e Lalamove, e de motoristas 
como a 99 Táxi e Cabify, exi-
gindo o reconhecimento do 
vínculo empregatício, melho-
ria das condições de saúde e 
segurança do trabalho, de for-
ma a reduzir a precarização 
das relações trabalhistas.

O PL de João Daniel quer 
que todas as empresas se-
jam obrigadas a formalizar 
os trabalhadores. Para ele, 
essa medida é essencial para 
a proteção dos trabalhado-
res que prestam serviço por 
meio de aplicativos, seja no 
transporte de passageiros 
ou na entrega de alimentos 
e mercadorias. (CUT)

Por apps, deputado do 
PT quer mudar CLT

 D Deputado ressalta que quer aperfeiçoar a legislação trabalhista 
de modo que fique clara a caracterização do vínculo empregatício

DIVULGAÇÃO

 D O valor a ser liberado 
varia conforme o saldo de 

cada conta em nome do 
trabalhador. Além de um 

percentual, ele receberá um 
adicional fixo, conforme o 

total na conta. O valor a ser 
sacado varia de 50% do 

saldo sem parcela adicional, 
para contas de até R$ 500, 

a 5% do saldo e adicional de 
R$ 2,9 mil para R$ 20 mil

AGÊNCIA BRASIL

Trabalhadores nascidos em dezembro 
têm até o próximo 31 de dezembro 
para aderir ao saque-aniversário do 
Fundo de Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS) e receber o benefício ainda 

neste mês. A modalidade permite a retirada de 
parte do saldo da conta do FGTS, anualmente, no 
mês de aniversário.

Após esse prazo, nascidos em dezembro que fi-
zerem a opção pelo saque-aniversário só vão reali-
zar o saque no próximo ano.

A migração para a sistemática saque-aniver-
sário não é obrigatória. Quem não fizer a opção, 
permanece com o saque-rescisão, sistemática 

tradicional, na qual o trabalhador, quando de-
mitido sem justa causa tem 
o direito ao saque integral de 
sua conta FGTS, com a multa 
rescisória.

COMO OPTAR?
A opção pelo saque-aniversá-

rio pode ser feita a qualquer momento pelos canais 
disponíveis: aplicativo do FGTS, no site fgts.caixa.
gov.br, no Internet Banking Caixa ou nas agências 
do banco.

Os valores do saque-aniversário do FGTS ficam 
disponíveis para saque até o último dia útil do se-
gundo mês seguinte ao da aquisição do direito de 
saque. No caso dos nascidos em dezembro, o di-
nheiro fica disponível até 28 de fevereiro.

Caso o trabalhador não retire o recurso até 
esse prazo, o dinheiro volta automaticamente 
para a conta do FGTS.

O resgate do dinheiro pode ser feito pelo apli-
cativo FGTS, disponível para tablets e smartpho-
nes dos sistemas Android e iOS. Nesse caso, o 
trabalhador pode programar a transferência do 
dinheiro para qualquer conta em seu nome, inde-
pendentemente do banco.

As retiradas também podem ser feitas nas ca-
sas lotéricas, terminais de autoatendimento e cor-
respondentes Caixa Aqui, com o Cartão Cidadão, 
senha e documento de identificação. (AB)

Nascidos em dezembro
têm até dia 31 para aderir 
ao saque-aniversário

Trabalhador 
optante pelo 
saque-aniversário 
terá direito à 
retirada parcial do 
FGTS anualmente, 
independente 
de rescisão de 
contrato de 
trabalho

Fique 
ligado  

 D O governo hoje conta com a SPU, que integra a estrutura do 
Ministério da Economia e é responsável por administrar certos ativos

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Guedes
sugere
criar novo 
ministério
NOVA PASTA. Ele afirma que o eventual 
novo ministério seria utilizado para gerir 
o patrimônio da União

O ministro Paulo Gue-
des (Economia) suge-
riu nesta quarta-fei-
ra (1º) a criação de um 
ministério para gerir 

o patrimônio da União. Ele propôs 
que os ativos federais sejam ven-
didos para gerar recursos contra a 
pobreza e disse que discutirá esses 
temas durante a campanha elei-
toral.

“Eu já falei com o presidente. 
Estou propondo que, para o novo 
governo, tem que existir o Minis-
tério do Patrimônio da União”, 
afirmou em evento do Ministério 
da Economia. “O Estado tem R$ 4 
trilhões [em ativos], uma fortuna 
incalculável, e o povo pobre e mi-
serável”, disse.

O governo hoje conta com a 
SPU (Secretaria de Patrimônio da 
União), que integra a estrutura do 
Ministério da Economia e é res-
ponsável por administrar certos 
ativos, como os imóveis federais.

Guedes sugeriu que a venda de 
ativos gere recursos a um fundo 
de combate à pobreza, que repas-

saria o dinheiro aos mais vulne-
ráveis. “Vende alguns ativos aqui 
e enche o tanque do fundo. É a 
transformação do Estado brasilei-
ro”, afirmou.

Ele defendeu que o repasse dos 
recursos pode ser feito fora do 
teto de gastos. Em sua visão, a re-
gra constitucional que limita as 
despesas federais foi criada para 
impedir o crescimento do Estado 
-e o que ele está propondo é dimi-
nuir o tamanho do poder público.

“Se eu quiser transferir os ati-
vos para a população brasileira 
dos ativos que estou vendendo, 
não se aplica o teto. Estou dimi-
nuindo. O teto foi feito para não 
deixar crescer”, afirmou.

2022.
“Durante a campanha, vamos traba-
lhar esses temas. Como erradicar a 
pobreza, reduzir o endividamento 
e as taxas de juros, transformar o 
capital público”, afirmou.

A venda de ativos para repassar 
recursos aos mais vulneráveis por 
meio de um fundo fora do teto foi 

um movimento tentado na PEC (pro-
posta de Emenda à Constituição) dos 
Precatórios, mas acabou ficando de 
fora da proposta do governo.

Na época, a equipe econômica 
acabou concluindo que a tarefa se-
ria muito complexa e que era me-
lhor direcionar as energias a uma 
aprovação mais rápida do texto.

Apesar de propor a venda de 
ativos em um novo governo, Gue-
des já tinha proposto o mesmo 
tipo de medida na campanha elei-
toral de 2018. Ele chega às véspe-
ras das eleições sem vendas de 
subsidiárias inteiras -embora os 
desinvestimentos tenham avança-
do dentro de empresas por meio 
de subsidiárias, como no caso da 
Petrobras.

O próprio ministro já se disse 
frustrado por não ter cumprido o 
objetivo. “Estou bastante frustra-
do de estarmos aqui há dois anos 
e não termos conseguido vender 
nenhuma estatal. É bastante frus-
trante”, afirmou em novembro de 
2020. (FP)
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EDITAL Nº 182/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2021.

Objeto: Registro de Preços para Contratação 
de empresa para prestação de serviços de 
psicoterapia ocupacional (comportamento cog-
nitivo), destinado ao cumprimento de decisão 
judicial da Secretaria de Saúde, pelo período 
de 12 (doze) meses, conforme especifi cações 
dos anexos I e II do Edital. Data da abertura 
16/12/2021, às 11:30 horas. Melhores infor-
mações poderão ser obtidas junto a Divisão de 
Compras, Licitações e Gestão de Contratos, 
na Rua Anhanguera nº 1.155, Jardim Morumbi, 
ou pelos e-mails: licitacoes@birigui.sp.gov.br 
e danilo.pregoeiro@birigui.sp.gov.br. O Edital 
poderá ser lido naquela seção e retirado gra-
tuitamente no site www.birigui.sp.gov.br. Lean-
dro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, Birigui, 
01/12/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

Pregão Presencial nº 88/21- P.A.nº 27766/21 - Obj.: Contra-

tação de empresa para destinação final de resíduos sólidos 

urbanos - Disputa dia 15/12/21 às 09:00 horas

Pregão Presencial nº 89/21- P.A.nº 23353/21 - Obj.: contra-

tação empresa para serviços especializados e continuados 

em coleta, transporte e tratamento de resíduos dos serviços 

de saúde, (resíduo hospitalar/infectante e químico) - Dispu-

ta dia 16/12/21 às 09:00 horas - Editais disponíveis no site: 

www.carapicuiba.sp.gov.br e no depto. de Licitações e Com-

pras, p/retirada com mídia de CD gravável. Informações: (11) 

4164-5500 ramal 5442.

Prefeitura Municipal 
de CarapicuíbaMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 089/2021 - Processo nº 321/2020-DG/MP

Acha-se aberto no Ministério Público do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 089/2021 – 
Oferta de Compra Nº 270101000012021OC00084 - Processo nº 321/2020-DG/MP, que tem por 
objeto a LOCAÇÃO DE CENTRAIS PRIVADAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA TIPO PABX, 
TECNOLOGIA CPA, em linha de fabricação, com instalação, treinamento, assistência técnica e 
manutenção corretiva, com fornecimento de peças necessárias, para o perfeito funcionamento 
do sistema.
O Edital da presente licitação encontra-se à disposição dos interessados, nos endereços 
eletrônicos  www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br ; e,  www.mpsp.mp.br e 
www.e-negociospublicos.com.br . A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico 
será realizada no endereço eletrônico www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, no 
dia 16/12/2021, às 11:30 horas.

Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 03/12/2021
Comissão Julgadora de Licitações, em 1º de dezembro de 2021.

SAAEB - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI
A autarquia SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI faz público que referente ao PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 005/2021, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS 
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E HIDRÔMETROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONÔMO 
DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI, fi cam convidados os interessados a participar da sessão de processamento 
do Pregão Eletrônico que será realizada pela internet em sistema próprio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Brodowski (Fiorilli), localizado no site do SAAEB, pelo endereço: http://saaebrodowski.ddns.net:5656/comprasedital, 
iniciando-se no dia 16/12/2021 às 13:00 horas. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site 
www.saaebrodowski.com.br. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@saaebrodowski.com.br. 

Brodowski, SP, 1/12/ 2021. DALYSON CARLETO ROCHA – Diretor Superintendente.
A autarquia SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI faz público que referente ao PREGÃO Nº 
006/2021, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto:OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO FUTURA DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI, fi cam convidados os interessados a participar do certame 
para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 15/12/2021 às 14h00 no Setor de Compras e Licitações, situado na 
Avenida Doutor Rebouças, nº 757, centro do município de Brodowski, onde ocorrerá o processamento do certame. Os 
interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.saaebrodowski.com.br. Esclarecimentos somente 
através do e-mail: licitacao@saaebrodowski.com.br. 

Brodowski, SP, 1/12/2021. DALYSON CARLETO ROCHA – Diretor Superintendente.

SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021

OBJETO: Aquisição parcelada de aproximadamente 1.560.000 litros de combustível Óleo Diesel B S-10, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, conforme Anexo I - Termo de Referência do Edital. RECURSOS: Próprios. TIPO / 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global Por Item sob o critério de maior desconto sob o preço médio 
da Tabela da ANP – Município de Araras-SP. PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses. SESSÃO PÚBLICA: 
15/12/2021 às 09h00. RETIRADA DO EDITAL: O Edital com condições de participação, especifi cações e 
demais informações estará à disposição dos interessados para conhecimento e retirada na Rua Florianópolis, 
315, Jardim dos Eucaliptos - Araras-SP, das 8h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min ou pelo site 
https://www.smtca.sp.gov.br/category/pregao-presencial/. INFORMAÇÕES: (19) 3547.1280. 
Araras, 2/12/2021. Jonas Alves Araújo Filho - Presidente Executivo; Nilson Quintiliano - Cargo em Comissão III

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 01124/21, PROCESSO Nº 21/01754, Oferta de Compra 092301090572021OC01439 
para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de  
DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, 
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.imprensaofi cial.com.br - opção 
“e-negociospublicos” no primeiro dia útil após esta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: 
JOAO VICTOR JUSTINO FOGACA e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº01158/21, PROCESSO Nº 21/02158, Oferta de Compra 092301090572021OC01387  para 
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de  PERNEIRA 
DESCARTAVEL P/ SISTEMA DE COMPRESSAO E MANTA TÉRMICA DESCARTÁVEL, 
com cessão em comodato de equipamentos, incluindo acessórios e insumos que lhes sejam inerentes 
e assistência técnica, cuja sessão será realizada no dia 16/12/2021 09:00:00 horas. O edital na íntegra 
estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção 
“e-negociospublicos” no primeiro dia útil após esta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: 
VANDERLI REGINA DE BRITTO MENEZES e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº01208/21, PROCESSO Nº 21/02103, Oferta de Compra 092301090572021OC01424 para 
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de  PRÓTESE 
TUBULAR RETA INORGANICA C/COLÁGENO 28MM X 30 A 50CM, CANULA VENOSA 
UM ESTAGIO RETA 20FR, CÂNULA VENOSA UM ESTÁGIO COM PONTA METÁLICA 12 
FR, CATETER BALÃO PÓS DIL. P/ ANGIOPLASTIA CORONÁRIA 3.0 X 15MM, CATETER 
BALÃO PARA ANGIOPLASTIA 2,5 X 20,0MM, cuja sessão será realizada no dia 15/12/2021 
09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e 
www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos” no primeiro dia útil após esta publicação. 
PREGOEIRO DESIGNADO: VANDERLI REGINA DE BRITTO MENEZES e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº01209/21, PROCESSO Nº 21/02634, Oferta de Compra 092301090572021OC01435 para 
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de  ESTABILIZADOR 
TECIDUAL CARDÍACO, POSICIONADOR CARDIACO COM PRESSÃO NEGATIVA, cuja 
sessão será realizada no dia 16/12/2021 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos 
interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos” 
no primeiro dia útil após esta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: MARCOS ROBERTO DE 
LIMA e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 01215/21, PROCESSO Nº 21/02675, Oferta de Compra 092301090572021OC01421 para 
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de COPO 
POLIPROP 200ML MÍN 180G., 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.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negócios públicos” no primeiro dia útil após esta 
publicação. PREGOEIRO DESIGNADO:  RENTA INACIO DA SILVA e suplentes.

PREFEITURA DE QUEIROZ
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 042/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 072/2021 (RESUMIDO).

Objeto: Aquisição de cestas natalinas destinadas a distribuição aos servidores públicos. Abertura: 
15/12/2021, às 13h TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global. O Edital e seus anexos encontram-
-se disponíveis no Departamento de Licitação, no Paço Municipal, Av. Rangel Pestana, N.º 23, Bairro 
Centro, nesta Cidade de Queiroz – SP, e no site: www.queiroz.sp.gov.br, ou através do telefone 
(0XX14) 3458-1137, de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h.
Queiroz – SP, 01 de dezembro de 2021. WALTER RODRIGO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N°068/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N°226/2021.  Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA: Futura e Eventual Aquisição de Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e de Concreto Usinado para Execução de Reformas e pequenos 
Reparos em Prédios Próprios Municipais, bem como Vias Públicas, com quantitativos máximos e condições 
mínimas, conforme Termo de Referência contida no Anexo I. ENCERRAMENTO: 15.12.2021 às 
09h30min. O edital completo poderá ser retirado através do Portal da Transparência do site www.aracoiaba.
sp.gov.br . Araçoiaba da Serra/SP, 01 de Dezembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PUBLICAÇÃO
PROCESSO nº 3094-PG/2021 – MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO nº 004/2021 – Edital 005/2021 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO 
DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE 
FUTEBOL SOCIETY NA AVENIDA TUFFIC NICOLAU, S/N, JARDIM ORLANDO CHESINI 
OMETTO - JAHU/SP.  
REALIZAÇÃO: 20 de dezembro de 2021, às 09:00 horas, Edital disponível a partir de 02 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, 01 de dezembro de 2021. 
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO
Secretário de Economia e Finanças

MUNICÍPIO DE JAHU

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de plantas e árvores (mudas) ornamentais e frutíferas, através do 
Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) 
meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) 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 14 de dezembro de 2021. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-
9087 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 01 DE DEZEMBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2021 - EDITAL Nº 228/2021

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO 
PREÇOS Nº 105/2021 - PROCESSO ADM. LICITATÓRIO Nº 180/2021 - A PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA/SP torna público aos interessados a RETIFICAÇÃO 
da licitação supramencionada, Pregão do Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, AMPLA 
CONCORRÊNCIA, OBJETO: “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas 
de brinquedos, considerando a importância do lúdico em todas as fases de aprendizagem 
e para atender as necessidades das unidades escolares, conforme relação dos itens 
descritos no ANEXO I do edital e solicitação da Coordenadoria Municipal da Educação”, 
regido pela L. F. 10.520/2002, Dec. Mun. 40/2006, L. F. 8666/93, a LC 123/2006 e LC 
147/2014. Recebimento dos envelopes pelo Pregoeiro no dia 15/12/2021 a partir das 
08h30, duração mínima de 30 minutos, sendo o Envelope n. 1 (Proposta de Preços) e n. 
2 (Habilitação), recebendo o credenciamento dos interessados. LOCAL: Sala de Pregão, 
Paço Municipal, sito à Av. Gov. Mario Covas n° 1915 - Novo Centro, Taquarituba/SP. O Edital 
estará à disposição de 2ª à 6ª feira, das 08h00 às 17h00, a partir do dia 02/12/2021, Setor 
de Licitação, ou no site www.taquarituba.sp.gov.br ou solicitado pelo fone (14) 3762-9666 ou 
e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba (SP), 01 de dezembro de 2021. Rosildo 
Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO PREÇOS Nº 110/2021 
– PROCESSO ADM. LICITATÓRIO Nº 189/2021 - A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
TAQUARITUBA/SP torna público aos interessados. Abertura de Pregão do TIPO: MENOR 
PREÇO POR ITEM, EXCLUSIVA PARA ME/EPP, OBJETO: “Contratação de empresas 
especializadas para prestação de serviço de Locação de Palco, Camarins, Som e Iluminação, 
Banheiros Químicos e Gerador de Energia, para realização dos Shows de Fim de Ano, conforme 
relação de itens constantes no ANEXO I do edital e solicitação da Coordenadoria Municipal da 
Cultura”, regido pela L.F. 10.520/2002, Dec. Mun. 40/2006, L.F. 8.666/93, a LC 123/2006 e LC 
147/2014 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. O recebimento dos envelopes 
pelo Pregoeiro dar-se-á no dia 16/12/2021 a partir das 08h30, pelo tempo com duração mínima 
de 30 (trinta) minutos, bem como recebendo no mesmo ato o credenciamento dos interessados 
em participar do certame. LOCAL: Sala de Pregão, Paço Municipal, sito à Av. Governador Mario 
Covas n° 1915 - Novo Centro – Taquarituba/SP. O Edital à disposição dos interessados de 2ª à 
6ª feira, das 08h00 às 17h00, a partir de 02/12/2021, na Prefeitura Municipal de Taquarituba, 
Setor de Licitação, ou no site www.taquarituba.sp.gov.br ou solicitado via fax (14) 3762-9666 
ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba (SP), 01 de dezembro de 2021. Rosildo 
Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

Às 10:30 (dez horas e trinta minutos) do dia 23 (vinte e três) de Novembro de 2021 (dois 
mil e vinte e um), no Grupo de Gerenciamento Administrativo da Coordenadoria de Con-
trole de Doenças da Secretaria Estadual de Saúde, na Sala de Reunião da Coordenadoria 
de Controle de Doenças, à Av. Dr. Arnaldo, 351 – 1º Andar – Sala de Reunião da CCD, 
perante os Membros da Comissão Julgadora, designados às fls. 612 do Processo  nº SES-
-PRC-2021/28605, os(as) Senhor(as) Lucidalva Felix Rocha, Carlos Ailton Tobias , Giselle 
Aparecida de Carvalho Franco, da presente Concorrência,  que objetiva a execução refor-
ma geral do CLR de Rio Claro do instituto Adolfo Lutz, cuja publicação feita no Diário Ofi-
cial do Estado de 01/10/2021, bem como o julgamento e classificação publicado no Diário 
Oficial do Estado 04/11/2021, e a convocação no Diário Oficial do Estado de 13/11/2021. 
Compareceu para acompanhar a sessão, o Sr.  Santiago Vasques Neto, representante da 
empresa Ação Contrução & Serviços de Reforma EIRELI, CNPJ: 23.957.804/0001-89. Fo-
ram consultados o Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas 
(e-sanções), o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), o Cadastro 
Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 
(CNIA), do Conselho Nacional de Justiça, das 03 (três) primeiras empresas classificadas: 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da Dívida Ativa do Estado de São Paulo: Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM, 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Certidão Negativa de Débitos Tributários da 
Dívida Ativa do Estado de São Paulo, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. Os documentos de habilitação 
apresentados foram colocados à disposição do presente. Após análise das documenta-
ções apresentadas, a Comissão Julgadora decidiu, habilitar as seguintes empresas: 1º 
- Ação Contrução & Serviços de Reforma EIRELI, CNPJ 23.957.804/0001-89, no valor 
total de R$ 3.553.533,80, 2º - FAK Construções LTDA, CNPJ nº 26.705.314/0001-83, 
3º - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 04.147.114/0001-10, considerando que 
as documentações apresentadas atendem integralmente ao solicitado no item 5 do Edi-
tal. Ficam os autos franqueados para vista pelas empresas licitantes, através de seus 
representantes legais, e fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da 
publicação do presente ato, para eventual interposição de recursos.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO (TIPO TÉCNICA E PREÇO) - PROJETO
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas 
interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Projeto Executivo:
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00056/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Elidia Tedesco de Oliveira - Rua Juvenal dos Santos, 4 - Bairro Galo Bran-
co - São José dos Campos-SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/01/2022, 
às 09:30 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00060/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Substituição de Prédio - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Terreno Aldeia Itapu Mirim - Estrada Vicinal, - Registro – SP - ABERTURA 
PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/01/2022, às 10:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00065/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Cel Bonifacio de Carvalho - Av Dr Augusto de Toledo, 195 - Sta Paula - São 
Caetano do Sul-SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/01/2022, às 10:30 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00077/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Joao Ferreira dos Santos - Rua 15 de Outubro, 80 -  Jd Cerejeiras - São 
José dos Campos-SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/01/2022, às 11:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00080/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Jose Felix - Praca Miguel Correia dos Ouros, 32 - Centro - Potim-SP - 
ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/01/2022, às 13:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00081/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Luiz Darly Gomes de Araujo - Rua Odorico Cardoso dos Santos, 75 - Centro 
- Barra do Turvo-SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/01/2022, às 14:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00083/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Galdino de Castro - Praca Joaquim Candido Garcia, 296 - Centro - Cajuru-SP - 
ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/01/2022, às 14:30 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00084/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Jose Luiz de Siqueira - Rua Vereador Mamud Assim Sucaria, 480 - Centro - 
Barrinha-SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/01/2022, às 15:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00086/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) / 
LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dr Jayme Almeida Paiva - Rua Paula Souza, 145 - Centro - Eldorado-SP - ABER-
TURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/01/2022, às 15:30 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00096/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Maria Aparecida Machado Julianelli - Rua Pedro Marciano D=de Alcantara, 18  
Eng Goulart - São Paulo-SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/01/2022, às 
09:30 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00097/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) / 
LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Julieta Terlizzi Bindo - Rua Antonio Ribeiro Macedo, 115 Vila Bancaria - São 
Paulo-SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/01/2022, às 10:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00099/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Emilia De Paiva Meira - Rua Porto Xavier, 172 - Vila Carmosina - São 
Paulo-SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/01/2022, às 10:30 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00100/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) / 
LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Alvares De Azevedo - Rua Ignacio Alves de Mattos, 281 - Itaquera - São Paulo-SP 
- ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/01/2022, às 11:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00102/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Luis Gonzaga Travassos da Rosa - Rua Afonso Vidal, 600 - Jd Sto Antonio - São 
Paulo-SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/01/2022, às 13:30 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00103/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Flavio Jose Osorio Negrini - Rua Casemiro, 66 - Jd Olinda - São Paulo-SP 
- ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/01/2022, às 14:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00104/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Isaltino de Mello - Rua Toninhas, 73 - Vila Gea - São Paulo -SP - ABERTU-
RA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/01/2022, às 14:30 hs.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e www.
fde.sp.gov.br. 
A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN (arquivo de 
retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual deverá ser ins-
talado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLICATIVO DIGI-
TA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/
PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/
Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.pdf) através 
do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. 
A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço 
eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. 
Os invólucros contendo as PROPOSTAS TÉCNICAS, 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 Licitação será processada 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 edital. 

ROBERTO POMPEI GOUVEIA
Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - PROJETO
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas 
interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Projeto Executivo:
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00069/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Implantação de Projeto Padrão 
- PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): TERRENO B. ETEMP - Rua Angenor Zanoni/Rua Almirante Petroli, 
S/N - Jd Etemp – Araçatuba – SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 26/01/2022, 
às 09:30 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00090/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Ivo Bandoni - Rua 
Bom Jesus do Monte, 741 - Jardim Marilia - São Paulo-SP - EE JD Iguatemi - Rua Confederacao dos Tamoios, 
182 - JD Iguatemi - São Paulo – SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 26/01/2022, 
às 10:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00091/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prq Cento e Vinte II - Rua 
Lazaro Claudio de Oliveira, s/n - JD Arpoador - Francisco Morato-SP - EE JD Alegria II - Avenida Barbacena, 
412 - JD Alegria - Francisco Morato-SP - EE Prof Ulysses Sanches Ramires - Rua Sandalo, 27 - Jardim - Fran-
cisco Morato-SP - EE CEL Pontes Gestal - Rua Natale Pazin, 943 - Centro - Pontes Gestal-SP - EE Profa Maria 
Pereira De Brito Benetoli - Rua Jose Barbosa, 60-53 - JD São Jose - Auriflama-SP - ABERTURA PREVISTA 
DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 26/01/2022, às 10:30 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00094/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Benedicto Evan-
gelista Costa - Rua das Oliveiras, 1205 - Jardim Gilda - Piracicaba-SP – EE Profa Wilsa Aparecida Gomes 
Vasconcellos - Rua Antonio Lico, S/N - Jardim Vitória - Piracicaba-SP - EE DR ANTONIO PINTO DE ALMEIDA 
FERRAZ - Rua Angelina Gerolamo Torin, 300 - JD Caxambu - Piracicaba-SP – EE FELIPE CARDOSO - Estrada 
Doutor Plinio Alves de Moraes, 20 - Anhumas - Piracicaba-SP – EE DOM ROMEU ALBERTI - Rua Florinda 
Bordizan Sampaio, 250 - JD Jose Sampaio Jr - Ribeirão Preto-SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 26/01/2022, às 11:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00095/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Agenor Medeiros - 
Rua Jose Silveira, 954 - Bento Quirino - São Simão-SP – EE Profa Cordelia Ribeiro Ragozo - RUA Francisco 
Alexandre, 205 - San Leandro - Ribeirão Preto-SP – EE Jesus Guilherme Giacomini - RUA Prof Renato Jardim, 
646 - Parque Rib Preto - Ribeirão Preto-SP – EE Verginio Mellon - Avenida Presidente Vargas, 301 - Jardim 
Boa Vista - Santa Rosa de Viterbo-SP – EE Salustiano Lemos - Praca Jose Garcia De Abreu, 1 - L.U.Andrea-
zza - Santa Rosa de Viterbo-SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 26/01/2022, 
às 13:30 hs.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e www.
fde.sp.gov.br. 
A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN (arquivo de 
retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual deverá ser ins-
talado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLICATIVO DIGI-
TA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/
PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/
Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.pdf) através 
do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. 
A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço 
eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. 
Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 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 Licitação será processada 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 edital. 

ROBERTO POMPEI GOUVEIA
Gerente de Licitações

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 – 20/12/2021 às 
11h00 - VALOR: R$ 82.907,18 e 2º leilão público – 21/12/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 57.221,80. 

TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A 
– CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo descrito, por meio de 
alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI alterada pelas Leis 
Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas condições estabelecidas neste Edital: 
IMÓVEL: Um terreno correspondente ao lote 454, da quadra 16, com frente para a rua 20JP, denominado 
“Loteamento Jardim Primavera”, em Bebedouro/SP, com uma área de 222,62m². Imóvel cadastrado na Prefeitura 
Municipal local sob n° 184.128.231-00. MATRÍCULA: 35.795 – Oficial de Registro de Imóveis de Bebedouro/SP. 
FIDUCIANTES: DARLY GOMES FERREIRA CPF 036.156.618-26 E MARIA LEMES DOS SANTOS CPF 
054.727.068-23. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 30/09/2021. O arrematante pagará no ato, o valor da 
arrematação e 5% de comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura pública, imposto 
de transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações e todas 
as despesas que vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / reintegração na posse ficará a cargo 
exclusivo do arrematante se no caso houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no estado em que se 
encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado de 
conservação ou eventual diferença nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam 
intimados dos leilões os fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, 
através do edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

EDITAL DE LEILÃO | Comitente vendedor: BRINK’S SEGURANÇA E 
TRANSPORTES DE VALORES LTDA – CNPJ: 60.860.087/0001-07. O leilão 
será realizado  14 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.

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.

EDITAL DE LEILÃO | Comitente vendedor: BANCO YAMAHA MOTOR 
DO BRASIL S/A - CNPJ sob nº 10.371.492/0001-85. O leilão será 
realizado 20 de Dezembro de 2021, às 11:00. EDITAL COMPLETO E 

CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM 
NOSSO SITE WWW.SATOLEILOES.COM.BR. Leiloeiro Oficial Sr. Antônio  Hissao Sato 
Júnior - JUCESP nº 0690.

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

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

@SATOLEILOES L.O.: Juliana Hisa Sato – Jucesp 804

EDITAL DE LEILÃO DE COLHEDORA DE ALGODÃO JOHN DEERE 
7760 ANO 2013 | Comitente vendedor: HDI Seguros - CNPJ sob nº  
29.980.158/0001-57. O leilão será realizado 02 de Dezembro de 

2021, às 17:00. EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO 
DESTE LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.SATOLEILOES.COM.BR. 
Leiloeiro Oficial Sr. Antônio  Hissao Sato Júnior - JUCESP nº 0690.

EDITAL DE LEILÃO DE EQUIPAMENTOS COM DANOS DE FULIGEM E 
MOLHADURA | Comitente vendedor: HDI Seguros - CNPJ sob nº  
29.980.158/0001-57. O leilão será realizado 06 de Dezembro de 

2021, às 14:00. EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO 
DESTE LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.SATOLEILOES.COM.BR. 
Leiloeiro Oficial Sr. Antônio  Hissao Sato Júnior - JUCESP nº 0690.

EDITAL DE LEILÃO - PROCESSO Nº 0012232-65.2012.8.26.0344, - 4ª VARA 
CÍVEL DA COMARCA DE MARÍLIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – BEM: 01) 01 
(UM) VEÍCULO IMP/VW VAN, ANO/MODELO 1999/2000, apresentando um 
amassado na porta esquerda, para choque traseiro amassado. PLACAS: 

COV-2832, RENAVAM: 730492044. AVALIAÇÃO: R$ 10.168,00 em Setembro de 2018. 02) 01 
(UM) VEÍCULO IMP/FIAT 1.6 IE, ANO/MODELO 1995/1995, com a bateria apresentando vários 
riscos, pintura “queimada”, veículos com 4 portas. PLACAS: BUQ-2377. RENAVAM: 642236135. 
AVALIAÇÃO: R$ 5.979,00 em Setembro de 2018. ENDEREÇO DA PENHORA: Rua Paraíba, 891, 
Centro – Marília/SP – CEP: 17515-110.O leilão ocorrerá através do portal 
www.satoleiloes.com.br com data prevista para: 1º LEILÃO em 14/12/2021 a partir das 09:30 
com encerramento às 09:30 em 17/12/2021; correspondente à avaliação. Caso não haja lance, 
seguirá sem interrupção para o:  2ª LEILÃO que se encerrará em 10/01/2022 às 09:30, por 
preço não inferior a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação.

EDITAL DE LEILÃO - 0032597-14.2010.8.26.0344, - 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA 
DE MARÍLIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – BEM: OS DIREITOS QUE A EXECUTADA 
POSSUI SOBRE O IMÓVEL ASSIM DESCRITO: UM APARTAMENTO Nº 102, 
localizado no 1º andar do Bloco nº 13, do “CONJUNTO RESIDENCIAL SAN REMO”, 
com acesso pela Av. Dr. Hércules Galletti, 382, nesta cidade, com área total de 

49,3939 metros quadrados de construção, sendo 44,2650 metros quadrados de área privativa e 
5,1289 metros quadrados  de área de uso comum, inclusive uma vaga de estacionamento, 
correspondendo a cada apartamento uma fração ideal do terreno de 0,1735%, que no seu todo 
tem uma área de 60.500,00 metros quadrados, descrita e caracterizada na matrícula nº 26.564, 
deste cartório. MATRÍCULA: Nº 29.606 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Marília do 
Estado de São Paulo. AVALIAÇÃO: R$ 95.397,26 (noventa e cinco mil e trezentos e noventa e 
sete reais e vinte e seis centavos) em maio de 2018 (fls. 265). LOCALIZAÇÃO: Av. Dr. Hércules 
Galletti, 382 – Apto 102 do Conjunto Residencial San Remo em Marília – SP. O leilão ocorrerá 
através do portal www.satoleiloes.com.br com data prevista para: 1º LEILÃO em 13/12/2021 a 
partir das 12h00 com encerramento às 12h00 em 16/12/2021 por preço não inferior a R$ 
115.745,65 (cento e quinze mil e setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco 
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 12h00, correspondente à 70% (sessenta por cento) do valor da avaliação atualizado até 
a data do leilão.

EDITAL DE LEILÃO BENS MÓVEIS - Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa 
Sato - JUCESP nº 817 autorizada por MARIMEX DESPACHOS 
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA  -  CNPJ sob nº 

45.050.663/0001-59 a realizar o Leilão de lotes de bens diversos. Leilão somente 
Online dia 14 de Dezembro de 2021, às 10:00 no site www.satoleiloes.com.br. 
EDITAL COMPLETO E CONDIÇÕES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO 
ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.satoleiloes.com.br.
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EDITAL Nº 182/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2021.

Objeto: Registro de Preços para Contratação 
de empresa para prestação de serviços de 
psicoterapia ocupacional (comportamento cog-
nitivo), destinado ao cumprimento de decisão 
judicial da Secretaria de Saúde, pelo período 
de 12 (doze) meses, conforme especifi cações 
dos anexos I e II do Edital. Data da abertura 
16/12/2021, às 11:30 horas. Melhores infor-
mações poderão ser obtidas junto a Divisão de 
Compras, Licitações e Gestão de Contratos, 
na Rua Anhanguera nº 1.155, Jardim Morumbi, 
ou pelos e-mails: licitacoes@birigui.sp.gov.br 
e danilo.pregoeiro@birigui.sp.gov.br. O Edital 
poderá ser lido naquela seção e retirado gra-
tuitamente no site www.birigui.sp.gov.br. Lean-
dro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, Birigui, 
01/12/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

Pregão Presencial nº 88/21- P.A.nº 27766/21 - Obj.: Contra-

tação de empresa para destinação final de resíduos sólidos 

urbanos - Disputa dia 15/12/21 às 09:00 horas

Pregão Presencial nº 89/21- P.A.nº 23353/21 - Obj.: contra-

tação empresa para serviços especializados e continuados 

em coleta, transporte e tratamento de resíduos dos serviços 

de saúde, (resíduo hospitalar/infectante e químico) - Dispu-

ta dia 16/12/21 às 09:00 horas - Editais disponíveis no site: 

www.carapicuiba.sp.gov.br e no depto. de Licitações e Com-

pras, p/retirada com mídia de CD gravável. Informações: (11) 

4164-5500 ramal 5442.

Prefeitura Municipal 
de CarapicuíbaMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 089/2021 - Processo nº 321/2020-DG/MP

Acha-se aberto no Ministério Público do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 089/2021 – 
Oferta de Compra Nº 270101000012021OC00084 - Processo nº 321/2020-DG/MP, que tem por 
objeto a LOCAÇÃO DE CENTRAIS PRIVADAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA TIPO PABX, 
TECNOLOGIA CPA, em linha de fabricação, com instalação, treinamento, assistência técnica e 
manutenção corretiva, com fornecimento de peças necessárias, para o perfeito funcionamento 
do sistema.
O Edital da presente licitação encontra-se à disposição dos interessados, nos endereços 
eletrônicos  www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br ; e,  www.mpsp.mp.br e 
www.e-negociospublicos.com.br . A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico 
será realizada no endereço eletrônico www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, no 
dia 16/12/2021, às 11:30 horas.

Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 03/12/2021
Comissão Julgadora de Licitações, em 1º de dezembro de 2021.

SAAEB - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI
A autarquia SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI faz público que referente ao PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 005/2021, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS 
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E HIDRÔMETROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONÔMO 
DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI, fi cam convidados os interessados a participar da sessão de processamento 
do Pregão Eletrônico que será realizada pela internet em sistema próprio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Brodowski (Fiorilli), localizado no site do SAAEB, pelo endereço: http://saaebrodowski.ddns.net:5656/comprasedital, 
iniciando-se no dia 16/12/2021 às 13:00 horas. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site 
www.saaebrodowski.com.br. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@saaebrodowski.com.br. 

Brodowski, SP, 1/12/ 2021. DALYSON CARLETO ROCHA – Diretor Superintendente.
A autarquia SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI faz público que referente ao PREGÃO Nº 
006/2021, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto:OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO FUTURA DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BRODOWSKI, fi cam convidados os interessados a participar do certame 
para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 15/12/2021 às 14h00 no Setor de Compras e Licitações, situado na 
Avenida Doutor Rebouças, nº 757, centro do município de Brodowski, onde ocorrerá o processamento do certame. Os 
interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.saaebrodowski.com.br. Esclarecimentos somente 
através do e-mail: licitacao@saaebrodowski.com.br. 

Brodowski, SP, 1/12/2021. DALYSON CARLETO ROCHA – Diretor Superintendente.

SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021

OBJETO: Aquisição parcelada de aproximadamente 1.560.000 litros de combustível Óleo Diesel B S-10, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, conforme Anexo I - Termo de Referência do Edital. RECURSOS: Próprios. TIPO / 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global Por Item sob o critério de maior desconto sob o preço médio 
da Tabela da ANP – Município de Araras-SP. PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses. SESSÃO PÚBLICA: 
15/12/2021 às 09h00. RETIRADA DO EDITAL: O Edital com condições de participação, especifi cações e 
demais informações estará à disposição dos interessados para conhecimento e retirada na Rua Florianópolis, 
315, Jardim dos Eucaliptos - Araras-SP, das 8h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min ou pelo site 
https://www.smtca.sp.gov.br/category/pregao-presencial/. INFORMAÇÕES: (19) 3547.1280. 
Araras, 2/12/2021. Jonas Alves Araújo Filho - Presidente Executivo; Nilson Quintiliano - Cargo em Comissão III

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 01124/21, PROCESSO Nº 21/01754, Oferta de Compra 092301090572021OC01439 
para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de  
DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, 
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.imprensaofi cial.com.br - opção 
“e-negociospublicos” no primeiro dia útil após esta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: 
JOAO VICTOR JUSTINO FOGACA e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº01158/21, PROCESSO Nº 21/02158, Oferta de Compra 092301090572021OC01387  para 
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de  PERNEIRA 
DESCARTAVEL P/ SISTEMA DE COMPRESSAO E MANTA TÉRMICA DESCARTÁVEL, 
com cessão em comodato de equipamentos, incluindo acessórios e insumos que lhes sejam inerentes 
e assistência técnica, cuja sessão será realizada no dia 16/12/2021 09:00:00 horas. O edital na íntegra 
estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção 
“e-negociospublicos” no primeiro dia útil após esta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: 
VANDERLI REGINA DE BRITTO MENEZES e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº01208/21, PROCESSO Nº 21/02103, Oferta de Compra 092301090572021OC01424 para 
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de  PRÓTESE 
TUBULAR RETA INORGANICA C/COLÁGENO 28MM X 30 A 50CM, CANULA VENOSA 
UM ESTAGIO RETA 20FR, CÂNULA VENOSA UM ESTÁGIO COM PONTA METÁLICA 12 
FR, CATETER BALÃO PÓS DIL. P/ ANGIOPLASTIA CORONÁRIA 3.0 X 15MM, CATETER 
BALÃO PARA ANGIOPLASTIA 2,5 X 20,0MM, cuja sessão será realizada no dia 15/12/2021 
09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e 
www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos” no primeiro dia útil após esta publicação. 
PREGOEIRO DESIGNADO: VANDERLI REGINA DE BRITTO MENEZES e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº01209/21, PROCESSO Nº 21/02634, Oferta de Compra 092301090572021OC01435 para 
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de  ESTABILIZADOR 
TECIDUAL CARDÍACO, POSICIONADOR CARDIACO COM PRESSÃO NEGATIVA, cuja 
sessão será realizada no dia 16/12/2021 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos 
interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos” 
no primeiro dia útil após esta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: MARCOS ROBERTO DE 
LIMA e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 01215/21, PROCESSO Nº 21/02675, Oferta de Compra 092301090572021OC01421 para 
constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de COPO 
POLIPROP 200ML MÍN 180G., 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.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negócios públicos” no primeiro dia útil após esta 
publicação. PREGOEIRO DESIGNADO:  RENTA INACIO DA SILVA e suplentes.

PREFEITURA DE QUEIROZ
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 042/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 072/2021 (RESUMIDO).

Objeto: Aquisição de cestas natalinas destinadas a distribuição aos servidores públicos. Abertura: 
15/12/2021, às 13h TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global. O Edital e seus anexos encontram-
-se disponíveis no Departamento de Licitação, no Paço Municipal, Av. Rangel Pestana, N.º 23, Bairro 
Centro, nesta Cidade de Queiroz – SP, e no site: www.queiroz.sp.gov.br, ou através do telefone 
(0XX14) 3458-1137, de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h.
Queiroz – SP, 01 de dezembro de 2021. WALTER RODRIGO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N°068/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N°226/2021.  Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA: Futura e Eventual Aquisição de Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e de Concreto Usinado para Execução de Reformas e pequenos 
Reparos em Prédios Próprios Municipais, bem como Vias Públicas, com quantitativos máximos e condições 
mínimas, conforme Termo de Referência contida no Anexo I. ENCERRAMENTO: 15.12.2021 às 
09h30min. O edital completo poderá ser retirado através do Portal da Transparência do site www.aracoiaba.
sp.gov.br . Araçoiaba da Serra/SP, 01 de Dezembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PUBLICAÇÃO
PROCESSO nº 3094-PG/2021 – MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO nº 004/2021 – Edital 005/2021 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO 
DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE 
FUTEBOL SOCIETY NA AVENIDA TUFFIC NICOLAU, S/N, JARDIM ORLANDO CHESINI 
OMETTO - JAHU/SP.  
REALIZAÇÃO: 20 de dezembro de 2021, às 09:00 horas, Edital disponível a partir de 02 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, 01 de dezembro de 2021. 
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO
Secretário de Economia e Finanças

MUNICÍPIO DE JAHU

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de plantas e árvores (mudas) ornamentais e frutíferas, através do 
Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) 
meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) 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 14 de dezembro de 2021. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-
9087 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 01 DE DEZEMBRO DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2021 - EDITAL Nº 228/2021

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO 
PREÇOS Nº 105/2021 - PROCESSO ADM. LICITATÓRIO Nº 180/2021 - A PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA/SP torna público aos interessados a RETIFICAÇÃO 
da licitação supramencionada, Pregão do Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, AMPLA 
CONCORRÊNCIA, OBJETO: “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas 
de brinquedos, considerando a importância do lúdico em todas as fases de aprendizagem 
e para atender as necessidades das unidades escolares, conforme relação dos itens 
descritos no ANEXO I do edital e solicitação da Coordenadoria Municipal da Educação”, 
regido pela L. F. 10.520/2002, Dec. Mun. 40/2006, L. F. 8666/93, a LC 123/2006 e LC 
147/2014. Recebimento dos envelopes pelo Pregoeiro no dia 15/12/2021 a partir das 
08h30, duração mínima de 30 minutos, sendo o Envelope n. 1 (Proposta de Preços) e n. 
2 (Habilitação), recebendo o credenciamento dos interessados. LOCAL: Sala de Pregão, 
Paço Municipal, sito à Av. Gov. Mario Covas n° 1915 - Novo Centro, Taquarituba/SP. O Edital 
estará à disposição de 2ª à 6ª feira, das 08h00 às 17h00, a partir do dia 02/12/2021, Setor 
de Licitação, ou no site www.taquarituba.sp.gov.br ou solicitado pelo fone (14) 3762-9666 ou 
e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba (SP), 01 de dezembro de 2021. Rosildo 
Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO PREÇOS Nº 110/2021 
– PROCESSO ADM. LICITATÓRIO Nº 189/2021 - A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
TAQUARITUBA/SP torna público aos interessados. Abertura de Pregão do TIPO: MENOR 
PREÇO POR ITEM, EXCLUSIVA PARA ME/EPP, OBJETO: “Contratação de empresas 
especializadas para prestação de serviço de Locação de Palco, Camarins, Som e Iluminação, 
Banheiros Químicos e Gerador de Energia, para realização dos Shows de Fim de Ano, conforme 
relação de itens constantes no ANEXO I do edital e solicitação da Coordenadoria Municipal da 
Cultura”, regido pela L.F. 10.520/2002, Dec. Mun. 40/2006, L.F. 8.666/93, a LC 123/2006 e LC 
147/2014 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. O recebimento dos envelopes 
pelo Pregoeiro dar-se-á no dia 16/12/2021 a partir das 08h30, pelo tempo com duração mínima 
de 30 (trinta) minutos, bem como recebendo no mesmo ato o credenciamento dos interessados 
em participar do certame. LOCAL: Sala de Pregão, Paço Municipal, sito à Av. Governador Mario 
Covas n° 1915 - Novo Centro – Taquarituba/SP. O Edital à disposição dos interessados de 2ª à 
6ª feira, das 08h00 às 17h00, a partir de 02/12/2021, na Prefeitura Municipal de Taquarituba, 
Setor de Licitação, ou no site www.taquarituba.sp.gov.br ou solicitado via fax (14) 3762-9666 
ou e-mail: licitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba (SP), 01 de dezembro de 2021. Rosildo 
Donizeti dos Santos - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

Às 10:30 (dez horas e trinta minutos) do dia 23 (vinte e três) de Novembro de 2021 (dois 
mil e vinte e um), no Grupo de Gerenciamento Administrativo da Coordenadoria de Con-
trole de Doenças da Secretaria Estadual de Saúde, na Sala de Reunião da Coordenadoria 
de Controle de Doenças, à Av. Dr. Arnaldo, 351 – 1º Andar – Sala de Reunião da CCD, 
perante os Membros da Comissão Julgadora, designados às fls. 612 do Processo  nº SES-
-PRC-2021/28605, os(as) Senhor(as) Lucidalva Felix Rocha, Carlos Ailton Tobias , Giselle 
Aparecida de Carvalho Franco, da presente Concorrência,  que objetiva a execução refor-
ma geral do CLR de Rio Claro do instituto Adolfo Lutz, cuja publicação feita no Diário Ofi-
cial do Estado de 01/10/2021, bem como o julgamento e classificação publicado no Diário 
Oficial do Estado 04/11/2021, e a convocação no Diário Oficial do Estado de 13/11/2021. 
Compareceu para acompanhar a sessão, o Sr.  Santiago Vasques Neto, representante da 
empresa Ação Contrução & Serviços de Reforma EIRELI, CNPJ: 23.957.804/0001-89. Fo-
ram consultados o Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas 
(e-sanções), o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), o Cadastro 
Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 
(CNIA), do Conselho Nacional de Justiça, das 03 (três) primeiras empresas classificadas: 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da Dívida Ativa do Estado de São Paulo: Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM, 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Certidão Negativa de Débitos Tributários da 
Dívida Ativa do Estado de São Paulo, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. Os documentos de habilitação 
apresentados foram colocados à disposição do presente. Após análise das documenta-
ções apresentadas, a Comissão Julgadora decidiu, habilitar as seguintes empresas: 1º 
- Ação Contrução & Serviços de Reforma EIRELI, CNPJ 23.957.804/0001-89, no valor 
total de R$ 3.553.533,80, 2º - FAK Construções LTDA, CNPJ nº 26.705.314/0001-83, 
3º - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 04.147.114/0001-10, considerando que 
as documentações apresentadas atendem integralmente ao solicitado no item 5 do Edi-
tal. Ficam os autos franqueados para vista pelas empresas licitantes, através de seus 
representantes legais, e fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da 
publicação do presente ato, para eventual interposição de recursos.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO (TIPO TÉCNICA E PREÇO) - PROJETO
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas 
interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Projeto Executivo:
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00056/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Elidia Tedesco de Oliveira - Rua Juvenal dos Santos, 4 - Bairro Galo Bran-
co - São José dos Campos-SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/01/2022, 
às 09:30 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00060/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Substituição de Prédio - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Terreno Aldeia Itapu Mirim - Estrada Vicinal, - Registro – SP - ABERTURA 
PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/01/2022, às 10:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00065/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Cel Bonifacio de Carvalho - Av Dr Augusto de Toledo, 195 - Sta Paula - São 
Caetano do Sul-SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/01/2022, às 10:30 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00077/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Joao Ferreira dos Santos - Rua 15 de Outubro, 80 -  Jd Cerejeiras - São 
José dos Campos-SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/01/2022, às 11:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00080/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Jose Felix - Praca Miguel Correia dos Ouros, 32 - Centro - Potim-SP - 
ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/01/2022, às 13:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00081/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Luiz Darly Gomes de Araujo - Rua Odorico Cardoso dos Santos, 75 - Centro 
- Barra do Turvo-SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/01/2022, às 14:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00083/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Galdino de Castro - Praca Joaquim Candido Garcia, 296 - Centro - Cajuru-SP - 
ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/01/2022, às 14:30 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00084/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Jose Luiz de Siqueira - Rua Vereador Mamud Assim Sucaria, 480 - Centro - 
Barrinha-SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/01/2022, às 15:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00086/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) / 
LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dr Jayme Almeida Paiva - Rua Paula Souza, 145 - Centro - Eldorado-SP - ABER-
TURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/01/2022, às 15:30 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00096/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Maria Aparecida Machado Julianelli - Rua Pedro Marciano D=de Alcantara, 18  
Eng Goulart - São Paulo-SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/01/2022, às 
09:30 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00097/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) / 
LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Julieta Terlizzi Bindo - Rua Antonio Ribeiro Macedo, 115 Vila Bancaria - São 
Paulo-SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/01/2022, às 10:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00099/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Emilia De Paiva Meira - Rua Porto Xavier, 172 - Vila Carmosina - São 
Paulo-SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/01/2022, às 10:30 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00100/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) / 
LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Alvares De Azevedo - Rua Ignacio Alves de Mattos, 281 - Itaquera - São Paulo-SP 
- ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/01/2022, às 11:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00102/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Luis Gonzaga Travassos da Rosa - Rua Afonso Vidal, 600 - Jd Sto Antonio - São 
Paulo-SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/01/2022, às 13:30 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00103/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Flavio Jose Osorio Negrini - Rua Casemiro, 66 - Jd Olinda - São Paulo-SP 
- ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/01/2022, às 14:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00104/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Acessibilidade - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Isaltino de Mello - Rua Toninhas, 73 - Vila Gea - São Paulo -SP - ABERTU-
RA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/01/2022, às 14:30 hs.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e www.
fde.sp.gov.br. 
A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN (arquivo de 
retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual deverá ser ins-
talado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLICATIVO DIGI-
TA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/
PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/
Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.pdf) através 
do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. 
A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço 
eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. 
Os invólucros contendo as PROPOSTAS TÉCNICAS, 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 Licitação será processada 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 edital. 

ROBERTO POMPEI GOUVEIA
Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - PROJETO
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas 
interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Projeto Executivo:
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00069/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Implantação de Projeto Padrão 
- PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): TERRENO B. ETEMP - Rua Angenor Zanoni/Rua Almirante Petroli, 
S/N - Jd Etemp – Araçatuba – SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 26/01/2022, 
às 09:30 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00090/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Ivo Bandoni - Rua 
Bom Jesus do Monte, 741 - Jardim Marilia - São Paulo-SP - EE JD Iguatemi - Rua Confederacao dos Tamoios, 
182 - JD Iguatemi - São Paulo – SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 26/01/2022, 
às 10:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00091/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prq Cento e Vinte II - Rua 
Lazaro Claudio de Oliveira, s/n - JD Arpoador - Francisco Morato-SP - EE JD Alegria II - Avenida Barbacena, 
412 - JD Alegria - Francisco Morato-SP - EE Prof Ulysses Sanches Ramires - Rua Sandalo, 27 - Jardim - Fran-
cisco Morato-SP - EE CEL Pontes Gestal - Rua Natale Pazin, 943 - Centro - Pontes Gestal-SP - EE Profa Maria 
Pereira De Brito Benetoli - Rua Jose Barbosa, 60-53 - JD São Jose - Auriflama-SP - ABERTURA PREVISTA 
DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 26/01/2022, às 10:30 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00094/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Benedicto Evan-
gelista Costa - Rua das Oliveiras, 1205 - Jardim Gilda - Piracicaba-SP – EE Profa Wilsa Aparecida Gomes 
Vasconcellos - Rua Antonio Lico, S/N - Jardim Vitória - Piracicaba-SP - EE DR ANTONIO PINTO DE ALMEIDA 
FERRAZ - Rua Angelina Gerolamo Torin, 300 - JD Caxambu - Piracicaba-SP – EE FELIPE CARDOSO - Estrada 
Doutor Plinio Alves de Moraes, 20 - Anhumas - Piracicaba-SP – EE DOM ROMEU ALBERTI - Rua Florinda 
Bordizan Sampaio, 250 - JD Jose Sampaio Jr - Ribeirão Preto-SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 26/01/2022, às 11:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00095/21/02 - OBJETO: Projeto Executivo de Segurança contra Incêndio 
com Aprovação no Corpo de Bombeiros - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Agenor Medeiros - 
Rua Jose Silveira, 954 - Bento Quirino - São Simão-SP – EE Profa Cordelia Ribeiro Ragozo - RUA Francisco 
Alexandre, 205 - San Leandro - Ribeirão Preto-SP – EE Jesus Guilherme Giacomini - RUA Prof Renato Jardim, 
646 - Parque Rib Preto - Ribeirão Preto-SP – EE Verginio Mellon - Avenida Presidente Vargas, 301 - Jardim 
Boa Vista - Santa Rosa de Viterbo-SP – EE Salustiano Lemos - Praca Jose Garcia De Abreu, 1 - L.U.Andrea-
zza - Santa Rosa de Viterbo-SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 26/01/2022, 
às 13:30 hs.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e www.
fde.sp.gov.br. 
A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN (arquivo de 
retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual deverá ser ins-
talado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLICATIVO DIGI-
TA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/
PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/
Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.pdf) através 
do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. 
A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço 
eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. 
Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 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 Licitação será processada 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 edital. 

ROBERTO POMPEI GOUVEIA
Gerente de Licitações

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 – 20/12/2021 às 
11h00 - VALOR: R$ 82.907,18 e 2º leilão público – 21/12/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 57.221,80. 

TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A 
– CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo descrito, por meio de 
alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI alterada pelas Leis 
Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas condições estabelecidas neste Edital: 
IMÓVEL: Um terreno correspondente ao lote 454, da quadra 16, com frente para a rua 20JP, denominado 
“Loteamento Jardim Primavera”, em Bebedouro/SP, com uma área de 222,62m². Imóvel cadastrado na Prefeitura 
Municipal local sob n° 184.128.231-00. MATRÍCULA: 35.795 – Oficial de Registro de Imóveis de Bebedouro/SP. 
FIDUCIANTES: DARLY GOMES FERREIRA CPF 036.156.618-26 E MARIA LEMES DOS SANTOS CPF 
054.727.068-23. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 30/09/2021. O arrematante pagará no ato, o valor da 
arrematação e 5% de comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura pública, imposto 
de transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações e todas 
as despesas que vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / reintegração na posse ficará a cargo 
exclusivo do arrematante se no caso houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no estado em que se 
encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado de 
conservação ou eventual diferença nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam 
intimados dos leilões os fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, 
através do edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

EDITAL DE LEILÃO | Comitente vendedor: BRINK’S SEGURANÇA E 
TRANSPORTES DE VALORES LTDA – CNPJ: 60.860.087/0001-07. O leilão 
será realizado  14 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.

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.

EDITAL DE LEILÃO | Comitente vendedor: BANCO YAMAHA MOTOR 
DO BRASIL S/A - CNPJ sob nº 10.371.492/0001-85. O leilão será 
realizado 20 de Dezembro de 2021, às 11:00. EDITAL COMPLETO E 

CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM 
NOSSO SITE WWW.SATOLEILOES.COM.BR. Leiloeiro Oficial Sr. Antônio  Hissao Sato 
Júnior - JUCESP nº 0690.

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

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

@SATOLEILOES L.O.: Juliana Hisa Sato – Jucesp 804

EDITAL DE LEILÃO DE COLHEDORA DE ALGODÃO JOHN DEERE 
7760 ANO 2013 | Comitente vendedor: HDI Seguros - CNPJ sob nº  
29.980.158/0001-57. O leilão será realizado 02 de Dezembro de 

2021, às 17:00. EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO 
DESTE LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.SATOLEILOES.COM.BR. 
Leiloeiro Oficial Sr. Antônio  Hissao Sato Júnior - JUCESP nº 0690.

EDITAL DE LEILÃO DE EQUIPAMENTOS COM DANOS DE FULIGEM E 
MOLHADURA | Comitente vendedor: HDI Seguros - CNPJ sob nº  
29.980.158/0001-57. O leilão será realizado 06 de Dezembro de 

2021, às 14:00. EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO 
DESTE LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.SATOLEILOES.COM.BR. 
Leiloeiro Oficial Sr. Antônio  Hissao Sato Júnior - JUCESP nº 0690.

EDITAL DE LEILÃO - PROCESSO Nº 0012232-65.2012.8.26.0344, - 4ª VARA 
CÍVEL DA COMARCA DE MARÍLIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – BEM: 01) 01 
(UM) VEÍCULO IMP/VW VAN, ANO/MODELO 1999/2000, apresentando um 
amassado na porta esquerda, para choque traseiro amassado. PLACAS: 

COV-2832, RENAVAM: 730492044. AVALIAÇÃO: R$ 10.168,00 em Setembro de 2018. 02) 01 
(UM) VEÍCULO IMP/FIAT 1.6 IE, ANO/MODELO 1995/1995, com a bateria apresentando vários 
riscos, pintura “queimada”, veículos com 4 portas. PLACAS: BUQ-2377. RENAVAM: 642236135. 
AVALIAÇÃO: R$ 5.979,00 em Setembro de 2018. ENDEREÇO DA PENHORA: Rua Paraíba, 891, 
Centro – Marília/SP – CEP: 17515-110.O leilão ocorrerá através do portal 
www.satoleiloes.com.br com data prevista para: 1º LEILÃO em 14/12/2021 a partir das 09:30 
com encerramento às 09:30 em 17/12/2021; correspondente à avaliação. Caso não haja lance, 
seguirá sem interrupção para o:  2ª LEILÃO que se encerrará em 10/01/2022 às 09:30, por 
preço não inferior a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação.

EDITAL DE LEILÃO - 0032597-14.2010.8.26.0344, - 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA 
DE MARÍLIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – BEM: OS DIREITOS QUE A EXECUTADA 
POSSUI SOBRE O IMÓVEL ASSIM DESCRITO: UM APARTAMENTO Nº 102, 
localizado no 1º andar do Bloco nº 13, do “CONJUNTO RESIDENCIAL SAN REMO”, 
com acesso pela Av. Dr. Hércules Galletti, 382, nesta cidade, com área total de 

49,3939 metros quadrados de construção, sendo 44,2650 metros quadrados de área privativa e 
5,1289 metros quadrados  de área de uso comum, inclusive uma vaga de estacionamento, 
correspondendo a cada apartamento uma fração ideal do terreno de 0,1735%, que no seu todo 
tem uma área de 60.500,00 metros quadrados, descrita e caracterizada na matrícula nº 26.564, 
deste cartório. MATRÍCULA: Nº 29.606 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Marília do 
Estado de São Paulo. AVALIAÇÃO: R$ 95.397,26 (noventa e cinco mil e trezentos e noventa e 
sete reais e vinte e seis centavos) em maio de 2018 (fls. 265). LOCALIZAÇÃO: Av. Dr. Hércules 
Galletti, 382 – Apto 102 do Conjunto Residencial San Remo em Marília – SP. O leilão ocorrerá 
através do portal www.satoleiloes.com.br com data prevista para: 1º LEILÃO em 13/12/2021 a 
partir das 12h00 com encerramento às 12h00 em 16/12/2021 por preço não inferior a R$ 
115.745,65 (cento e quinze mil e setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco 
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 12h00, correspondente à 70% (sessenta por cento) do valor da avaliação atualizado até 
a data do leilão.

EDITAL DE LEILÃO BENS MÓVEIS - Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa 
Sato - JUCESP nº 817 autorizada por MARIMEX DESPACHOS 
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA  -  CNPJ sob nº 

45.050.663/0001-59 a realizar o Leilão de lotes de bens diversos. Leilão somente 
Online dia 14 de Dezembro de 2021, às 10:00 no site www.satoleiloes.com.br. 
EDITAL COMPLETO E CONDIÇÕES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO 
ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.satoleiloes.com.br.

B3gazetasp.com.br
Quinta-feira, 2 De Dezembro De 2021 Economia

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1001387-94.2017.8.26.0565. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo,
Dr(a). Ana Lúcia Fusaro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ VELOSO FILHO, CPF
212.756.373-53, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária
por parte de Banco Itaucard S.A, relativa ao veículo marca Renault, modelo Sandero Expre (Vibe),
prata, ano 2010, placa BBS0091, chassi 93YBSR7UHAJ422331, apreendido em 19.06.2017, haja
vista o inadimplemento da cédula de crédito nº 30410-486569742. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias,
pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos
a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Caetano
do Sul, aos 19 de novembro de 2021.

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS,11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama 
de Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.371.868 o requerimento feito pelo BANCO 
BRADESCO S/A, CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12, na qualidade de credor fiduciário, objetivando a intimação 
do devedor fiduciante, ERICK DE MORAES KREBS RG nº 36.160.434-8-SSP-SP, CPF/MF nº 360.364.778-
56, brasileiro, solteiro, maior, capaz, empresário, o qual se encontra em local incerto e não sabido, conforme 
certidões expedidas pelos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, 
de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, fica intimado a comparecer neste 
Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente 
ou por meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuar o pagamento das prestações 
em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 30 de novembro de 2021, o valor de 
R$39.965,53 (Trinta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), em 
conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, 
registrado na matrícula nº 16.065, referente ao Prédio situado na Avenida Rubens Montanaro de Borba, n° 
676, 32º Subdistrito – Capela do Socorro; -  sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, 
despesas com as tentativas de intimação pessoal do fiduciante e de todas as despesas com a publicação deste 
Edital. Fica INTIMADO o mencionado devedor fiduciante que, no dia imediatamente posterior ao da última 
publicação do presente edital, será o mesmo considerado como intimado e terá o prazo de quinze dias para 
adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, o credor-fiduciário será facul-
tado requerer a consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 
9.514/97. Para que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa alegar ignorância, o presente edital 
está sendo publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 30 de novembro de 
2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, este Serviço Registral, está sendo processado, por meio do Requeri-
mento de 13 de fevereiro de 2020, prenotado sob nº 634.987/20, em 13 de fevereiro de 2020, 
devidamente autuado sob mesmo número, qual CYNTIA KELLY GAMBERA BARROS, brasileira, 
solteira, maior, do comércio, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.934.478-8-SSP/SP, CPF/
MF nº 250.154.548-64, residente e domiciliada nesta Capital, na Praça Pádua Dias, nº 54, Tatuapé, 
o Registro de Reconhecimento da Usucapião Extraordinário Extrajudicial, nos termos do artigo 1.238 
do Código Civil vigente, declarando nos exatos termos da Ata Notarial lavrada no dia 16 de dezembro 
de 2019, no Livro 1834, fls.191/193, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de 
Notas de São Paulo/SP, declarando exercer posse mansa, pacifica, contínua, com animus domini, por 
prazo superior a 15 (quinze) anos, o imóvel consistente em UM PRÉDIO E SEU TERRENO, situada 
na Praça Pádua Dias, 54, Tatuapé, no 27º Subdistrito TATUAPÉ, localizado a 12,00m da esquina da 
Rua Artur Mendonça, com a seguinte descrição: tem início no ponto A, situado no alinhamento predial 
da Praça Pádua Dias, segue uma distância de 26,50m, confrontando deste lado com o prédio nº 56, 
matriculado sob nº 138.102 do 9ºRI, de titularidade dominial de Fernando Augusto Carvalho e outra, 
até o ponto B; daí deflete a direita formando um ângulo interno de 92º00’00”, segue uma distância 
de 3,45m, confrontando com o imóvel nº 85, da Rua Artur Mendonça, matriculado sob nº 245.419 do 
9ºRI, de titularidade dominial de Tania Maria Cabral de Sales e outros, até o ponto C; daí deflete a 
direita, formando um ângulo interno de 92º00’00”, segue a distância de 26,50m, confrontando com 
o imóvel nº 30, da Praça Pádua Dias, matriculado sob nº 290.130 do 9ºRI, com titularidade dominial 
de Fração Empreendimentos, Administração e Participações Ltda, até o ponto D; daí deflete à direita 
formando um ângulo interno de 88º00’00”, segue a distância de 5,00m até o ponto A, início desta 
descrição, formando com o segmento inicial o ângulo interno de 88º00’00” e encerrado em tais divisas 
a área de 111,90m² de superfície, com origem na matrícula nº 29.765 do 9º Oficial de Registro de 
Imóveis desta Capital, tendo como proprietários tabulares DIONÍZIO SAES e sua esposa CARMEN 
AUGUSTA AMENDOEIRA SAES. Em observância à previsão legal contida no §4º do artigo 216-
A, da Lei Federal nº 6.015/73, expede-se esse edital para CIÊNCIA de terceiros eventualmente 
interessados, os quais poderão manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias subsequentes ao 
da publicação, franqueando-lhes a possibilidade de comparecer a este Serviço Registral, situado à 
Rua Augusta, nº 1058, bairro Cerqueira César, de segunda a sexta feira, no horário das 9:00 às 16:00 
horas, a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da presente USUCAPIÃO EXTRAOR-
DINÁRIO EXTRAJUDICIAL, processada nos termos da legislação vigente, acima mencionada. São 
Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Re-
gistro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhe-
cimento tiverem que realizou as NOTIFICAÇÕES de STELA MARIS GIGILAS MESTIERI, DANTE 
MESTIERI JÚNIOR, na qualidade de herdeiros de DANTE MESTIERI, titular de domínio do imóvel 
objetivado na matricula nº 191.482 deste 9º Registro de Imóveis, de que se processa nesta Serventia 
Imobiliária o pedido de reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em Um 
Apartamento de nº 112, localizado no 11º andar, do Bloco “A” do “Condomínio Residencial Pêssego”, 
situado à Rua Baixada Santista, nº 796, no Distrito de Itaquera/SP, município e comarca da Capital 
9ª Circunscrição Imobiliária, com área útil de 55,61m², área comum de 20,37m², área total 75,98m², 
e uma fração ideal no terreno de 0,58667%, correspondendo-lhe o direito ao uso de uma vaga de 
garagem coletiva; cujo pedido foi iniciado através do requerimento de 13 de julho de 2020, prenotado 
sob nº 643.900, em 15 de julho de 2020, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 15 de junho de 
2020, no Livro 1844, fls. 047/049, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de 
Notas de São Paulo/SP, DISTRITO-ITAQUERA, e demais documentos exigidos pelo Art. 216-A da 
Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através do qual IVONE APARECIDA MARIA-
NO SEPULVEDA, brasileira, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.762.209-4-SSP/SP, CPF/
MF nº 270.207.888-58, residentes e domiciliados nesta Capital, Rua Baixada Santista, nº 796, apto 
112 , bloco “A”, Itaquera, solicitam o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com fundamento 
no artigo 1.238, do Código Civil vigente, declarando exercerem posse mansa, pacífica e continua, 
por prazo superior a 17 (dezessete) anos, sobre o referido imóvel. Considerando a certificação de 
que o notificando se encontrava em lugar incerto e não sabido, cumpre, com fundamento no §13 
do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 418.16, do Capitulo XX, das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, 
NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço Registral, de segunda a sexta-feira, no horário das 
9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido de procuração com firma reconhecida, a fim de obter 
os mais amplos esclarecimentos acerca da usucapião extrajudicial que se processa nesta Serventia, 
podendo impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de até 15 (quinze) 
dias, contado da data da última publicação deste edital, restando advertido que, nos termos do 
artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio do notificando será interpretado como sua con-
cordância com o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. São Paulo, nesta data. 
O Oficial, Francisco Raymundo.

João Alves de Queiroz Filho - Diretor
Marcelo Leite Ribeiro - Contador - CRC 1SP 256.205/O-2

Diretoria

Igarapava Participações S.A.  |  CNPJ nº 08.773.195/0001-14 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 

(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

  Controladora  Consolidado
A T I V O      2020      2019      2020      2019
Circulante
 Caixa e equival. de caixa (Nota 5) 638 670 690 757
 Impostos a recuperar e outros 673 654 673 654
 1.311 1.325 1.363 1.412
Não circulante
 Realizável a longo prazo
  Partes relacionadas (Nota 12) - - 489.367 513.504
 - - 489.367 513.504
 Investimentos
  Em controladas (Nota 6) 379.691 294.935 - -
 379.691 294.935 - -
 379.691 294.935 489.367 513.504
Total do ativo 381.001 296.260 490.730 514.915
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Não circulante
 Partes relacionadas (Nota 12) 100 90 100 90
 Empréstimos (Nota 7) - - - 133.420
 - 90 - 133.510
Total do passivo 100 90 100 133.510
Patrimônio líquido (Nota 10)
 Capital social 292.000 292.000 292.000 292.000
 Reservas de capital (47.557) (47.557) (47.557) (47.557)
 Ajuste acumulados  
  de conversão 224.869 139.555 224.869 139.555
 Prejuízos acumulados (88.410) (87.827) (88.410) (87.827)
 Patrimônio líquido atribuível  
  aos controladores 380.901 296.170 380.901 296.170
 Participação de não controladores - - 109.728 85.235
Total do patrimônio líquido 380.901 296.170 490.630 381.405
Total do passivo  
 e do patrimônio líquido 381.001 296.260 490.730 514.915

  Controladora  Consolidado
Equivalência      2020      2019      2020      2019
 patrimonial (Nota 6 (b)) (559) (9.509) - -
Despesas administrativas  
 e gerais (Nota 11 (a)) (53) (98) (112) (109)
Resultado antes das receitas  
 e despesas financeiras (612) (9.607) (112) (109)
Receitas financeiras (Nota 11 (b)) 29 60 29 60
Despesas financeiras (Nota 11 (c)) - - (662) (12.246)
Receitas/(Despesas)  
 financeiras, líquidas 29 60 (633) (12.186)
Resultado antes do IR e da CS (583) (9.548) (745) (12.295)
IR e CS (Nota 8) - - - -
Prejuízo líquido do exercício (583) (9.548) (745) (12.295)
Atribuível aos:
Acionistas controladores (583) (9.548) (583) (9.548)
Acionistas não controladores - - (162) (2.748)
 (583) (9.548) (745) (12.295)

   Reserva de capital Ajuste
  Opção de Ágio em acumu- Prejuízos Resul- Patri- Acionistas Patrimônio
 Capital compra transações lados de acumu- tado do mônio não con- líquido
    social de ações  de capital conversão       lados exercício   líquido troladores consolidado
Saldos em 31 de dezembro de 2018 77.338 - (47.557) 127.978 (78.280) - 79.479 84.637 164.116
Aumento de capital 214.662 - - - - - 214.662 - 214.662
Acionistas não controladores - - - - - - - (2.748) (2.747)
Ajuste acumulados de conversão - - - 11.577 - - 11.577 - 11.577
Prejuízo líquido do exercício - - - - - (9.548) (9.548) 3.345 (6.202)
Compensação de prejuízos (Nota 10(e)) - - - - (9.548) 9.548 - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 292.000 - (47.557) 139.555 (87.827) - 296.170 85.235 381.405
Aumento de capital - - - - - - - - -
Acionistas não controladores - - - - - - - (162) (162)
Ajuste acumulados de conversão - - - 85.314 - - 85.314 - 85.314
Prejuízo líquido do exercício - - - - - (583) (583) 24.655 24.072
Compensação de prejuízos (Nota 10(e)) - - - - (583) 583 - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 292.000 - (47.557) 224.869 (88.410) - 380.901 109.728 490.630

Aos Administradores e Acionistas da Igarapava Participações S.A. 
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e con-
solidadas da Igarapava Participações S.A. (“Companhia”), identificadas 
como Controladora e Consolidado, respectivamente, que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais politicas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira, individual e consolidada, da Igarapava Participações S.A. em 
31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado de suas 
operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidado 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos inde-
pendentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Respon-
sabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas: A administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, in-
dependentemente se causada por fraude ou por erro. Na elaboração das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Companhia e suas controladas são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do proceso de elaboração das demonstrações 
contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 

com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser de-
correntes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indivi-
dualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representa-
ções falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas con-
troladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela admi-
nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas contro-
ladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modi-
ficação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até 
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em con-
tinuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades 
ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as 
demonstrações contábeis consolidadas. Comunicamo-nos com os res-
ponsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 05 de outubro de 2021
PRIME - Auditores Independentes S/S - CRC-2-SP 023.478/O-7-S

Antonio Carlos Teodoro - Contador - CRC-1-SP 142.135/O-1

Fluxos de caixa das  Controladora  Consolidado
 atividades operacionais      2020      2019      2020      2019
Resultado antes do IR e da CS (583) (9.548) (745) (12.295)
Ajustes
 Equivalência patrimonial 559 9.509 - -
 Despesas de juros e relacionadas (29) (60) 633 12.186
Resultado ajustado (53) (98) (112) (109)
Variação nos ativos e passivos
 Juros pagos - - (662) (12.246)
 Juros recebidos 29 60 29 60
 IR e CS pagos - - - -
 Demais contas a receber (18) (38) (18) (38)
 Demais contas a pagar - - - -
Caixa líquido aplicado  
 nas atividades operacionais (43) (76) (763) (12.333)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital social - 214.662 - 214.662

  Controladora  Consolidado
   2020     2019   2020      2019
Prejuízo líquido do exercício (583) (9.548) (745) (12.295)
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente do exercício (583) (9.548) (745) (12.295)
Atribuível aos:
Acionistas controladores (583) (9.548) (583) (9.548)
Acionistas não controladores - - (162) (2.748)
 (583) (9.548) (745) (12.295)

Balanços patrimoniais Demonstrações de resultados

Demonstrações das mutações 
do patrimônio líquido

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis

Demonstrações de resultados abrangentes

1. Informações gerais: A Igarapava Participações S.A. (“Companhia”) 
com sede localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, São Paulo/SP, 
é uma sociedade de capital fechado que foi constituída em 23 de março de 
2007 e tem por objeto a participação em outras sociedades, nacionais ou 
estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista ou quotista. Em 15 de janei-
ro de 2014, a Companhia adquiriu participação societária de 98,1% na 
Warung Investments Ltd., localizada nas Ilhas Cayman, pelo montante de 
USD 107.095.546, passando a partir desta data a ser consolidada pela 
Igarapava Participações S.A. Em 18 de janeiro de 2016 esta participação 
passou a ser de 77,58% (79,24% em 2015) em função do aumento da 
participação de outros acionistas. Em 26 de julho de 2017, a Companhia 
decidiu reduzir seu capital social por considerá-lo excessivo em relação ao 
seu objeto social, e em virtude disso entregou as ações que detinha na 
Hypera S.A. (23,8%) aos seus acionistas, a título de restituição de capital. 
2. Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas 
contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis indi-
viduais e consolidadas estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo 
aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo 
disposição em contrário. 2.1. Base de preparação: As demonstrações 
contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de 
valor, exceto para ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos 
derivativos) que foram mensurados ao valor justo, por meio do resultado. 
A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estima-
tivas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da 
administração no processo de aplicação das políticas contábeis da Com-
panhia. As presentes demonstrações contábeis foram aprovadas pela Ad-
ministração da Companhia em 02 de agosto de 2021. a. Demonstrações 
contábeis consolidadas: As demonstrações contábeis consolidadas foram 
preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e conforme as normas internacionais 
de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)). b. De-
monstrações contábeis individuais: As demonstrações contábeis individu-
ais da controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPCs) e são divulgadas em conjunto com as demonstrações contábeis 
consolidadas. A revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 07 (aprovada em 
dezembro de 2014) alterou o CPC 35, CPC 37 e o CPC 18 e autorizou a 
utilização da equivalência patrimonial nas demonstrações contábeis sepa-
radas em IFRS, eliminando essa diferença entre o BR GAAP e o IFRS. c. 
Novas Normas e Interpretações ainda não adotadas: Não há novos pro-
nunciamentos ou interpretações de CPC/IFRS vigindo a partir de 2021 que 
poderiam ter um impacto significativo nas demonstrações contábeis da 
Companhia. d. Controlada em conjunto: A Companhia adota o método de 
equivalência patrimonial para a contabilização de investimentos em con-
troladas em conjunto. A Companhia utilizou essa prerrogativa conforme 
facultado pelo CPC 36(R3) - Demonstrações Consolidadas. Adicionalmen-
te, a Companhia adota a prática contábil de reconhecimento de ganhos e 
perdas pela variação no percentual de participação no resultado do exercí-
cio em que ocorreu a variação de participação. 2.2. Consolidação: As se-
guintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstra-
ções contábeis consolidadas. Existem investimentos na Companhia em 
empresas controladas, que são entidades nas quais a Companhia tem o 
poder de determinar as políticas financeiras e operacionais. As controla-
das são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é 
transferido para a Companhia. A consolidação é interrompida a partir da 
data em que o controle termina. Transações entre a Companhia e suas 
controladas, saldos e ganhos não realizados em transações são elimina-
dos. Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a 
operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transfe-
rido. As políticas contábeis das controladas são alteradas quando neces-
sário para assegurar a consistência com as políticas adotadas pela Com-
panhia. 2.3. Conversão de moeda estrangeira: a. Moeda funcional e moeda 
de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações contábeis de cada 
uma das empresas que a Companhia detém investimento são mensurados 
usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a empresa atua 
(“a moeda funcional”). As demonstrações contábeis individuais e consoli-
dadas estão apresentadas em Reais - R$, que é também a moeda funcio-
nal da Companhia. Sua controlada Warung Investments Ltd tem como 
moeda funcional o dólar estadunidense. b. Transações e saldos: As opera-
ções com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, 
utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da 
avaliação, na qual os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas 
cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão 
pelas taxas de câmbio do final do período, referentes a ativos e passivos 
monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos no Patrimônio Lí-
quido. 2.4. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa 
incluem o saldo de caixa e os depósitos bancários. 2.5. Instrumentos fi-
nanceiros não derivativos: 2.5.1. Classificação: A Companhia classifica 
seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor 
justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. Não existem ins-
trumentos financeiros classificados como disponível para a venda. A 
classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros fo-
ram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos 
financeiros no reconhecimento inicial. a. Ativos financeiros mensurados 
pelo valor justo por meio do resultado: Um ativo financeiro é classificado 
como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classifi-
cado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no mo-
mento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados 
pelo valor justo por meio do resultado se a Companhia gerencia tais inves-
timentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores 
justos de acordo com a gestão de riscos e estratégia de investimentos 
documentadas pela Companhia. Os custos da transação e mudanças no 
valor justo desses ativos, são reconhecidos no resultado conforme incorri-
dos. b. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis são ativos fi-
nanceiros com pagamentos fixos ou determináveis que não são cotados no 
mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo 
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconheci-
mento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amor-
tizado utilizando do método dos juros efetivos, deduzidos de qualquer 
perda por redução ao valor recuperável. c. Outros passivos financeiros: A 
Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria 
de outros passivos financeiros. 2.5.2. Reconhecimento e mensuração: A 
Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente na data 
em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os 
ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos 
inicialmente na data da negociação, que é a data na qual a Companhia se 
torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. O des-
reconhecimento de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratu-
ais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos os 
direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo fi-
nanceiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos e 
benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer 
participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos fi-
nanceiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separado. 
Os passivos financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente 
pelo valor justo, deduzidos de quaisquer custos de transação atribuíveis. 
Após o reconhecimento inicial estes passivos financeiros são mensurados 
pelo custo amortizado utilizando o método da taxa efetiva de juros. Para os 
passivos financeiros a Companhia reconhece inicialmente passivos subor-
dinados na data em que são originados. Todos os outros passivos financei-
ros são reconhecidos inicialmente na data de negociação, que é a data na 
qual a Companhia se torna parte das disposições contratuais do instru-
mento. O desreconhecimento de um passivo financeiro ocorre quando sua 
obrigação contratual é retirada, cancelada ou expirada. 2.5.3. Compensa-
ção de instrumentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são com-
pensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há 
um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e 

Notas explicativas às demonstrações contábeis

b. Equivalência patrimonial:   Resultado Saldo do Resultado de Saldo do
 Patrimônio  de equivalência investimento equivalência investimento 
 líquido em 2020 Participação patrimonial 2020 (i)         em 2020 patrimonial 2019 (i)         em 2019
Warung Investments Ltd. (ii)  489.419 77,58% (559) 379.691 (9.509) 294.935
 (559) 379.691 (9.509) 294.935

  Controladora  Consolidado
      2020      2019      2020      2019
Dividendos pagos - (29.799) - (29.799)
Liquidação de empréstimos  
 junto a terceiros - - (172.016) (323.004)
Captação/liquidação de empréstimos  
 junto a pessoas ligadas 10 (184.863) 172.693 150.447
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de financiamentos 10 - 677 12.306
Efeitos da variação das taxas de câmbio  
 sobre o caixa e equivalentes de caixa - - 19 (255)
Aumento líquido de caixa  
 e equivalentes de caixa (33) (76) (67) (282)
Caixa e equivalentes de caixa  
 no início do exercício 670 747 757 1.039
Caixa e equivalentes de caixa  
 no fim do exercício 638 670 690 757
Variação do equivalente de caixa (33) (76) (67) (282)

Demonstrações dos fluxos de caixa

há uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e li-
quidar o passivo simultaneamente. 2.6. Contas a pagar: As contas a pagar 
são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no 
curso normal dos negócios, sendo classificadas no passivo circulante se o 
pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas 
a pagar são apresentadas no passivo não circulante. Elas são, inicialmen-
te, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo 
custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 2.7. 
Impairment de ativos não financeiros: Os ativos que têm uma vida útil 
indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testados 
anualmente para a verificação de impairment. Os ativos que estão sujeitos 
à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que 
eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil 
pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida pelo 
valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este 
último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos 
de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os 
ativos são agrupados em níveis mais baixos para os quais existem fluxos 
de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa 
(UGC)). Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sofrido im-
pairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possí-
vel reversão do impairment na data de apresentação do relatório. Perdas 
por redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas 
reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução 
de qualquer ágio alocado a esta UGC, e então para redução do valor con-
tábil dos outros ativos da UGC de forma pro rata. Uma perda por redução 
ao valor recuperável relacionada a ágio não é revertida. Quanto aos outros 
ativos, as perdas de valor recuperável são revertidas somente na extensão 
em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido 
apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não 
tivesse sido reconhecida. 2.8. Empréstimos: São reconhecidos, inicial-
mente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife-
rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o 
valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o 
período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros. As taxas pagas a instituições financeiras, a título de 
custo de captação, são diferidas até que ocorra a efetiva operação. Quando 
houver probabilidade de saque de parte ou da totalidade do empréstimo, a 
taxa é capitalizada como um pagamento antecipado de serviços de liquidez 
e amortizada durante o período do empréstimo ao qual se relaciona. Os 
empréstimos são classificados no passivo circulante, a menos que a Com-
panhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo 
por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. 2.9. Imposto de renda 
e contribuição social corrente e diferido: As despesas de imposto de renda 
e contribuição social do exercício compreendem os impostos corrente e 
diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do 
resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens 
reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou outros resultados 
abrangentes. O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente 
é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancial-
mente promulgadas, na data do balanço. A administração avalia, periodi-
camente, as posições assumidas pela Companhia nas declarações de 
impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação 
fiscal aplicável dá margem a interpretações e estabelece provisões, quan-
do apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autori-
dades fiscais. O imposto de renda e contribuição social corrente são 
apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo quando hou-
ver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente 
pagos excedem o total devido na data do relatório. O imposto de renda e a 
contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do 
passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre 
as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas de-
monstrações contábeis. Entretanto, o imposto de renda e contribuição so-
cial diferidos não são contabilizados se resultarem do reconhecimento 
inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma combi-
nação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o resultado 
contábil, nem o resultado tributável. O imposto de renda e contribuição 
social diferidos são determinados, usando alíquotas de imposto (e leis 
fiscais) promulgadas, na data do balanço, e que devem ser aplicadas 
quando o respectivo imposto diferido ativo for realizado ou quando o im-
posto diferido passivo for liquidado. O imposto de renda e a contribuição 
social diferidos ativos são reconhecidos somente na proporção da proba-
bilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as 
diferenças temporárias possam ser usadas. Os impostos de renda e a 
contribuição social diferidos ativos são compensados quando há um direi-
to exequível legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os 
passivos fiscais correntes e quando os impostos de renda diferidos ativos 
e passivos se relacionam com os impostos de renda e contribuição social 
incidentes pela mesma autoridade tributável sobre a entidade tributária ou 
diferentes entidades tributáveis onde há intenção de liquidar os saldos 
numa base líquida. O imposto de renda e a contribuição social do exercício 
corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acres-
cidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 no 
período de 12 meses, para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável 
para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensa-
ção de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 
30% do lucro real. 2.10. Capital social: As ações ordinárias são classifica-
das no patrimônio líquido. 2.11. Reconhecimento da receita: A Companhia 
reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com 
segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada 
uma das atividades da Companhia. Por se tratar de uma Holding, suas 
receitas são, substancialmente, oriundas do resultado de participação em 
controlada e controlada em conjunto. 2.12. Distribuição de dividendos: A 
distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida 
como um passivo nas demonstrações contábeis ao final do exercício, com 
base no Estatuto Social da Companhia. 3. Estimativas e julgamentos 
contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos contábeis são conti-
nuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros 
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis 
para as circunstâncias. 3.1. Estimativas e premissas contábeis críticas: 
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao 
futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente se-
rão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas 
que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um 
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para os próxi-
mos exercícios, está contemplada abaixo. 4. Instrumentos financeiros 
por categoria e Estimativa do valor justo: A Companhia aplica o CPC 
40(R1) para instrumentos financeiros reconhecidos no balanço patrimo-
nial pelo valor justo, o que requer divulgação e mensuração por categoria e 
nível de hierarquia de mensuração pelo valor justo. A seguir estão apresen-
tados os ativos e passivos por categoria e nível de hierarquia de valor 
justo em 31 de dezembro de 2020:  Controladora  Consolidado
Ativo Hierarquia 2020   2019     2020     2019
Valor justo por meio do resultado
 Caixa e equivalentes  
de caixa (Nota 5) Nível 2 638 670 690 757
Impostos a recuperar e outros Nível 2 673 654 673 654
Partes relacionadas (Nota 12) Nível 2 - - 489.367 513.504
  1.311 1.325 490.730 514.915
Outros passivos financeiros
Partes relacionadas (Nota 13) Nível 2 100 90 100 90
Empréstimos (Nota 7) Nível 2 - - - 133.420
  100 90 100 133.510
O nível de hierarquia do valor justo foi determinado de acordo com os 
seguintes critérios: • Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mer-
cados ativos para ativos idênticos ou passivos; • Nível 2: Inputs dife-
rentes dos preços cotados em mercados ativos incluídos no Nível 1 que 
são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou 
indiretamente (derivados dos preços); e • Nível 3: Inputs para os ativos 
ou passivos que não são baseadas em variáveis de mercado (inputs 

(i) Os efeitos de ganho e perda por alteração no percentual de participa-
ção em controlada estão contabilizados na linha de equivalência patri-
monial. (ii) A Igarapava Participações S.A. é detentora de 107.095.546 
ações da sua controlada Warung Investiments Ltd.
7. Empréstimos:  Controladora  Consolidado
Moeda estrangeira Taxa nominal    2020 2019 2020      2019
Empréstimos Libor 3M + 
  1,75% a.a. - - - 133.420
  - - - 133.420
Circulante  - - - -
Não circulante  - - - 133.420
Os montantes a longo prazo dos empréstimos têm a seguinte composi-
ção, por ano de vencimento:  Consolidado
  2020      2019
2020 - 133.420
 - 133.420
8. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferido: O 
imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados para 
refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis à diferença temporária entre 
a base fiscal de ativos e passivos e o seu respectivo valor contábil. A 
conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais 
combinadas e da despesa de imposto de renda e contribuição social 
debitada em resultado é demonstrada como segue:
  Controladora  Consolidado
Prejuízo contábil  2020     2019  2020      2019
 antes do IR e da CS  (583) (9.548) (745) (12.295)
Participação de não controladores - - 162 2.748
 (583) (9.548) (583) (9.548)
Alíquota combinada - % 34% 34% 34% 34%
Despesa de IR/CS à alíquota combinada 198 3.246 198 3.246
Equivalência Patrimonial (190) (3.233) (190) (3.233)
Despesas indedutíveis - - - -
Outras (8) 13 (8) 13
Despesa de imposto de renda  
 e contribuição no resultado - - - -
Corrente - - - -
Diferido - - - -
9. Contingências: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Companhia e 
sua controlada não possuem contingências. 10. Patrimônio líquido: a. 
Capital social: O capital social em 31 de dezembro de 2020, totalmente 
integralizado, é de R$ 292.000, dividido em 292.000 mil ações ordiná-
rias nominativas e sem valor nominal. b. Reserva de capital: b.1. Ágio 
em transações de capital: É representado pela diferença positiva entre 
o valor pago e/ou a pagar pela aquisição de um negócio entre partes 
relacionadas e o montante líquido do valor justo dos ativos e passivos 
da controlada adquirida. c. Ajuste acumulado de conversão: Referente a 
variação cambial de investimentos no exterior, onde a moeda funcional 
é diferente da moeda funcional da Companhia. d. Reservas de lucros: 
d.1. Reserva legal: A reserva legal é constituída anualmente como des-
tinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% 
do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do 
capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e 
aumentar o capital. d.2. Reserva de retenção de lucros: Constituída de 
acordo com o estabelecido nos termos do artigo 196 da Lei das Socie-
dades por Ações e previsto no artigo 19 parágrafo 3º do Estatuto Social 
da Companhia. A administração da Companhia propõe que na AGO que 
aprovará as demonstrações contábeis, seja avaliada também, a desti-
nação do excesso desta reserva para integralização de capital social de 
acordo com o artigo 199 da Lei das Sociedades por ações. 

e. Proposta de destinação do resultado:  2020
Resultado líquido do exercício (583)
Prejuízos acumulados 583
 -
11. Composição das contas de resultado: 
a. Despesas administrativas e gerais: Controladora Consolidado
Honorários de serviços prestados de  2020   2019  2020   2019
 pessoa jurídica, taxas e tarifas bancárias (53) (98) (112) (109)
 (53) (98) (112) (109)
b. Receitas financeiras:  Controladora  Consolidado
  2020   2019  2020   2019
Juros ativos e impostos incidentes 29 60 29 60
 29 60 29 60
c. Despesas financeiras:  Controladora  Consolidado
  2020   2019  2020   2019
Juros sobre empréstimos - - (662) (12.246)
 - - (662) (12.246)
12. Transações com partes relacionadas: Transações e saldos: Os prin-
cipais saldos da Warung Investments Ltd. de ativos e passivos assim como 
as transações entre partes relacionadas que influenciaram o resultado do 
exercício, decorrem de operações com a Companhia e sua controlada, as 
quais a Administração considera que foram realizadas em condições e 
prazo específicos e relacionados com os respectivos tipos de operações. 
Os mútuos com as partes relacionadas são atualizados pela variação de 
diversos indexadores, conforme contrato. a.1. Nos ativos e passivos:
  Controladora - 2020
 João Alves de Queiroz Filho Cotton Silver     Total
Mútuos a pagar 100 - 100
  Consolidado - 2020
 João Alves de Queiroz Filho Cotton Silver      Total
Mútuos a receber 319.450 169.916 489.367
  Controladora - 2019
 João Alves de Queiroz Filho Cotton Silver      Total
Mútuos a pagar 90 - 90
  Consolidado - 2019
 João Alves de Queiroz Filho Cotton Silver      Total
Mútuos a receber 381.712 131.791 513.504
13. Eventos subsequentes - Efeito da COVID-19 nas demonstrações 
contábeis: Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) anunciou que o Coronavírus (COVID19) é uma emergência de 
saúde global. O surto desencadeou decisões significativas de governos e 
entidades do setor privado, que, somadas ao impacto potencial do surto, 
aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos e, podem 
gerar impactos relevantes nos valores reconhecidas nas demonstrações 
financeiras. Considerando a situação atual da disseminação do surto, 
entendemos que a nossa projeção de receitas e dos fluxos de caixa 
operacionais para o ano de 2020/2021 deverão ser revisadas. Até o 
momento, não identificamos nenhum impacto material. Considerando 
a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, não é 
atualmente possível fazer uma estimativa do efeito financeiro do surto 
nas receitas e fluxos de caixa operacionais estimados. A Administração 
segue avaliando, de forma constante, os potenciais impactos do surto 
nas operações e na posição patrimonial e financeira da Companhia, com 
o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar os eventu-
ais impactos do surto nas operações e nas demonstrações financeiras.

não observáveis). O valor justo dos instrumentos financeiros que não 
são negociados em mercados ativos é determinado mediante o uso de 
técnicas de avaliação. Essas técnicas de avaliação maximizam o uso dos 
dados adotados pelo mercado onde está disponível e confiam o menos 
possível nas estimativas específicas da administração da Companhia. 
Com exceção dos ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
e caixa e equivalentes de caixa - Nota (5)), os demais ativos financeiros 
são classificados como “Empréstimos e recebíveis” e os passivos como 
“Outros passivos financeiros”. 
5. Caixa e equivalentes de caixa:  Controladora  Consolidado
   2020   2019   2020   2019
Caixa e bancos 638 670 690 757
 638 670 690 757
6. Investimento em controladas: i. Investimento em controlada:
Nome                             País                   Negócio     2020     2019
Warung Investments Ltd. Cayman Islands Holding 77,58% 77,58%

a. Movimentação: Warung Investments Ltd.
Em 31 de dezembro de 2018 292.868
Equivalência patrimonial (9.509)
Ajuste acumulados de conversão 11.577
Em 31 de dezembro de 2019 294.935
Equivalência patrimonial (559)
Ajuste acumulados de conversão 85.314
Em 31 de dezembro de 2020 379.691
Segue abaixo a participação da Companhia nos resultados da controlada 
em conjunto, como também no total de seus ativos (incluindo ágio) e 
passivos:   Receita Lucro (Pre-
2020                                     Ativo Passivo  líquida juízo) líquido
Warung Investments Ltd.  1.022.228 532.809 - (721)
   Receita Lucro (Pre-
2019                                     Ativo Passivo  líquida juízo) líquido
Warung Investments Ltd.  792.913 412.743 - (12.257)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1037339-03.2015.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Manzini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DAMIÃO MONTEIRO SILVA, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMPOS VERDES I, 
objetivando o recebimento de R$10.126,36 (novembro/2015) referente débitos condominiais relativos ao apartamento n. 12, Bloco "E", 
localizado no Condomínio requerente. 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 Campinas, aos 09 de novembro de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 30 dias (úteis) - Processo nº 1005769-37.2020.8.26.0271. A Dra. Daniele Machado Toledo, MMª Juíza 
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapevi/SP. Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
especialmente a COHAB - COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO - COHAB/SP, CNPJ. 60.850.575/0001-25, na pessoa de 
seu representante legal, Terceiros Interessados, Réus Ausentes ou Desconhecidos, Confrontantes não citados, Seus Herdeiros ou 
Sucessores, que SOLANGE CAMARGO DOS SANTOS LIMA, RG. 32.038.277-1- SSP/SP e CPF. 320.060.058-63 e ADEMIR ANTONIO 
DO NASCIMENTO, RG. 22.655.805-8-SSP/SP e CPF. 148.350.748-31 (união estável), ajuizaram ação de Usucapião, objetivando a 
declaração de domínio sobre um imóvel localizado à Rua Sebastião Mamede nº 244 – 44 A, Cohab Setor D, na cidade de Itapevi – SP, onde 
os Autores pagam seus impostos e participam de reuniões condominiais com os demais moradores e residem de forma mansa e pacifica há 
mais de 10 anos. Estando o supracitado em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, 
após fluir o prazo de 30 dias supra, querendo ofereça defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados pelos autores 
na petição inicial nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia 
nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008875-17.2021.8.26.0068. A MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do 
Foro de Barueri/SP, Dra. Renata Bittencourt Couto da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RECRIS TRANSPORTES E LOGÍSTICA 
LTDA, CNPJ. 92.598.853/0001-95, na pessoa de seu representante legal, que KRYSTALMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA, ajuizou Declaratória, ora julgada procedente e condenou o requerido ao pagamento 
de R$ 22.468,11 atualizado até (Agosto/2021) e demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando o 
requerido 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 o requerido 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), nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente 
edital, publicado e afixado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 26 de novembro de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1033878-55.2021.8.26.0100. O Dr. Felipe Albertini Nani Viaro, Juiz de Direito da 26ª 
Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. Faz Saber a HS OPEN GLASS COMERCIO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS LTDA, CNPJ. 
090.956.95-0001.07, nome fantasia Hs Envidraçamento, na pessoa de Raphael Fuillarat, que WR COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETROMECANICOS LTDA ajuizou Execução de Título Extrajudicial para o fim da satisfação do crédito de R$34.678,87 (junho de 2021), 
referente venda de mercadorias de produtos eletrônicos, conforme documentos que instruíram a execução. Estando a executada em lugar 
ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague o débito atualizado, ocasião que os honorários advocatícios serão reduzidos pela 
metade (art.827 §1º do CPC). No prazo de embargos, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, reconhecendo o crédito da exequente e 
comprovado o deposito de 30% do valor da execução, acrescido de custas e honorários advocatícios, poderá requerer a permissão para 
pagar o restante em 06(seis) parcelas mensais acrescidas de juros e correção monetária, nos termos do artigo 916 § 4ª; 5ª e 6ª do CPC, sob 
pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento 
ao feito. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de outubro de 2021. – J 03/12 
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Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s)  TEGRA INCORPORADORA  , torna púbico a oferta, em leilão ONLINE -  LEILÃO 
TEGRA THE GARDEN - ALPHAVILLE (REF 138) – extrajudicial, a venda dos bens móveis de 
apartamento decorado abaixo relacionados, com encerramento a partir das 11h00 do dia 10/12/2021, 
no portal  www.lancetotal.com.br, nos termos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 
1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE 
DEZEMBRO DE 2013. Descrição dos bens: LT. 1: PEDRA, CUBA, ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 
04 GAVETAS, 07 PORTAS E NICHO E ARMÁRIO SUPERIOR CONTENDO 10 PORTAS (MEDIDA 
MEDIANTE VISITAÇÃO, TORNEIRA NÃO INCLUSA). (RETIRADA ÀS 10H). , LM. R$ 800,00, LT. 2: 
02 POTES E 03 TALHERES. , LM. R$ 20,00, LT. 3: TÁBUA E VASO. , LM. R$ 20,00, LT. 4: TÁBUA, 
02 MOEDORES DE TEMPERO, MOLHEIRA E 03 POTES (COM AVARIA) (OBS.: PRODUTOS NÃO 
INCLUSOS). , LM. R$ 40,00, LT. 5: POTE E 06 UTENSÍLIOS. , LM. R$ 40,00, LT. 6: TÁBUA, 04 
GARRAFAS, SALEIRO E POTE (OBS.: PRODUTOS NÃO INCLUSOS). , LM. R$ 40,00, LT. 7: 02 
CADEIRAS (COM AVARIA / MANCHADAS). , LM. R$ 80,00, LT. 8: 02 CADEIRAS (COM AVARIA / 
MANCHADAS). , LM. R$ 80,00, LT. 9: CAIXA E 02 ITENS DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 20,00, LT. 10: 
07 LIVROS. , LM. R$ 35,00, LT. 11: 05 LIVROS. , LM. R$ 30,00, LT. 12: VASO E LATA. , LM. R$ 
20,00, LT. 13: 08 TAÇAS. , LM. R$ 40,00, LT. 14: 08 PIRES E 08 XÍCARAS. , LM. R$ 40,00, LT. 15: 
12 PIRES E 06 XÍCARAS. , LM. R$ 40,00, LT. 16: 08 PRATOS. , LM. R$ 40,00, LT. 17: 02 POTES E 
VASO. , LM. R$ 30,00, LT. 18: PERSIANA LARGURA APROX. 120. , LM. R$ 80,00, LT. 19: QUADRO 
MED. APROX. 50 x 70. , LM. R$ 30,00, LT. 20: ARMÁRIO CONTENDO 07 PORTAS E NICHOS MED. 
APROX. L 177 x A 250 x P 29 (COM AVARIA). (RETIRADA ÀS 10H). , LM. R$ 250,00, LT. 21: 12 
TAÇAS. , LM. R$ 60,00, LT. 22: 12 COPOS. , LM. R$ 60,00, LT. 23: 03 VASOS. , LM. R$ 30,00, LT. 
24: 02 LIVROS. , LM. R$ 20,00, LT. 25: 02 POTES. , LM. R$ 20,00, LT. 26: 02 LIVROS. , LM. R$ 
20,00, LT. 27: VASO E POTE. , LM. R$ 30,00, LT. 28: POTE, VASO E JARRA. , LM. R$ 40,00, LT. 29: 
JARRA E 05 POTES. , LM. R$ 40,00, LT. 30: 02 POTES, 02 COLHERES E 02 JARRAS. , LM. R$ 
50,00, LT. 31: 02 LIVROS. , LM. R$ 20,00, LT. 32: 03 VASOS. , LM. R$ 30,00, LT. 33: 02 BANDEJAS, 
02 XÍCARAS, 02 POTES E 02 JARRAS. , LM. R$ 50,00, LT. 34: PEDRA, MESA E MÓVEL CONTEN-
DO 02 PORTAS MED. APROX. L 220 x A 72 x P 135. , LM. R$ 300,00, LT. 35: QUEIJEIRA E VASO. 
, LM. R$ 30,00, LT. 36: TÁBUA E 05 POTES. , LM. R$ 40,00, LT. 37: JARRA E TAMPA. , LM. R$ 
20,00, LT. 38: PRATO, POTE, PIRES E XÍCARA. , LM. R$ 20,00, LT. 39: 04 PRATOS. , LM. R$ 20,00, 
LT. 40: 03 TÁBUAS (OBS.: ALIMENTOS CENOGRÁFICOS NÃO INCLUSOS). , LM. R$ 40,00, LT. 41: 
02 BANDEJAS E 02 TAMPAS (OBS,: ALIMENTOS CENOGRÁFICOS NÃO INCLUSOS). , LM. R$ 
30,00, LT. 42: ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 50,00, LT. 43: PEDRA, CUBA, MÓVEL BAIXO 
CONTENDO 01 PORTA, 01 GAVETA MED. APROX. L 143 x A 94 x P 60 E MÓVEL SUPERIOR 
CONTENDO 02 PORTAS MED. APROX. 140x8026 (TORNEIRA NÃO INCLUSA). (RETIRADA ÀS 
10H)., LM. R$ 200,00, LT. 44: 02 QUADROS MED. APROX. 40 x 40., LM. R$ 30,00, LT. 45: CESTA 
E 03 TOALHAS., LM. R$ 40,00, LT. 46: PAINEL COM PRATELEIRAS MED. APROX. L 135 x A 160. 
(RETIRADA ÀS 10H)., LM. R$ 100,00, LT. 47: 02 VASOS E 03 MINI VASOS., LM. R$ 30,00, LT. 48: 
05 POTES (COM AVARIA) (OBS.: PRODUTOS NÃO INCLUSOS)., LM. R$ 30,00, LT. 49: 03 TOA-
LHAS., LM. R$ 30,00, LT. 50: 03 VASOS., LM. R$ 30,00, LT. 51: ARMÁRIO CONTENDO 01 PORTA 
E NICHO MED. APROX. L 50 x A 250 x P 35. (RETIRADA ÀS 10H)., LM. R$ 100,00, LT. 52: 02 PO-
TES (OBS.: PRODUTO NÃO INCLUSO)., LM. R$ 30,00, LT. 53: CHUVEIRO COM ACABAMENTO 
PARA 02 MISTURADORES. , LM. R$ 60,00, LT. 54: PIA (TORNEIRA NÃO INCLUSA). , LM. R$ 
80,00, LT. 55: PEDRA E MÓVEL BAIXO CONTENDO 02 PORTAS MED. APROX. L 91 x A 87 x P 50 
(COM AVARIA) (OBS.: MESA NÃO INCLUSA NO LOTE). (RETIRADA ÀS 10H). , LM. R$ 150,00, LT. 
56: BALDE. , LM. R$ 30,00, LT. 57: MESA MED. APROX. L 212 x A 75 x P 82 (OBS.: PEDRA LATE-
RAL NÃO INCLUSA). , LM. R$ 200,00, LT. 58: 02 CADEIRAS (COM AVARIA). , LM. R$ 150,00, LT. 
59: 02 CADEIRAS (COM AVARIA). , LM. R$ 150,00, LT. 60: 02 CADEIRAS (COM AVARIA). , LM. R$ 
150,00, LT. 61: 04 VASOS. , LM. R$ 40,00, LT. 62: 10 PRATOS, 04 TAÇAS, 05 GARFOS E 05 FA-
CAS. , LM. R$ 50,00, LT. 63: TAPETE MED. APROX. 265 x 201 (COM AVARIA). , LM. R$ 80,00, LT. 
64: MESA LATERAL DIÂM. APROX. 60 x A 47 (COM AVARIA). , LM. R$ 80,00, LT. 65: MESA DIÂM. 
APROX. 100 x A 32 (COM AVARIA). , LM. R$ 100,00, LT. 66: POLTRONA (COM AVARIA / PÉS 
SOLTOS / BAMBOS). , LM. R$ 60,00, LT. 67: POLTRONA (COM AVARIA / MANCHADA / PÉS SOL-
TOS / BAMBOS). , LM. R$ 60,00, LT. 68: LUMINÁRIA. , LM. R$ 80,00, LT. 69: VASO E 03 ITENS DE 
DECORAÇÃO. , LM. R$ 40,00, LT. 70: MESA LATERAL MED. APROX. L 70 x A 50 x P 35. , LM. R$ 
80,00, LT. 71: MÓVEL CONTENDO 03 PORTAS E 04 GAVETAS MED. APROX. L 300 x A 40 x P 28 
(COM AVARIA). (RETIRADA ÀS 10H). , LM. R$ 120,00, LT. 72: VASO. , LM. R$ 30,00, LT. 73: 02 
CADEIRAS. , LM. R$ 200,00, LT. 74: 02 CADEIRAS. , LM. R$ 200,00, LT. 75: 02 CADEIRAS. , LM. 
R$ 200,00, LT. 76: 02 CADEIRAS. , LM. R$ 200,00, LT. 77: MESA MED. APROX. L 274 x A 75 x P 
100 (COM AVARIA). , LM. R$ 350,00, LT. 78: LUMINÁRIA. , LM. R$ 120,00, LT. 79: JOGO DE JAN-
TAR PARA 08 PESSOAS CONTENDO JOGO AMERICANO, SOUSPLAT, PRATOS, GUARDANA-
POS COM PRENDEDORES, TALHERES E TAÇAS (APROX. 85 PEÇAS [MS 88]) (OBS.: VASOS 
NÃO INCLUSOS). , LM. R$ 100,00, LT. 80: 04 VASOS. , LM. R$ 20,00, LT. 81: 05  VASOS. , LM. R$ 
25,00, LT. 82: 05 VASOS. , LM. R$ 25,00, LT. 83: TELA MED. APROX. 140 x 150. , LM. R$ 40,00, LT. 
84: 02 MESAS LATERAIS DE ACRÍLICO. , LM. R$ 60,00, LT. 85: CORTINA 02 PEÇAS. , LM. R$ 
100,00, LT. 86: 02 ALMOFADAS. , LM. R$ 20,00, LT. 87: 02 ALMOFADAS. , LM. R$ 20,00, LT. 88: 
SOFÁ CONTENDO 02 ALMOFADAS SOLTAS MED. APROX. L 280 x A 61 x P 92 (COM AVARIA / 
MANCHADO). , LM. R$ 300,00, LT. 89: MESA LATERAL COM TAMPO EM PEDRA DIÂM. APROX. 
60 x A 63. , LM. R$ 80,00, LT. 90: 02 VASOS E ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 30,00, LT. 91: TA-
PETE MED. APROX. 600 x 310 (COM AVARIA / MANCHADO). , LM. R$ 100,00, LT. 92: POLTRONA. 
, LM. R$ 200,00, LT. 93: POLTRONA. , LM. R$ 200,00, LT. 94: 02 QUADROS MED. APROX. 61 x 65 
(COM AVARIA). , LM. R$ 40,00, LT. 95: QUADRO MED. APROX. 85 x 100. , LM. R$ 20,00, LT. 96: 02 
QUADROS MED. APROX. 47 x 45. , LM. R$ 40,00, LT. 97: 02 VASOS. , LM. R$ 30,00, LT. 98: 02 
VASOS E ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 30,00, LT. 99: MESA LATERAL MED. APROX. L 80 x A 
60 x P 50 . , LM. R$ 100,00, LT. 100: CORTINA 02 PEÇAS. , LM. R$ 100,00, LT. 101: 02 ALMOFA-
DAS. , LM. R$ 20,00, LT. 102: 03 ALMOFADAS. , LM. R$ 30,00, LT. 103: 03 ALMOFADAS. , LM. R$ 
30,00, LT. 104: 03 ALMOFADAS. , LM. R$ 30,00, LT. 105: SOFÁ CONTENDO 05 ALMOFADAS 
SOLTAS (MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO) (COM AVARIA / MANCHADO) (OBS.: ALMOFADAS 
NÃO INCLUSAS. , LM. R$ 400,00, LT. 106: TELA MED. APROX. 195 x 90. , LM. R$ 60,00, LT. 107: 
02 ITENS DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 20,00, LT. 108: MESA LATERAL DIÂM. APROX. 50 x A 50 
(COM AVARIA). , LM. R$ 80,00, LT. 109: PUFF MED. APROX. L 100 x A 35 x P 100 (COM AVARIA). 
, LM. R$ 80,00, LT. 110: PESEIRA. , LM. R$ 20,00, LT. 111: MESA MED. APROX. L 115 x A 25 x P 
115 (COM AVARIA). , LM. R$ 100,00, LT. 112: 02 ITENS DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 20,00, LT. 113: 
03 VASOS. , LM. R$ 30,00, LT. 114: 02 VASOS. , LM. R$ 20,00, LT. 115: MESA LATERAL DIÂM. 
APROX. 35 x A 45 (COM AVARIA). , LM. R$ 60,00, LT. 116: 02 QUADROS MED APROX. 25 x 25. , 
LM. R$ 40,00, LT. 117: 03 VASOS. , LM. R$ 30,00, LT. 118: 03 VASOS. , LM. R$ 30,00, LT. 119: LA-
REIRA ECOLÓGICA K3 IMPORTS (COM AVARIA). , LM. R$ 200,00, LT. 120: QUADRO MED. 
APROX. 120 x 150. , LM. R$ 30,00, LT. 121: PEDRA MED. APROX. 160x35x31 (OBS.: ESPELHO E 
TORNEIRA NÃO INCLUSOS). (RETIRADA ÀS 10H). , LM. R$ 200,00, LT. 122: 03 LUMINÁRIAS. , 
LM. R$ 80,00, LT. 123: VASO, BANDEJA E TOALHA. , LM. R$ 30,00, LT. 124: QUADRO MED. 
APROX. 75 x 100. , LM. R$ 30,00, LT. 125: QUADRO MED. APROX. 80 x 110. , LM. R$ 30,00, LT. 
126: QUADRO MED. APROX. 80 x 110. , LM. R$ 30,00, LT. 127: 03 QUADROS MED. APROX. 50 x 
50. , LM. R$ 60,00, LT. 128: ARMÁRIO CONTENDO 02 PORTAS EM VIDRO, 08 GAVETAS E PRA-
TELEIRA MED. APROX. L 110 x A 250 x P 60. (RETIRADA ÀS 10H). , LM. R$ 150,00, LT. 129: 02 
TRAVESSEIROS. , LM. R$ 20,00, LT. 130: 02 MANTAS. , LM. R$ 20,00, LT. 131: 04 TOALHAS. , LM. 
R$ 30,00, LT. 132: 04 TOALHAS. , LM. R$ 30,00, LT. 133: TV SAMSUNG MOD. NÃO IDENTIFICADO 
MED. APROX. 73 x 43 (OBS.: SEM GARANTIA DE CONTROLE E CABOS). , LM. R$ 400,00, LT. 
134: GUITARRA E SUPORTE. , LM. R$ 100,00, LT. 135: CESTA E ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 
20,00, LT. 136: ARMÁRIO CONTENDO 03 PORTAS DE CORRER ESPELHADAS COM CABIDEI-
RO, GAVETEIRO E PRATELEIRAS MED. APROX. L 210 x A 270 x P 62 (COM AVARIA / MADEIRA 
ESTUFADA). (RETIRADA ÀS 10H). , LM. R$ 300,00, LT. 137: CADEIRA. , LM. R$ 50,00, LT. 138: 
PERSIANA LARGURA APROX. 220 (COM AVARIA). , LM. R$ 80,00, LT. 139: TAPETE. , LM. R$ 
60,00, LT. 140: BASE DE CAMA SOLTEIRO COM COLCHÃO CONTENDO NICHO E PAINEL LATE-
RAL COM BANCADA (COM AVARIA). , LM. R$ 200,00, LT. 141: JOGO DE CAMA CONTENDO 
COBRE LEITO, ROLO E 06 ALMOFADAS. , LM. R$ 100,00, LT. 142: LUMINÁRIA. , LM. R$ 80,00, 
LT. 143: 02 PORTA LÁPIS E ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 20,00, LT. 144: 02 PRATELEIRAS. , 
LM. R$ 30,00, LT. 145: 04 QUADROS. , LM. R$ 80,00, LT. 146: 03 PLACAS. , LM. R$ 30,00, LT. 147: 
GARRAFA, FONE, PLACA E ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 50,00, LT. 148: VASO E LETREIRO. 
, LM. R$ 30,00, LT. 149: LATA E VASO. , LM. R$ 30,00, LT. 150: MESA LATERAL DIÂM. APROX. 30 
x A 40. , LM. R$ 60,00, LT. 151: LUMINÁRIA. , LM. R$ 100,00, LT. 152: PEDRA, TORNEIRA COM 
ACABAMENTO PARA 02 MISTURADORES, MÓVEL BAIXO CONTENDO 01 GAVETA MED. 
APROX. L 88 x A 58 x P 53 E ESPELHO CONTENDO NICHO LATERAL (COM AVARIA / PEDRA 
MANCHADA) (ESPELHO COM DIFÍCIL GRAU DE RETIRADA, PODENDO ESTAR FIXADO NA 
PAREDE PELO LADO INTERNO). (RETIRADA ÀS 10H). , LM. R$ 250,00, LT. 153: BANDEJA, SA-
BONETEIRA E VASO. , LM. R$ 30,00, LT. 154: SUPORTE PARA TOALHA. , LM. R$ 30,00, LT. 155: 
05 MINI VASOS. , LM. R$ 20,00, LT. 156: PRATELEIRA. , LM. R$ 20,00, LT. 157: 02 MINI VASOS E 
02 ITENS DE DECORAÇÃO (COM AVARIA). , LM. R$ 30,00, LT. 158: ITEM DE DECORAÇÃO, 
PORTA RETRATO E JARRA. , LM. R$ 30,00, LT. 159: ARMÁRIO CONTENDO 02 PORTAS DE 
CORRER ESPELHADAS COM GAVETEIRO, CABIDEIRO, NICHOS E BANCADA LATERAL MED. 
APROX. L 198 x A 270 x P 62 (COM AVARIA / MADEIRA ESTUFADA). (RETIRADA ÀS 10H). , LM. 
R$ 350,00, LT. 160: TAPETE DIÂM APROX. 190 (COM AVARIA / MANCHADO). , LM. R$ 60,00, LT. 
161: CADEIRA. , LM. R$ 50,00, LT. 162: LIVRO CENOGÁFICO E VASO. , LM. R$ 20,00, LT. 163: 
LIVRO CAIXA E ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 20,00, LT. 164: CAIXA E ITEM DE DECORAÇÃO. 
, LM. R$ 20,00, LT. 165: 08 LIVROS. , LM. R$ 60,00, LT. 166: 03 LATAS E MINI VASO. , LM. R$ 
30,00, LT. 167: 08 LIVROS. , LM. R$ 60,00, LT. 168: 02 VASOS. , LM. R$ 20,00, LT. 169: COFRE, 02 
MINI VASOS E ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 30,00, LT. 170: 02 QUADROS. , LM. R$ 40,00, LT. 
171: 04 LIVROS. , LM. R$ 30,00, LT. 172: VASO E 02 ITENS DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 40,00, LT. 
173: 03 LIVROS. , LM. R$ 20,00, LT. 174: VASO, ITEM DE DECORAÇÃO E CAIXA. , LM. R$ 30,00, 
LT. 175: 05 LIVROS. , LM. R$ 40,00, LT. 176: VASO, LIVRO CAIXA E ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. 
R$ 30,00, LT. 177: 02 PORTA LÁPIS E 02 ESPELHOS. , LM. R$ 30,00, LT. 178: LUMINÁRIA. , LM. 
R$ 60,00, LT. 179: PERSIANA LARGURA APROX. 150 (COM AVARIA). , LM. R$ 80,00, LT. 180: 
LUMINÁRIA. , LM. R$ 80,00, LT. 181: MESA LATERAL DIÂM. APROX. 50 x A 54 (COM AVARIA). , 
LM. R$ 60,00, LT. 182: BASE PARA CAMA SOLTEIRO COM COLCHÃO, PAINEL LATERAL E PRE-
TELEIRA. , LM. R$ 200,00, LT. 183: JOGO DE CAMA CONTENDO COBRE LEITO 06 ALMOFADAS 
(COM AVARIA / COBRE LEITO MANCHADO). , LM. R$ 100,00, LT. 184: QUADRO E PELÚCIA. , LM. 
R$ 30,00, LT. 185: 03 LIVROS. , LM. R$ 20,00, LT. 186: CAIXA, ITEM DE DECORAÇÃO E VASO. , 
LM. R$ 30,00, LT. 187: 07 LIVROS. , LM. R$ 50,00, LT. 188: QUADRO. , LM. R$ 20,00, LT. 189: 
QUADRO. , LM. R$ 20,00, LT. 190: LUMINÁRIA. , LM. R$ 30,00, LT. 191: PEDRA, MÓVEL BAIXO 
CONTENDO 01 GAVETA MED. APROX. L 93 x A 53 x P 52 (COM AVARIA / PEDRA MANCHADA) E 
ESPELHO COM NICHO LATERAL (OBS.: ESPELHO COM DIFÍCIL GRAU DE RETIRADA, PODEN-
DO ESTAR FIXADA NA PAREDE PELO LADO INTERNO, TORNEIRA NÃO INCLUSA). (RETIRADA 
ÀS 10H). , LM. R$ 250,00, LT. 192: 02 VASOS E MINI VASO. , LM. R$ 30,00, LT. 193: BANDEJA, 
PERFUMEIRO, ITEM DE DECORAÇÃO E TOALHA. , LM. R$ 30,00, LT. 194: 04 QUADROS. , LM. 
R$ 50,00, LT. 195: QUADRO MED. APROX. 61 x 80. , LM. R$ 30,00, LT. 196: CHAPÉU, LENÇO E 
CALÇADO (37). , LM. R$ 30,00, LT. 197: ARMÁRIO EM “U” COM 04 PORTAS DE CORRER EM 
VIDRO CONTENDO CABIDEIRO, GAVETEIRO, PRATELEIRA E BANCADA LATERAL COM PRA-
TELEIRAS (MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO). (RETIRADA ÀS 10H). , LM. R$ 400,00, LT. 198: 02 
CAIXAS. , LM. R$ 40,00, LT. 199: 03 PEÇAS DE ROUPA, 02 LENÇOS E CALÇADO (37). , LM. R$ 
50,00, LT. 200: 02 CAIXAS. , LM. R$ 20,00, LT. 201: BLUSA, BOLSA E LENÇO. , LM. R$ 30,00, LT. 
202: BLAZER, BOLSA E LENÇO. , LM. R$ 30,00, LT. 203: CADEIRA (COM AVARIA). , LM. R$ 50,00, 
LT. 204: CAIXA E 02 VASOS. , LM. R$ 30,00, LT. 205: 05 LIVROS. , LM. R$ 40,00, LT. 206: 03 VASOS 
(COM AVARIA). , LM. R$ 30,00, LT. 207: 03 LIVROS. , LM. R$ 30,00, LT. 208: ESPELHO, CAIXA E 
BANDEJA. , LM. R$ 30,00, LT. 209: BANDEJA, CAIXA E POTE. , LM. R$ 30,00, LT. 210: CAIXA. , 
LM. R$ 20,00, LT. 211: 05 CAMISETAS. , LM. R$ 30,00, LT. 212: 02 CAIXAS. , LM. R$ 40,00, LT. 213: 
03 CAMISAS. , LM. R$ 20,00, LT. 214: 02 CAMISETAS E CALÇADO (38). , LM. R$ 30,00, LT. 215: 
MÓVEL CONTENDO 04 GAVETAS E PRATELEIRA MED. APROX. L 256 x A 42 x P 33 (COM AVA-
RIA). (RETIRADA ÀS 10H). , LM. R$ 120,00, LT. 216: 03 LIVROS. , LM. R$ 20,00, LT. 217: QUADRO 
MED. APROX. 45 x 50 E VASO. , LM. R$ 30,00, LT. 218: 02 VASOS. , LM. R$ 30,00, LT. 219: 03 LI-
VROS. , LM. R$ 20,00, LT. 220: 02 LIVROS. , LM. R$ 20,00, LT. 221: MESA LATERAL DIÂM. APROX. 
35 x A 47 . , LM. R$ 60,00, LT. 222: POLTRONA (COM AVARIA). , LM. R$ 200,00, LT. 223: TAPETE 
MED. APROX. 244 x 195. , LM. R$ 80,00, LT. 224: BANCO MED. APROX. L 157 x A 40 x  P 40 (COM 
AVARIA / MANCHADO). , LM. R$ 80,00, LT. 225: CORTINA 02 PEÇAS. , LM. R$ 100,00, LT. 226: 
BASE PARA CAMA CASAL COM COLCHÃO (COM AVARIA / MANCHADA). , LM. R$ 200,00, LT. 
227: JOGO DE CAMA PARA CASAL CONTENDO COBRE LEITO, PESEIRA, 02 TRAVESSEIROS E 
06 ALMOFADAS. , LM. R$ 100,00, LT. 228: 03 LUMINÁRIAS. , LM. R$ 80,00, LT. 229: PAINEL ES-
TOFADO (DIFÍCIL GRAU DE RETIRADA / COLADO NA PAREDE). , LM. R$ 120,00, LT. 230: 02 LI-
VROS. , LM. R$ 20,00, LT. 231: CAIXA E MINI VASO. , LM. R$ 20,00, LT. 232: VASO, PORTA RE-
TRATO E RELÓGIO. , LM. R$ 30,00, LT. 233: PEDRA E MÓVEL BAIXO CONTENDO 04 PORTAS E 
01 GAVETA MED. APROX. L 245 x A 60 x P 54 (OBS.: ESPELHO E TORNEIRA NÃO INCLUSOS). 
(RETIRADA ÀS 10H). , LM. R$ 250,00, LT. 234: BANDEJA, 03 VELAS, 02 MINI VASOS, 02 TOA-
LHAS E VASO. , LM. R$ 30,00, LT. 235: VASO. , LM. R$ 20,00, LT. 236: VASO. , LM. R$ 20,00, LT. 
237: PERSIANA LARGURA APROX. 100. , LM. R$ 80,00, LT. 238: PERSIANA LARGURA APROX. 
170. , LM. R$ 80,00, LT. 239: BANHEIRA E TORNEIRA MED. APROX. L 170 x A 60 x P 75. , LM. R$ 
700,00, LT. 240: 02 TOALHAS DE BANHO. , LM. R$ 30,00, LT. 241: SUPORTE PARA TOALHA. , LM. 
R$ 30,00, LT. 242: ROUPÃO (COM AVARIA / MANCHADO). , LM. R$ 20,00, LT. 243: BANCO MED. 
APROX. L 50 x A 40 x P 30. , LM. R$ 40,00, LT. 244: BANCO CONTENDO 05 FUTTONS (MEDIDA 
MEDIANTE VISITAÇÃO) (NECESSITA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA RETIRADA) (EM 
USO). (RETIRADA ÀS 10H), LM. R$ 100,00, LT. 249: 02 CADEIRAS (COM AVARIA) (EM USO)., LM. 
R$ 100,00, LT. 250: 02 CADEIRAS (COM AVARIA) (EM USO)., LM. R$ 100,00, LT. 251: 02 CADEI-
RAS (COM AVARIA) (EM USO)., LM. R$ 100,00, LT. 252: 02 CADEIRAS (COM AVARIA) (EM USO)., 
LM. R$ 100,00, LT. 255: MESA COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO MED. APROX. L 140 x A 76 x P 60 
(EM USO)., LM. R$ 100,00, LT. 256: MESA COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO MED. APROX. L 140 
x A 76 x P 60 (EM USO)., LM. R$ 100,00, LT. 257: 02 VASOS (EM USO)., LM. R$ 20,00, LT. 258: 
ARMÁRIO CONTENDO 02 PORTAS MED. APROX. 100 x 212 (SEM GARANTIA DE CHAVES) (EM 
USO)., LM. R$ 40,00, LT. 259: ARMÁRIO CONTENDO 02 PORTAS MED. APROX. 100 x 212 (SEM 
GARANTIA DE CHAVES) (EM USO)., LM. R$ 40,00, LT. 260: 03 CADEIRAS (COM AVARIA / ASSEN-
TO SOLTO) (EM USO)., LM. R$ 40,00, LT. 261: POLTRONA (EM USO)., LM. R$ 120,00, LT. 262: 
POLTRONA (EM USO)., LM. R$ 120,00, LT. 263: POLTRONA (EM USO)., LM. R$ 120,00, LT. 264: 
POLTRONA (EM USO)., LM. R$ 120,00, LT. 265: MESA DIÂM. APROX. 90 x A 75 (EM USO)., LM. 
R$ 80,00, LT. 266: MESA (EM USO)., LM. R$ 80,00, LT. 267: CADEIRA GIRATÓRIA DE RODÍZIO 
(COM AVARIA) (EM USO). , LM. R$ 40,00. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, 
não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro qualquer responsabilidade quanto ao estado de conserva-
ção. Os bens poderão ser examinados pelos interessados sem a necessidade de AGENDAMENTO 
PRÉVIO do dia 01/12/2021 ao dia 09/12/2021 – das 10h00 às 16h00. Retirada dos bens: Dia 16 de 
Dezembro de 2021 (quinta-feira) das 10h às 14h na  Av. Sagitário, 680 - Alphaville Conde II, Barueri 
- SP, 06473-073  A venda será realizada à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato. Maiores informações com 
relação completa de lotes consulte o site www.lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 
3868-2910.
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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. 

 
 

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. 

 
 

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 fiduci-
ária conforme CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DEBENS, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCI-
ÁRIA, celebrado em 31/05/2013, tornando-se o réu inadimplente às obrigações contratuais. Estando o réu em lugar igno-
rado, 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. 









  

  


 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.315.154, 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 elen-
cados 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 terre-
no 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 ma-
trícula 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.

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)

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 Pau-
lo, 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 (quin-
ze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$2.125,57, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios 
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos 
do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Sebastiao da Grama, ao s 31 de maio de 2021. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005231-67.2021.8.26.0003 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Vilela & 
Vilela Pedras Mármores e Granitos Ltda ME (CNPJ:00.301.803/0001-86), na pessoa de seu 
representante legal, que a Ação de Despejo ajuizada por Onófia Esquiavo da Silva foi julgada 
procedente, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 241.07,3,97(06/2021). Encontrando-se 
o feito em fase de cumprimento de sentença e estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a 
intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após 20 dias supra, efetue o pagamento do débito 
atualizado, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, e também de 
honorários advocatícios. 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 para que a 
executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da Lei. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO.Prazo do Edital 30DIAS, expedido nos autos do Cumprimento de Sentença, PROCESSO Nº 0008000-
54.2020.8.26.0562- O(A) Doutor(a) Dario Gayoso Júnior, MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Santos, do Estado de São 
Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCO ANTONIO DOS SANTOS BRAGA, executado em local incerto que deverá pagar, 
dentro do prazo de 15 dias, em favor do Exequente, INEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO, a quantia de R$ 3.309,81, conforme indicado 
no demonstrativo de cálculo de fls.13/14, acrescido de juros e custas. Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto 
no artigo 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 
apresente nos próprios autos, sua impugnação. Ciente de que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523, do CPC, o 
débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado em 10%. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para intimação do supramencionado para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 (trinta) dias do conhecimento do presente 
edital, cumpra a obrigação ou apresente impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO.Prazo 20dias.Proc.1022324-03.2018.8.26.0562.O Doutor Daniel Ribeiro de Paula,Juiz de Direito da 11ªVara Cível de 
Santos/SP.Faz saber a ALEXANDRE MURY NETO,que CONDOMÍNIO BOLÍVIA,ajuizou uma ação de COBRANÇA,objetivando a quantia 
R$39.290,94(09/18),oriunda de despesas condominiais vencidas.Encontrando-se o requerido em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, venha oferecer contestação, sob pena de revelia, nesse caso sendo nomeado curador 
especial (art. 257, inc. IV do NCPC), sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Será o edital publicado. NADA MAIS. 

COTIA 1ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1010978-87.2019.8.26.0152 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). Seung Chul Kim, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) N. C. O. S., que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de M. de C. B. e outro, 
alegando em síntese: objetivando seja julgada procedente, concedendo a guarda definitiva do menor I.O.J em favor dos 
autores. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1117553-18.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea de Abreu e Braga, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER ao Espólio de Antonio Ribeiro dos Anjos, que Igreja Apostólica ajuizou ação de Adjudicação Compulsória, 
objetivando a outorga definitiva do lote de terreno 24 da quadra D, à Rua Capitão-Mor Passos 363, Catumbi, Capital/SP, 
contribuinte 017.096.0012-8, devidamente quitado. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital de citação para 
que em 15 dias, a fluir do prazo supra, conteste o feito sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador 
especial em caso de revelia. Será o edital, publicado e afixado na forma da Lei. NADA MAIS.                                      [02,03] 

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 1015204-96.2020.8.26.0477. O Dr. André Quintela Alves Rodrigues, Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível da Praia Grande/SP, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, e ainda, MARIA DULCE VIANNA RIBEIRO LEITE, MARIA APARECIDA VIANNA RIBEIRO 
LEITE, LAIS BEVILACQUA, LIA BEVILACQUA BORGES, JULIO DE MENEZES BORGES, TULLIO BEVILACQUA, VITOR BEVILACQUA, 
MARIA HELENA GUARNIERO PEREIRA DO NASCIMENTO, GINO GUARNIERO PEREIRA DO NASCIMENTO, ROSANA DAGHES 
GUARNIERO DO NASCIMENTO, OLAVO FIGUEIRO FERRIGNO, LUIZ FERRIGNO NETO, JULIANA CRISTINA FERRIGNO, VINICIUS DA 
SILVA OLIVEIRA, EDUARDO BUENO DA FONSECA PERILLO, FLAVIO PERILLO, SILVIA MARIA MULLER, MARIA CECILIA PARISE 
MOURÃO, JUAREZ FELIX PEREIRA LEITE, TEREZINHA LEITE QUAGLIO, ANTONIO CARLOS GARCIA QUAGLIO, ALBERTINA 
PEREIRA LEITE OSHIRO, GETULIO OSHIRO, SIMONE BARROS NOGUEIRA MARCON, ANTONIA FRANCISCA TIDEI PEREIRA LEITE, 
RITA MARIA PEREIRA LEITE e MARIA LUCIA PEREIRA LEITE, que SERGIO LUIZ MALAGRANA e ROSANA MAROTTI ajuizaram uma 
AÇÃO DE USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do apartamento nº 907, localizado na parte posterior direito do nono andar, do 
EDIFÍCIO SANTA CRUZ, nesta cidade, ao qual corresponde uma fração ideal de 1.044/111.650 no terreno, com a área de condomínio de 
64,31m2, situado na Av. Dr. Vicente de Carvalho, nº 18, Cidade Ocian, Praia Grande/SP, registrado sob matrícula nº 83.281 no CRI de Praia 
Grande/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo do edital, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, os réus 
serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado. NADA MAIS. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024015-18.2019.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ORLANDO DE JESUS SANTOS, com 
inscrição no CPF no. 367.742.568-99 que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Sicredi Cooperativa de Crédito e 
Investimento de Livre Admissão Grandes Lagos do Paraná e Litoral Paulista, CNPJ nº 81.115.149/0001-18, alegando o exequente em síntese, ser credor 
da quantia de R$ 91.528,20 devida a título de empréstimo concedido ao executado para aquisição de veículo o qual foi dado em garantia com alienação 
fiduciária. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias, 
decorridos após o decurso do prazo deste edital, pague a dívida no valor de R$ 91.528,20, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, 
acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial, 
sendo que, caso o(a)(s) executado(a)(s) efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 
827, § 1º, do Código de Processo Civil); No prazo para embargos (15 dias, também decorridos após o decurso de prazo do presente) reconhecendo o 
crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 
o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão) requerer autorização do Juízo para pagar(em) o restante do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela 
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). Indeferida a proposta, 
seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do CPCl). 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). Será o edital publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 08 de junho de 2021 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº. 0011320-42.2020.8.26.0068. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de
Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA
NUDELIMAN GUIGUET LEAL, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a JOSELINE ROSA NURY, CPF
942.071.190-00, que por este Juízo tramita uma
ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Sociedade Educacional Bricor Ltda, na qual foi
obtido o bloqueio de R$ 7.651,37, em contas
bancárias de sua titularidade. Encontrando-se a ré
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo
de 05 dias, a fluir dos 30 dias supra, apresente
eventual manifestação, nos termos do art. 854, §
3º, do CPC, ciente de que não será novamente
intimada quando da conversão da indisponibilizade
em penhora, uma vez que já tem conhecimento
da constrição, expedindo-se, ato contínuo,
mandado de levantamento em favor da credora.
Será o presente edital, publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Barueri, 22/09/2021.

EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR. PROCESSO Nº 0073000-19.2009.5.15.0020 – DA VARA 
DO TRABALHO DE GUARATINGUETÁ/SP. EXEQUENTES: JEOVANIL LEMES.  EXECUTADO: 
ROBERTO CALLY DE MORAES JACOMOSSI E OUTROS (4) BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Cor-
retor judicial, devidamente credenciado E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ºª Região (TRT-15), 
inscrito no CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP, Site: www.posseimoveis.com.br/imoveis/judiciais, E-mail: 
corretorjudicialbenito@posseimoveis.com.br, Instagram: https://www.instagram.com/posseimoveis/, 
fones: (19) 3896-1400, (19) 3896-2046 e (19) 99919-2010, estabelecido na Avenida da Saudade, nº 
311, Centro, Santo Antônio da Posse/SP, na qualidade de corretor nomeado para a alienação judicial 
do bem penhorado nos autos supra discriminados, nos termos do § 2º do artigo 2º do Provimento 
GP-CR nº 04/2014 TRT-15, publica o presente edital para ciência das partes e terceiros interessados 
de que, no período de 29/11/2021 a 28/02/2022, estará recebendo no endereço retro as propostas 
para a venda judicial do bem abaixo identificado. A presente venda se dará nos termos deste edital:  
IDENTIFICAÇÃO DO BEM: Imóvel objeto da Matrícula n° 14.561 do 1° Cartório de Registros de 
Imóveis da Comarca de Mairiporã/SP. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: um terreno situado no loteamento 
denominado “Campos de Mairiporã, com frente para a Alameda John W. Anderson, zona urbana 
deste distrito, município e comarca, assim descrito e caracterizado [...] (limitações minuciosamente 
descritas na matrícula), encerrando a área de 6.376,59m². No terreno acima descrito e caracterizado 
existem as seguintes construções: Um prédio residencial sede; um prédio residencial para caseiro e 
uma garagem, perfazendo estas edificações a área total construída de 606.52m². [...]. Existem as 
seguintes benfeitorias, uma piscina, bar, vestiários e fisioterapia, totalizando estas benfeitorias a área 
construída de 250,00m². Imóvel inserido na QUADRA C, LOTE 34 do Condomínio Campos de Mairi-
porã. In loco constata-se a existência do prédio residencial-sede contendo este 4 quartos, e banheiros 
(sendo um com sauna seca a vapor), sala de jogos, sala de jantar, sala de estar, cozinha. No anexo 
(residência para caseiro) há dois cômodos e um banheiro. Na área da piscina há uma churrasqueira, 
salão de festas, dois banheiros com chuveiro e sauna. O imóvel conta com garagem coberta para dois 
veículos. No aspecto geral todo o imóvel está mal conservado, sem manutenção nos revestimentos, 
apresenta algumas infiltrações, área de apoio da piscina sem abastecimento de energia elétrica nem 
água. DATA DA AVALIAÇÃO: 02 de maio de 2017.  PERCENTUAL DA PENHORA: 100% VALOR 
UNITÁRIO (% PENHORADO): R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). VALOR TOTAL PENHORA-
DO: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO JUDICIAL: 1. VALOR 
MÍNIMO: O valor mínimo para a venda não poderá ser inferior a 60% (sessenta por cento) da ava-
liação. 2. VISITA: fica autorizada a visita do imóvel pelos interessados, desde que acompanhados 
pelo corretor ou por quem for por ele indicado, devendo ser apresentada cópia deste despacho, assi-
na eletronicamente, que valerá como MANDADO JUDICIAL para possibilitar o ingresso e a visitação 
do imóvel acima descrito. É vedado aos depositários criar embaraços à visitação do bem sob sua 
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, IV do CPC, ficando autorizado o uso da força policial, se ne-
cessário.  3. COMISSÃO DO CORRETOR: O licitante (adquirente) deverá pagar ao corretor que for-
malizar a proposta nos autos, à título de comissão, o valor correspondendo a 5% (cinco por cento) do 
preço da alienação. 4. PREFERÊNCIA: Ocorrendo propostas de idêntico valor, observar-se-á a se-
guinte ordem: a) o pagamento à vista; b) a proposta com menor número de parcelas; c) a proposta 
que tiver sido recebida em primeiro lugar. 5. FORMAS DE PAGAMENTO: a) A VISTA, no prazo má-
ximo e improrrogável de 24 horas a contar da intimação da homologação da proposta vencedora. b) 
A PRAZO, com 30% (trinta por cento) de entrada e o restante em até 06 (seis) parcelas mensais fixas 
e consecutivas, sempre por meio de depósito judicial. O parcelamento em lapso temporal maior que 
06 (seis) meses ou com percentual de entrada diverso de 30% (trinta por cento) ficará sob apreciação 
do M.M. Juízo responsável pela alienação. Em caso de não pagamento da segunda parcela ou de 
atraso superior a 02 (dois) dias em relação à data de vencimento da mesma, incidirá multa (cláusula 
penal) ora fixada no importe de 30% (trinta por cento) sobre o valor do saldo remanescente; 7.6 – 
Excedendo o atraso em mais de 10 (dez) dias da data de vencimento da última parcela, perderá o 
proponente o direito à aquisição do bem e, não se podendo observar o quanto disposto no item “7.2” 
quanto a uma segunda proposta, retornará o bem ao acervo para uma segunda alienação, ficando 
obrigado o proponente inadimplente a pagar, a título de clausula penal e em benefício da expropriação 
levada a efeito nestes autos, multa corresponde a 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor total 
depositado em Juízo, consoante aplicação analógica do disposto no artigo 897, do Código de Proces-
so Civil, ficando o proponente impedido de participar de uma eventual segunda tentativa de uma 
alienação. 6. DO IMÓVEL: O imóvel será vendido pelo caráter “AD CORPUS” e no estado em que se 
encontram. A procedência e evicção de direitos dos bens vendidos em alienação judicial/leilão são de 
inteira e exclusiva reponsabilidade dos arrematantes/proprietários/União. O Corretor nomeado, é um 
mero mandatário, ficando assim, eximido de eventuais responsabilidades por vícios ou defeitos nos 
bens alienados (ocultos ou não), como também por indenizações, trocas, consertos, compensações 
financeiras de qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer dificuldade quanto a: obter/localizar 
o bem móvel, registrar a carta de arrematação/alienação, localizar o bem, imitir-se na posse, deverá 
ser imediatamente comunicada ao juízo responsável para as providências cabíveis. 7. DA PROPOS-
TA CONDICIONAL: As propostas que não atingirem o valor mínimo de venda poderão ser recebidas 
“condicionalmente”, ficando sujeitos a posterior apreciação do Juízo responsável. Na hipótese de 
acordo, pagamento ou adjudicação do débito após a publicação do despacho de nomeação, mas 
antes da realização do encerramento da alienação, o corretor responsável fara jus à integralidade da 
comissão no montante de 5% (cinco por cento) do valor do bem. Além da comissão de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor da arrematação, a cargo do arrematante, fará jus o corretor nomeado, aos res-
sarcimentos das despesas incorridas com a remoção, guarda e conservação dos bens, desde que 
documentalmente comprovadas, bem como a armazenagem, na forma do artigo 789-AQ, VIII, da CLT, 
que serão acrescidas a execução. O credor que não adjudicar os bens conscritos antes do despacho 
da nomeação, só poderá adquiri-los presencialmente durante o certame na condição de arrematante, 
respondendo, pela integralidade dos honorários do Corretor nomeado. Caso o arrematante seja o 
próprio credor, deverá no prazo de 5 dias, efetuar o depósito do valor proposto que superar seu cré-
dito, sob pena de, tornar sem efeito a arrematação, sem prejuízo a condenação do pagamento da 
comissão devida ao corretor nomeado. Os Embargos à arrematação, de acordo com o artigo 903 no 
Novo Código de Processo Civil, não terão efeito suspensivo da venda realizada, considerando-se 
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os Embargos. O prazo 
para eventuais embargos à arrematação ou adjudicação passará a fluir na data da alienação Pública, 
independente de nova notificação. Servirá também o presente despacho como OFÍCIO ao Síndico, 
Administrador, ou Responsável pelo bem objeto da alienação a fim de informar por escrito no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas o SALDO DEVEDOR de eventuais taxas, condomínios, multa ou outras 
despesas ao Corretor, sob pena de ser considerado ato atentatório a dignidade da justiça com aplica-
ção de multa. Aplica-se a presente alienação ao disposto no Artigo 893 do Código de Processo Civil. 
A publicação deste despacho/edital supre eventual insucesso nas intimações pessoais e dos respec-
tivos patronos, em especial à executada e/ou sócios, inclusive aos cônjuges quando for o caso. De-
verá o interessado proceder a impressão diretamente pela consulta pública processual do PJe, sendo 
certo que o documento assinado eletronicamente terá validade para os devidos fins, nos termos da lei 
nº 11.419/2006. Observe-se que a autenticidade poderá ser aferida mediante consulta ao seguinte 
endereço na internet: http://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, 
digitando no campo “número do documento” o número do respectivo código de barras. 8. ALIENA-
ÇÃO: A alienação dos bens será formalizada por termo nos autos da execução, no qual o licitante 
deverá declarar estar ciente das regras da alienação por iniciativa particular, principalmente quanto 
aos embargos e sanções cíveis e criminais que lhe serão impostas se descumprir as obrigações as-
sumidas; e declarar também a total veracidade das informações prestadas. 9. ÔNUS: De acordo com 
o que dispõe o parágrafo único do artigo 130, do CTN, ficam os bens imóveis livres de ônus tributários, 
ficando caracterizada aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o licitante e o anterior 
proprietário do bem. Dessa forma, sub-rogados os tributos devidos no preço pago quando da aquisi-
ção do bem, não há responsabilidade do adquirente pelo pagamento dos tributos lançados em decor-
rência do bem transmitido. Após pagos todos os débitos do processo trabalhista, não sendo suficiente 
o remanescente para quitação de eventuais impostos (IPVA, IPTU, INSS), taxas de licenciamento, 
multas, etc, o órgão competente deverá ajuizar a ação no Juízo competente contra o sujeito passivo 
da obrigação, quer tributária ou não. 10. DISPOSIÇÕES FINAIS: PUBLICIDADE: O presente edital 
deverá ser publicado em jornal de grande circulação da cidade, no Diário Eletrônico da Justiça do 
Trabalho, bem como autoriza-se a publicidade da venda do imóvel, pelos meios idôneos de divulga-
ção de mídia acessíveis ao Sr. Corretor, conforme, julgar mais conveniente e oportunos. Qualquer 
erro, incoerência ou inconsistência das informações acima poderá ser sanada por este corretor até a 
assinatura do auto de alienação/arrematação. 11. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a) Por agen-
damento, mediante contato direto com o Corretor, pelo número de telefones: (19) 3896-1400, (19) 
3896-2046 e (19) 99919-2010. b) Mediante propostas no site www.posseimoveis.com.br/imoveis/judi-
ciais, e-mail: corretorjudicialbenito@posseimoveis.com.br. Santo Antônio da Posse, 29/11/2021 BENI-
TO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor Judicial, CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0022786-16.2021.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara 
Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ADRIANO LOPES ALMEIDA, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, CPF 335.699.928-10, com endereço à Rua Maria Candida Mamente, 76, 
Jardim Santa Lidia, CEP 07142-014, Guarulhos - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
BANCO BRADESCO S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada 
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$88.158,20 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 Guarulhos, aos 28 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016232-04.2021.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDUARDO 
MARIAN NAUM CPF 103.784.538-23 e KARIN ADRIANA VON WALLWITZ NAUM, Brasileira, Casada, Prendas do Lar, RG 16.945.284-
2, CPF 11096520893, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível- AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES c/c 
DANOS MORAIS por parte de THALITA ALBINO TABOADA, alegando em síntese: que a presente ação visa garantir a devolução de 
créditos de honorários de sucumbência decorrente de acordo homologado judicialmente em que a requerente que é advogada formalmente 
representou os requeridos em ação judicial em face da Construtora Eleve Jundiaí Empreendimentos Ltda e que após as tratativas entre os 
patronos daquela ação constam honorários de sucumbência devidos à patrona, ora requerente, e não pagos. 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 Santos, aos 27 de outubro de 2021. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
PARA VOTAÇÃO DE ACORDO COLETIVO

PINATI LANCHONETE LTDA., inscrita no CNPJ nº 13.245.077/
0001-73, com endereço em Alameda Barros, 782, Santa Cecília,
São Paulo, SP, CEP:01232-000; doravante denominada
“EMPRESA”, e, de outro o SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES RÁPIDAS (FAST FOOD) DE
SÃO PAULO - SINDIFAST, organização sindical, inscrita no CNPJ
nº 01.480.456/0001-69, com sede na Rua Grajau, nº 662, Sumaré,
São Paulo, SP, CEP 01253-000, doravante denominado
“SINDICATO”,convocam os empregados alocados na
EMPRESA para Assembleia Extraordinária para votação de
Acordo Coletivo de Trabalho, que ocorrerá no dia 07.12.2021,
com início às 15h00 e término às 16h30na Alameda Barros,
782, Santa Cecília, São Paulo / SP, CEP: 01232-000.A minuta
do ACT em votação será divulgada por meio de comunicado a
ser fixado nas dependências da empresa. Será discutida e
deliberada a seguinte ordem do dia: (i) enquadramento sindical;
(ii)concessão de folgas fixas de meio período as sextas-feiras
e de período integral aos sábados. A votação e a homologação
do instrumento coletivo obedecerão às disposições estatutárias
e às normas do ordenamento brasileiro.

São Paulo, 01° de dezembro de 2021.
Ataíde Francisco de Morais Júnior – Diretor Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002083-16.2020.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 

Cível, do Foro Regional �V - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 

a(o)ROBERTO NUNES, Brasileiro, Casado, RG 81942722, CPF 022.700.088-98, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

com as advertências e formalidades legais, que foi realizado bloqueio no dia 30 de junho de 2021 às 04:07, no valor de R$ 

118,30 pelo sistema Sisbajud. Expede-se edital para conhecimento do ato. Ficando adver�do que poderá impugnar em até 

15 dias decorrido o prazo do edital, e no caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado 

na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de novembro de 2021. P-02e03/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011242-03.2021.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
M P DA S E SILVA AÇAÍ, CNPJ 35.479.043/0001-86, com endereço à Rua Marques de Itu, 693, Vila Buarque, CEP 01223-001, São 
Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Bela Iaca Polpas de Frutas 
Indústria e Comercio Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do ar�go 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 quan�a de R$23.118,17, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advoca�cios de 10% (ar�go 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do 
ar�go 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 in�mação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 24 de novembro de 2021.                                         P-02e03/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROC. 0040380-27.2021.8.26.0100. Ao MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível, do 
Foro Central Cível, do Estado de São Paulo, Dr. Rodrigo Galvão Medina, na forma da Lei, etc. Faz saber que Eletropaulo 
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. vem dar publicidade do presente edital sendo devidamente INTIMADO o 
executado Beneficiamento de Tecidos Anhaia Ltda., CNPJ nº 61.512.695/0001-85, para efetuar o pagamento no valor de R$ 
617.017,51, fixado em Sentença no proc. 1023043-86.2013.8.26.0100. Expede-se edital para que pague a quan�a fixada, 
acrescido de custas processuais em até 15 dias decorrido o prazo do edital. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 
legal, será acrescido de multa e honorários em 10%. Transcorrido o período sem pagamento poderá apresentar impugnação 
em até 15 dias úteis. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. São Paulo, aos 12 de novembro de 2021.   P-02e03/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0042050-03.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Michele Cadini que Bunge Alimentos S.A. vem dar publicidade do presente edital sendo devidamente INTIMADA a 
executada Michele Cadini, CPF nº 005.549.399-83, para efetuar o pagamento no valor de R$ 190.869,73, fixado em 
Sentença no proc. 1052191-35.2019.8.26.0100. Expede-se edital para que pague a quan�a fixada, acrescido de custas 
processuais em até 15 dias decorrido o prazo do edital. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, será acrescido 
de multa e honorários em 10%. Transcorrido o período sem pagamento poderá apresentar impugnação em até 15 dias 
úteis. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 24 de novembro de 2021.     P-02e03/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002047-28.2019.8.26.0045 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Arujá, 
Estado de São Paulo, Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ARUJA OTICA LTDA, CNPJ 05.588.305/0001-80, com 
endereço à Avenida Marechal Rondon, 165, LOJA 03, Centro, CEP 06093-020, Osasco - SP e Alessandra Reginados Santos Alvez residente à Rua 
Gloria Maria Nasser, 246, casa 03, Arujamérica, Arujá-SP, CEP 07403-030 que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Rpg Meta 
Empreendimentos e Par�cipações, alegando em síntese: que ajuizou Ação Monitória para recebimento de R$ 26.030,78 (Jul./19) decorrente do 
inadimplemento da dívida confessada por instrumento par�cular, bem como dos aluguéis (Out./18 a Mar/19) e encargos decorrentes do aluguel 
do imóvel da Avenida Antônio Afonso de Lima 620, sala 01, Arujá-SP. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL para que, decorrido o prazo do edital, paguem o débito atualizado em 15 dias, bem como honorários advoca�cios 
correspondentes à 5% do valor da causa. A fluir após os 30 supra, poderá apresentar embargos ao mandado monitório nos termos do art. 701 do 
CPC em até 15 dias, e o não pagamento cons�tuir-se-á de pleno direito o �tulo execu�vo judicial, independentemente de qualquer formalidade. 
Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Aruja, aos 22 de novembro de 2021.     P-02e03/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003087-02.2018.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ADONIAS JOSE DA LUZ, Advogado, RG 10.161.233-3, CPF 007.918.168-69, Nascido/Nascida 30/01/1958, que lhe 
foi proposta uma ação de Ação de Exigir Contas por parte de Leonard Eric Jentof, obje�vando que seja exigida a prestação de 
contas de tudo o que foi realizado em decorrência da outorga de instrumento de mandato no processo nº.1004547-
40.2013.8.26.0704 que tramitou perante a 02ª Vara Cível do Foro do Butantã, ante a reiterada nega�va em prestar 
informações quanto ao valor sacado. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital para que conteste e requeira provas 
cabíveis em 15 dias a fluir após o prazo do edital, ciente que a ausência de manifestação implicará revelia e presumir-se-ão 
como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando adver�do de que no caso de 
revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de novembro de 2021.   P-02e03/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027114-90.2020.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) DANIEL HENRIQUE CALDAS DUARTE, Brasileiro, Solteiro, Autônomo, RG 536518865, CPF 420.527.728-80, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Elizabeth Lima Maia, alegando em síntese: para que 
fiador(a)(es) e sublocatários. Arbitro os honorários advoca�cios em 10% sobre o valor do débito, no caso de purgação da mora 
que, se requerida no prazo legal, deverá efe�var-se até o 15º dia do requerimento, independente de in�mação e de cálculo do 
contador judicial, observado o disposto no art.62, inc. II, da Lei 8.245/91. Poderá, ainda, no prazo de purgação da mora, contestar 
por intermédio de advogado os fatos ar�culados na pe�ção inicial, pena de presumirem-se como verdadeiros. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de outubro de 2021.   P-02e03/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1047242-02.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Raquel Machado Carleial de Andrade, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a Alessandra A�dar Thiede Condi, CPF nº 169.851.938-97, que lhe foi proposta Ação de Cobrança por parte 
de Almax Serviços de Esté�ca Eireli obje�vando a condenação da ré no valor de R$ R$ 15.505,10, decorrente dos 
serviços de esté�ca contratados e não pagos. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital para que conteste e 
requeira provas cabíveis em 15 dias úteis após o prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, implicará revelia 
e presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando 
adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na formada lei. SP. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de novembro de 2021.  P-02e03/12

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1048988-65.2019.8.26.0100. O Dr. Vitor Frederico 
Kümpel, MM. Juiz de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, do Estado de São Paulo, na forma da Lei. Faz saber a 
Caique Felipe Romano, CPF n. 508.089.708-28, que Tarcisio Angelo Ferreira Lemes ajuizou Ação de Execução para 
recebimento de R$ 22.037,51 (Mai/19), decorrente da não compensação dos cheques dados em pagamento, ante a 
ausência de fundos. Ainda, INTIMA-SE o executado, com as advertências e formalidades legais, que foi realizado bloqueio no 
dia 14 de dezembro de 2020, no valor de R$2.210,43 pelo sistema Sisbajud. Estando o executado em lugar ignorado e não 
sabido, expede-se edital para conhecimento do ato, bem como, para que pague o débito atualizado em até 03 dias 
decorrido o prazo do edital, acrescido dos honorários advoca�cios arbitrados em 10% conforme art. 827 do CPC. A fluir após 
o prazo do edital, poderá apresentar embargos em até 15 dias. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado 
curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 28 de outubro de 2021.      P-02e03/12

EDITAL DE CITAÇÃO � PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1086069-87.2015.8.26.0100(U-1064) A Dra. Renata 
Pinto Lima Zane�a, 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 Gilson Pereira Santos e s/m. Maria José dos Santos, Eveli da Silva Araujo, José Raimundo Ramos, Aurelino Euflozino dos 
Santos e s/m. Maria Sônia de Jesus Silva Santos, Valter Cur� e s/m. Marie Janete Abi Hanna Cur�, Severino Antônio da Silva e s/m. Josefa Ana da Silva ou 
Josefa Ana da Conceição, Maria José dos Santos, Pascoal Senhorinho de Jesus, Antonio Cur� e s/m. Emília Cur�, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Dalva Melo de Lima e Manoel Barbosa de Lima 
ajuizou (aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Bica do Monteiro, n� 42, Jardim Irene, Guaianazes, São 
Paulo-SP, com área de 250,00 m� e contribuinte sob n� 138.295.0042-3, 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, 22 de novembro de 2021                  P-02e03/12

RETIFICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2021 
Foi retificado sem devolução de prazo o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2021 do INSTITUTO 

ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177 - Processo Nº SES-PRC-2021/49851- destinado à 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO: PLATAFORMA ROBÓTICA. A realização da sessão será no dia 

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE EXTRAVIO DE LIVRO SOCIETÁRIO
A Bloom Restaurantes Brasil S.A., sociedade anônima com sede em São Paulo/SP, na Ave-
nida das Nações Unidas, nº 12.091 - Torre Oeste,  Bloco C, 4º andar, Conjunto 401, Sala C, 
Brooklin, CEP 04578-000, CNPJ/ME nº 17.261.734/0001-27 e com seus atos societários arqui-
vados na JUCESP/NIRE 35300487079, comunica ao mercado em geral, para os diversos fi ns 
de direito, o extravio do seu Livro de Registro de Ações Nominativas nº 9347 em 08/03/2016, 
bem como do Livro de Transferência de Ações Nominativas nº 9346 em 08/03/2016.
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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. 

 
 

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. 

 
 

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 fiduci-
ária conforme CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DEBENS, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCI-
ÁRIA, celebrado em 31/05/2013, tornando-se o réu inadimplente às obrigações contratuais. Estando o réu em lugar igno-
rado, 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. 









  

  


 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.315.154, 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 elen-
cados 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 terre-
no 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 ma-
trícula 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.

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)

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 Pau-
lo, 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 (quin-
ze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$2.125,57, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios 
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos 
do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Sebastiao da Grama, ao s 31 de maio de 2021. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005231-67.2021.8.26.0003 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Vilela & 
Vilela Pedras Mármores e Granitos Ltda ME (CNPJ:00.301.803/0001-86), na pessoa de seu 
representante legal, que a Ação de Despejo ajuizada por Onófia Esquiavo da Silva foi julgada 
procedente, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 241.07,3,97(06/2021). Encontrando-se 
o feito em fase de cumprimento de sentença e estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a 
intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após 20 dias supra, efetue o pagamento do débito 
atualizado, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, e também de 
honorários advocatícios. 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 para que a 
executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da Lei. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO.Prazo do Edital 30DIAS, expedido nos autos do Cumprimento de Sentença, PROCESSO Nº 0008000-
54.2020.8.26.0562- O(A) Doutor(a) Dario Gayoso Júnior, MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Santos, do Estado de São 
Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCO ANTONIO DOS SANTOS BRAGA, executado em local incerto que deverá pagar, 
dentro do prazo de 15 dias, em favor do Exequente, INEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO, a quantia de R$ 3.309,81, conforme indicado 
no demonstrativo de cálculo de fls.13/14, acrescido de juros e custas. Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto 
no artigo 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 
apresente nos próprios autos, sua impugnação. Ciente de que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523, do CPC, o 
débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado em 10%. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para intimação do supramencionado para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 (trinta) dias do conhecimento do presente 
edital, cumpra a obrigação ou apresente impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO.Prazo 20dias.Proc.1022324-03.2018.8.26.0562.O Doutor Daniel Ribeiro de Paula,Juiz de Direito da 11ªVara Cível de 
Santos/SP.Faz saber a ALEXANDRE MURY NETO,que CONDOMÍNIO BOLÍVIA,ajuizou uma ação de COBRANÇA,objetivando a quantia 
R$39.290,94(09/18),oriunda de despesas condominiais vencidas.Encontrando-se o requerido em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, venha oferecer contestação, sob pena de revelia, nesse caso sendo nomeado curador 
especial (art. 257, inc. IV do NCPC), sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Será o edital publicado. NADA MAIS. 

COTIA 1ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1010978-87.2019.8.26.0152 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). Seung Chul Kim, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) N. C. O. S., que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de M. de C. B. e outro, 
alegando em síntese: objetivando seja julgada procedente, concedendo a guarda definitiva do menor I.O.J em favor dos 
autores. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1117553-18.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea de Abreu e Braga, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER ao Espólio de Antonio Ribeiro dos Anjos, que Igreja Apostólica ajuizou ação de Adjudicação Compulsória, 
objetivando a outorga definitiva do lote de terreno 24 da quadra D, à Rua Capitão-Mor Passos 363, Catumbi, Capital/SP, 
contribuinte 017.096.0012-8, devidamente quitado. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital de citação para 
que em 15 dias, a fluir do prazo supra, conteste o feito sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador 
especial em caso de revelia. Será o edital, publicado e afixado na forma da Lei. NADA MAIS.                                      [02,03] 

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 1015204-96.2020.8.26.0477. O Dr. André Quintela Alves Rodrigues, Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível da Praia Grande/SP, FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, e ainda, MARIA DULCE VIANNA RIBEIRO LEITE, MARIA APARECIDA VIANNA RIBEIRO 
LEITE, LAIS BEVILACQUA, LIA BEVILACQUA BORGES, JULIO DE MENEZES BORGES, TULLIO BEVILACQUA, VITOR BEVILACQUA, 
MARIA HELENA GUARNIERO PEREIRA DO NASCIMENTO, GINO GUARNIERO PEREIRA DO NASCIMENTO, ROSANA DAGHES 
GUARNIERO DO NASCIMENTO, OLAVO FIGUEIRO FERRIGNO, LUIZ FERRIGNO NETO, JULIANA CRISTINA FERRIGNO, VINICIUS DA 
SILVA OLIVEIRA, EDUARDO BUENO DA FONSECA PERILLO, FLAVIO PERILLO, SILVIA MARIA MULLER, MARIA CECILIA PARISE 
MOURÃO, JUAREZ FELIX PEREIRA LEITE, TEREZINHA LEITE QUAGLIO, ANTONIO CARLOS GARCIA QUAGLIO, ALBERTINA 
PEREIRA LEITE OSHIRO, GETULIO OSHIRO, SIMONE BARROS NOGUEIRA MARCON, ANTONIA FRANCISCA TIDEI PEREIRA LEITE, 
RITA MARIA PEREIRA LEITE e MARIA LUCIA PEREIRA LEITE, que SERGIO LUIZ MALAGRANA e ROSANA MAROTTI ajuizaram uma 
AÇÃO DE USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do apartamento nº 907, localizado na parte posterior direito do nono andar, do 
EDIFÍCIO SANTA CRUZ, nesta cidade, ao qual corresponde uma fração ideal de 1.044/111.650 no terreno, com a área de condomínio de 
64,31m2, situado na Av. Dr. Vicente de Carvalho, nº 18, Cidade Ocian, Praia Grande/SP, registrado sob matrícula nº 83.281 no CRI de Praia 
Grande/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo do edital, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, os réus 
serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado. NADA MAIS. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024015-18.2019.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ORLANDO DE JESUS SANTOS, com 
inscrição no CPF no. 367.742.568-99 que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Sicredi Cooperativa de Crédito e 
Investimento de Livre Admissão Grandes Lagos do Paraná e Litoral Paulista, CNPJ nº 81.115.149/0001-18, alegando o exequente em síntese, ser credor 
da quantia de R$ 91.528,20 devida a título de empréstimo concedido ao executado para aquisição de veículo o qual foi dado em garantia com alienação 
fiduciária. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias, 
decorridos após o decurso do prazo deste edital, pague a dívida no valor de R$ 91.528,20, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, 
acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial, 
sendo que, caso o(a)(s) executado(a)(s) efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 
827, § 1º, do Código de Processo Civil); No prazo para embargos (15 dias, também decorridos após o decurso de prazo do presente) reconhecendo o 
crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 
o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão) requerer autorização do Juízo para pagar(em) o restante do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela 
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). Indeferida a proposta, 
seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do CPCl). 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). Será o edital publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 08 de junho de 2021 

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

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

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

02 e 03/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0040371-39.2019.
valor total:  R$ 30,00
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02 e 03/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1015011-20.2021.
valor total: R$ 20,00
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02 e 03/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1068310-74.2019.
valor total:  R$ 30,00
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02 e 03/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1010950-18.2018.
valor total: R$ 20,00
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02 e 03/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1004060-79.2017.
valor total: R$ 20,00
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02 e 03/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1046731-09.2015.
valor total: R$ 20,00




              
            


   K-02e03/12

02 e 03/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1068277-28.2019.
valor total: R$ 20,00
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02 e 03/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0202590-40.2012.
valor total: R$ 20,00
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02 e 03/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0069460-95.2005.
valor total: R$ 20,00
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02 e 03/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000534-05.2020.
valor total:  R$ 30,00





 


                   
                

                    

           K-02e03/12

02 e 03/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0010332-22.2020.
valor total: R$ 20,00
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02 e 03/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0015199-33.2008.
valor total:  R$ 30,00
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EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº. 0011320-42.2020.8.26.0068. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de
Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA
NUDELIMAN GUIGUET LEAL, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a JOSELINE ROSA NURY, CPF
942.071.190-00, que por este Juízo tramita uma
ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Sociedade Educacional Bricor Ltda, na qual foi
obtido o bloqueio de R$ 7.651,37, em contas
bancárias de sua titularidade. Encontrando-se a ré
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo
de 05 dias, a fluir dos 30 dias supra, apresente
eventual manifestação, nos termos do art. 854, §
3º, do CPC, ciente de que não será novamente
intimada quando da conversão da indisponibilizade
em penhora, uma vez que já tem conhecimento
da constrição, expedindo-se, ato contínuo,
mandado de levantamento em favor da credora.
Será o presente edital, publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Barueri, 22/09/2021.

EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR. PROCESSO Nº 0073000-19.2009.5.15.0020 – DA VARA 
DO TRABALHO DE GUARATINGUETÁ/SP. EXEQUENTES: JEOVANIL LEMES.  EXECUTADO: 
ROBERTO CALLY DE MORAES JACOMOSSI E OUTROS (4) BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Cor-
retor judicial, devidamente credenciado E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ºª Região (TRT-15), 
inscrito no CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP, Site: www.posseimoveis.com.br/imoveis/judiciais, E-mail: 
corretorjudicialbenito@posseimoveis.com.br, Instagram: https://www.instagram.com/posseimoveis/, 
fones: (19) 3896-1400, (19) 3896-2046 e (19) 99919-2010, estabelecido na Avenida da Saudade, nº 
311, Centro, Santo Antônio da Posse/SP, na qualidade de corretor nomeado para a alienação judicial 
do bem penhorado nos autos supra discriminados, nos termos do § 2º do artigo 2º do Provimento 
GP-CR nº 04/2014 TRT-15, publica o presente edital para ciência das partes e terceiros interessados 
de que, no período de 29/11/2021 a 28/02/2022, estará recebendo no endereço retro as propostas 
para a venda judicial do bem abaixo identificado. A presente venda se dará nos termos deste edital:  
IDENTIFICAÇÃO DO BEM: Imóvel objeto da Matrícula n° 14.561 do 1° Cartório de Registros de 
Imóveis da Comarca de Mairiporã/SP. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: um terreno situado no loteamento 
denominado “Campos de Mairiporã, com frente para a Alameda John W. Anderson, zona urbana 
deste distrito, município e comarca, assim descrito e caracterizado [...] (limitações minuciosamente 
descritas na matrícula), encerrando a área de 6.376,59m². No terreno acima descrito e caracterizado 
existem as seguintes construções: Um prédio residencial sede; um prédio residencial para caseiro e 
uma garagem, perfazendo estas edificações a área total construída de 606.52m². [...]. Existem as 
seguintes benfeitorias, uma piscina, bar, vestiários e fisioterapia, totalizando estas benfeitorias a área 
construída de 250,00m². Imóvel inserido na QUADRA C, LOTE 34 do Condomínio Campos de Mairi-
porã. In loco constata-se a existência do prédio residencial-sede contendo este 4 quartos, e banheiros 
(sendo um com sauna seca a vapor), sala de jogos, sala de jantar, sala de estar, cozinha. No anexo 
(residência para caseiro) há dois cômodos e um banheiro. Na área da piscina há uma churrasqueira, 
salão de festas, dois banheiros com chuveiro e sauna. O imóvel conta com garagem coberta para dois 
veículos. No aspecto geral todo o imóvel está mal conservado, sem manutenção nos revestimentos, 
apresenta algumas infiltrações, área de apoio da piscina sem abastecimento de energia elétrica nem 
água. DATA DA AVALIAÇÃO: 02 de maio de 2017.  PERCENTUAL DA PENHORA: 100% VALOR 
UNITÁRIO (% PENHORADO): R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). VALOR TOTAL PENHORA-
DO: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO JUDICIAL: 1. VALOR 
MÍNIMO: O valor mínimo para a venda não poderá ser inferior a 60% (sessenta por cento) da ava-
liação. 2. VISITA: fica autorizada a visita do imóvel pelos interessados, desde que acompanhados 
pelo corretor ou por quem for por ele indicado, devendo ser apresentada cópia deste despacho, assi-
na eletronicamente, que valerá como MANDADO JUDICIAL para possibilitar o ingresso e a visitação 
do imóvel acima descrito. É vedado aos depositários criar embaraços à visitação do bem sob sua 
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, IV do CPC, ficando autorizado o uso da força policial, se ne-
cessário.  3. COMISSÃO DO CORRETOR: O licitante (adquirente) deverá pagar ao corretor que for-
malizar a proposta nos autos, à título de comissão, o valor correspondendo a 5% (cinco por cento) do 
preço da alienação. 4. PREFERÊNCIA: Ocorrendo propostas de idêntico valor, observar-se-á a se-
guinte ordem: a) o pagamento à vista; b) a proposta com menor número de parcelas; c) a proposta 
que tiver sido recebida em primeiro lugar. 5. FORMAS DE PAGAMENTO: a) A VISTA, no prazo má-
ximo e improrrogável de 24 horas a contar da intimação da homologação da proposta vencedora. b) 
A PRAZO, com 30% (trinta por cento) de entrada e o restante em até 06 (seis) parcelas mensais fixas 
e consecutivas, sempre por meio de depósito judicial. O parcelamento em lapso temporal maior que 
06 (seis) meses ou com percentual de entrada diverso de 30% (trinta por cento) ficará sob apreciação 
do M.M. Juízo responsável pela alienação. Em caso de não pagamento da segunda parcela ou de 
atraso superior a 02 (dois) dias em relação à data de vencimento da mesma, incidirá multa (cláusula 
penal) ora fixada no importe de 30% (trinta por cento) sobre o valor do saldo remanescente; 7.6 – 
Excedendo o atraso em mais de 10 (dez) dias da data de vencimento da última parcela, perderá o 
proponente o direito à aquisição do bem e, não se podendo observar o quanto disposto no item “7.2” 
quanto a uma segunda proposta, retornará o bem ao acervo para uma segunda alienação, ficando 
obrigado o proponente inadimplente a pagar, a título de clausula penal e em benefício da expropriação 
levada a efeito nestes autos, multa corresponde a 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor total 
depositado em Juízo, consoante aplicação analógica do disposto no artigo 897, do Código de Proces-
so Civil, ficando o proponente impedido de participar de uma eventual segunda tentativa de uma 
alienação. 6. DO IMÓVEL: O imóvel será vendido pelo caráter “AD CORPUS” e no estado em que se 
encontram. A procedência e evicção de direitos dos bens vendidos em alienação judicial/leilão são de 
inteira e exclusiva reponsabilidade dos arrematantes/proprietários/União. O Corretor nomeado, é um 
mero mandatário, ficando assim, eximido de eventuais responsabilidades por vícios ou defeitos nos 
bens alienados (ocultos ou não), como também por indenizações, trocas, consertos, compensações 
financeiras de qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer dificuldade quanto a: obter/localizar 
o bem móvel, registrar a carta de arrematação/alienação, localizar o bem, imitir-se na posse, deverá 
ser imediatamente comunicada ao juízo responsável para as providências cabíveis. 7. DA PROPOS-
TA CONDICIONAL: As propostas que não atingirem o valor mínimo de venda poderão ser recebidas 
“condicionalmente”, ficando sujeitos a posterior apreciação do Juízo responsável. Na hipótese de 
acordo, pagamento ou adjudicação do débito após a publicação do despacho de nomeação, mas 
antes da realização do encerramento da alienação, o corretor responsável fara jus à integralidade da 
comissão no montante de 5% (cinco por cento) do valor do bem. Além da comissão de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor da arrematação, a cargo do arrematante, fará jus o corretor nomeado, aos res-
sarcimentos das despesas incorridas com a remoção, guarda e conservação dos bens, desde que 
documentalmente comprovadas, bem como a armazenagem, na forma do artigo 789-AQ, VIII, da CLT, 
que serão acrescidas a execução. O credor que não adjudicar os bens conscritos antes do despacho 
da nomeação, só poderá adquiri-los presencialmente durante o certame na condição de arrematante, 
respondendo, pela integralidade dos honorários do Corretor nomeado. Caso o arrematante seja o 
próprio credor, deverá no prazo de 5 dias, efetuar o depósito do valor proposto que superar seu cré-
dito, sob pena de, tornar sem efeito a arrematação, sem prejuízo a condenação do pagamento da 
comissão devida ao corretor nomeado. Os Embargos à arrematação, de acordo com o artigo 903 no 
Novo Código de Processo Civil, não terão efeito suspensivo da venda realizada, considerando-se 
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os Embargos. O prazo 
para eventuais embargos à arrematação ou adjudicação passará a fluir na data da alienação Pública, 
independente de nova notificação. Servirá também o presente despacho como OFÍCIO ao Síndico, 
Administrador, ou Responsável pelo bem objeto da alienação a fim de informar por escrito no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas o SALDO DEVEDOR de eventuais taxas, condomínios, multa ou outras 
despesas ao Corretor, sob pena de ser considerado ato atentatório a dignidade da justiça com aplica-
ção de multa. Aplica-se a presente alienação ao disposto no Artigo 893 do Código de Processo Civil. 
A publicação deste despacho/edital supre eventual insucesso nas intimações pessoais e dos respec-
tivos patronos, em especial à executada e/ou sócios, inclusive aos cônjuges quando for o caso. De-
verá o interessado proceder a impressão diretamente pela consulta pública processual do PJe, sendo 
certo que o documento assinado eletronicamente terá validade para os devidos fins, nos termos da lei 
nº 11.419/2006. Observe-se que a autenticidade poderá ser aferida mediante consulta ao seguinte 
endereço na internet: http://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, 
digitando no campo “número do documento” o número do respectivo código de barras. 8. ALIENA-
ÇÃO: A alienação dos bens será formalizada por termo nos autos da execução, no qual o licitante 
deverá declarar estar ciente das regras da alienação por iniciativa particular, principalmente quanto 
aos embargos e sanções cíveis e criminais que lhe serão impostas se descumprir as obrigações as-
sumidas; e declarar também a total veracidade das informações prestadas. 9. ÔNUS: De acordo com 
o que dispõe o parágrafo único do artigo 130, do CTN, ficam os bens imóveis livres de ônus tributários, 
ficando caracterizada aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o licitante e o anterior 
proprietário do bem. Dessa forma, sub-rogados os tributos devidos no preço pago quando da aquisi-
ção do bem, não há responsabilidade do adquirente pelo pagamento dos tributos lançados em decor-
rência do bem transmitido. Após pagos todos os débitos do processo trabalhista, não sendo suficiente 
o remanescente para quitação de eventuais impostos (IPVA, IPTU, INSS), taxas de licenciamento, 
multas, etc, o órgão competente deverá ajuizar a ação no Juízo competente contra o sujeito passivo 
da obrigação, quer tributária ou não. 10. DISPOSIÇÕES FINAIS: PUBLICIDADE: O presente edital 
deverá ser publicado em jornal de grande circulação da cidade, no Diário Eletrônico da Justiça do 
Trabalho, bem como autoriza-se a publicidade da venda do imóvel, pelos meios idôneos de divulga-
ção de mídia acessíveis ao Sr. Corretor, conforme, julgar mais conveniente e oportunos. Qualquer 
erro, incoerência ou inconsistência das informações acima poderá ser sanada por este corretor até a 
assinatura do auto de alienação/arrematação. 11. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a) Por agen-
damento, mediante contato direto com o Corretor, pelo número de telefones: (19) 3896-1400, (19) 
3896-2046 e (19) 99919-2010. b) Mediante propostas no site www.posseimoveis.com.br/imoveis/judi-
ciais, e-mail: corretorjudicialbenito@posseimoveis.com.br. Santo Antônio da Posse, 29/11/2021 BENI-
TO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor Judicial, CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0022786-16.2021.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara 
Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ADRIANO LOPES ALMEIDA, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, CPF 335.699.928-10, com endereço à Rua Maria Candida Mamente, 76, 
Jardim Santa Lidia, CEP 07142-014, Guarulhos - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
BANCO BRADESCO S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada 
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$88.158,20 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 Guarulhos, aos 28 de outubro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016232-04.2021.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Santos, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDUARDO 
MARIAN NAUM CPF 103.784.538-23 e KARIN ADRIANA VON WALLWITZ NAUM, Brasileira, Casada, Prendas do Lar, RG 16.945.284-
2, CPF 11096520893, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível- AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES c/c 
DANOS MORAIS por parte de THALITA ALBINO TABOADA, alegando em síntese: que a presente ação visa garantir a devolução de 
créditos de honorários de sucumbência decorrente de acordo homologado judicialmente em que a requerente que é advogada formalmente 
representou os requeridos em ação judicial em face da Construtora Eleve Jundiaí Empreendimentos Ltda e que após as tratativas entre os 
patronos daquela ação constam honorários de sucumbência devidos à patrona, ora requerente, e não pagos. 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 Santos, aos 27 de outubro de 2021. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
PARA VOTAÇÃO DE ACORDO COLETIVO

PINATI LANCHONETE LTDA., inscrita no CNPJ nº 13.245.077/
0001-73, com endereço em Alameda Barros, 782, Santa Cecília,
São Paulo, SP, CEP:01232-000; doravante denominada
“EMPRESA”, e, de outro o SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES RÁPIDAS (FAST FOOD) DE
SÃO PAULO - SINDIFAST, organização sindical, inscrita no CNPJ
nº 01.480.456/0001-69, com sede na Rua Grajau, nº 662, Sumaré,
São Paulo, SP, CEP 01253-000, doravante denominado
“SINDICATO”,convocam os empregados alocados na
EMPRESA para Assembleia Extraordinária para votação de
Acordo Coletivo de Trabalho, que ocorrerá no dia 07.12.2021,
com início às 15h00 e término às 16h30na Alameda Barros,
782, Santa Cecília, São Paulo / SP, CEP: 01232-000.A minuta
do ACT em votação será divulgada por meio de comunicado a
ser fixado nas dependências da empresa. Será discutida e
deliberada a seguinte ordem do dia: (i) enquadramento sindical;
(ii)concessão de folgas fixas de meio período as sextas-feiras
e de período integral aos sábados. A votação e a homologação
do instrumento coletivo obedecerão às disposições estatutárias
e às normas do ordenamento brasileiro.

São Paulo, 01° de dezembro de 2021.
Ataíde Francisco de Morais Júnior – Diretor Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002083-16.2020.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 

Cível, do Foro Regional �V - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 

a(o)ROBERTO NUNES, Brasileiro, Casado, RG 81942722, CPF 022.700.088-98, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

com as advertências e formalidades legais, que foi realizado bloqueio no dia 30 de junho de 2021 às 04:07, no valor de R$ 

118,30 pelo sistema Sisbajud. Expede-se edital para conhecimento do ato. Ficando adver�do que poderá impugnar em até 

15 dias decorrido o prazo do edital, e no caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado 

na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de novembro de 2021. P-02e03/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011242-03.2021.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
M P DA S E SILVA AÇAÍ, CNPJ 35.479.043/0001-86, com endereço à Rua Marques de Itu, 693, Vila Buarque, CEP 01223-001, São 
Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Bela Iaca Polpas de Frutas 
Indústria e Comercio Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do ar�go 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 quan�a de R$23.118,17, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advoca�cios de 10% (ar�go 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do 
ar�go 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 in�mação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 24 de novembro de 2021.                                         P-02e03/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROC. 0040380-27.2021.8.26.0100. Ao MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível, do 
Foro Central Cível, do Estado de São Paulo, Dr. Rodrigo Galvão Medina, na forma da Lei, etc. Faz saber que Eletropaulo 
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. vem dar publicidade do presente edital sendo devidamente INTIMADO o 
executado Beneficiamento de Tecidos Anhaia Ltda., CNPJ nº 61.512.695/0001-85, para efetuar o pagamento no valor de R$ 
617.017,51, fixado em Sentença no proc. 1023043-86.2013.8.26.0100. Expede-se edital para que pague a quan�a fixada, 
acrescido de custas processuais em até 15 dias decorrido o prazo do edital. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 
legal, será acrescido de multa e honorários em 10%. Transcorrido o período sem pagamento poderá apresentar impugnação 
em até 15 dias úteis. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. São Paulo, aos 12 de novembro de 2021.   P-02e03/12

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0042050-03.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Michele Cadini que Bunge Alimentos S.A. vem dar publicidade do presente edital sendo devidamente INTIMADA a 
executada Michele Cadini, CPF nº 005.549.399-83, para efetuar o pagamento no valor de R$ 190.869,73, fixado em 
Sentença no proc. 1052191-35.2019.8.26.0100. Expede-se edital para que pague a quan�a fixada, acrescido de custas 
processuais em até 15 dias decorrido o prazo do edital. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, será acrescido 
de multa e honorários em 10%. Transcorrido o período sem pagamento poderá apresentar impugnação em até 15 dias 
úteis. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 24 de novembro de 2021.     P-02e03/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002047-28.2019.8.26.0045 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Arujá, 
Estado de São Paulo, Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ARUJA OTICA LTDA, CNPJ 05.588.305/0001-80, com 
endereço à Avenida Marechal Rondon, 165, LOJA 03, Centro, CEP 06093-020, Osasco - SP e Alessandra Reginados Santos Alvez residente à Rua 
Gloria Maria Nasser, 246, casa 03, Arujamérica, Arujá-SP, CEP 07403-030 que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Rpg Meta 
Empreendimentos e Par�cipações, alegando em síntese: que ajuizou Ação Monitória para recebimento de R$ 26.030,78 (Jul./19) decorrente do 
inadimplemento da dívida confessada por instrumento par�cular, bem como dos aluguéis (Out./18 a Mar/19) e encargos decorrentes do aluguel 
do imóvel da Avenida Antônio Afonso de Lima 620, sala 01, Arujá-SP. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL para que, decorrido o prazo do edital, paguem o débito atualizado em 15 dias, bem como honorários advoca�cios 
correspondentes à 5% do valor da causa. A fluir após os 30 supra, poderá apresentar embargos ao mandado monitório nos termos do art. 701 do 
CPC em até 15 dias, e o não pagamento cons�tuir-se-á de pleno direito o �tulo execu�vo judicial, independentemente de qualquer formalidade. 
Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Aruja, aos 22 de novembro de 2021.     P-02e03/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003087-02.2018.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ADONIAS JOSE DA LUZ, Advogado, RG 10.161.233-3, CPF 007.918.168-69, Nascido/Nascida 30/01/1958, que lhe 
foi proposta uma ação de Ação de Exigir Contas por parte de Leonard Eric Jentof, obje�vando que seja exigida a prestação de 
contas de tudo o que foi realizado em decorrência da outorga de instrumento de mandato no processo nº.1004547-
40.2013.8.26.0704 que tramitou perante a 02ª Vara Cível do Foro do Butantã, ante a reiterada nega�va em prestar 
informações quanto ao valor sacado. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital para que conteste e requeira provas 
cabíveis em 15 dias a fluir após o prazo do edital, ciente que a ausência de manifestação implicará revelia e presumir-se-ão 
como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando adver�do de que no caso de 
revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de novembro de 2021.   P-02e03/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027114-90.2020.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) DANIEL HENRIQUE CALDAS DUARTE, Brasileiro, Solteiro, Autônomo, RG 536518865, CPF 420.527.728-80, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Elizabeth Lima Maia, alegando em síntese: para que 
fiador(a)(es) e sublocatários. Arbitro os honorários advoca�cios em 10% sobre o valor do débito, no caso de purgação da mora 
que, se requerida no prazo legal, deverá efe�var-se até o 15º dia do requerimento, independente de in�mação e de cálculo do 
contador judicial, observado o disposto no art.62, inc. II, da Lei 8.245/91. Poderá, ainda, no prazo de purgação da mora, contestar 
por intermédio de advogado os fatos ar�culados na pe�ção inicial, pena de presumirem-se como verdadeiros. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de outubro de 2021.   P-02e03/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1047242-02.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Raquel Machado Carleial de Andrade, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a Alessandra A�dar Thiede Condi, CPF nº 169.851.938-97, que lhe foi proposta Ação de Cobrança por parte 
de Almax Serviços de Esté�ca Eireli obje�vando a condenação da ré no valor de R$ R$ 15.505,10, decorrente dos 
serviços de esté�ca contratados e não pagos. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital para que conteste e 
requeira provas cabíveis em 15 dias úteis após o prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, implicará revelia 
e presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando 
adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na formada lei. SP. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de novembro de 2021.  P-02e03/12

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1048988-65.2019.8.26.0100. O Dr. Vitor Frederico 
Kümpel, MM. Juiz de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, do Estado de São Paulo, na forma da Lei. Faz saber a 
Caique Felipe Romano, CPF n. 508.089.708-28, que Tarcisio Angelo Ferreira Lemes ajuizou Ação de Execução para 
recebimento de R$ 22.037,51 (Mai/19), decorrente da não compensação dos cheques dados em pagamento, ante a 
ausência de fundos. Ainda, INTIMA-SE o executado, com as advertências e formalidades legais, que foi realizado bloqueio no 
dia 14 de dezembro de 2020, no valor de R$2.210,43 pelo sistema Sisbajud. Estando o executado em lugar ignorado e não 
sabido, expede-se edital para conhecimento do ato, bem como, para que pague o débito atualizado em até 03 dias 
decorrido o prazo do edital, acrescido dos honorários advoca�cios arbitrados em 10% conforme art. 827 do CPC. A fluir após 
o prazo do edital, poderá apresentar embargos em até 15 dias. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado 
curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 28 de outubro de 2021.      P-02e03/12

EDITAL DE CITAÇÃO � PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1086069-87.2015.8.26.0100(U-1064) A Dra. Renata 
Pinto Lima Zane�a, 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 Gilson Pereira Santos e s/m. Maria José dos Santos, Eveli da Silva Araujo, José Raimundo Ramos, Aurelino Euflozino dos 
Santos e s/m. Maria Sônia de Jesus Silva Santos, Valter Cur� e s/m. Marie Janete Abi Hanna Cur�, Severino Antônio da Silva e s/m. Josefa Ana da Silva ou 
Josefa Ana da Conceição, Maria José dos Santos, Pascoal Senhorinho de Jesus, Antonio Cur� e s/m. Emília Cur�, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Dalva Melo de Lima e Manoel Barbosa de Lima 
ajuizou (aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Bica do Monteiro, n� 42, Jardim Irene, Guaianazes, São 
Paulo-SP, com área de 250,00 m� e contribuinte sob n� 138.295.0042-3, 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, 22 de novembro de 2021                  P-02e03/12

RETIFICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2021 
Foi retificado sem devolução de prazo o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2021 do INSTITUTO 

ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177 - Processo Nº SES-PRC-2021/49851- destinado à 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO: PLATAFORMA ROBÓTICA. A realização da sessão será no dia 

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE EXTRAVIO DE LIVRO SOCIETÁRIO
A Bloom Restaurantes Brasil S.A., sociedade anônima com sede em São Paulo/SP, na Ave-
nida das Nações Unidas, nº 12.091 - Torre Oeste,  Bloco C, 4º andar, Conjunto 401, Sala C, 
Brooklin, CEP 04578-000, CNPJ/ME nº 17.261.734/0001-27 e com seus atos societários arqui-
vados na JUCESP/NIRE 35300487079, comunica ao mercado em geral, para os diversos fi ns 
de direito, o extravio do seu Livro de Registro de Ações Nominativas nº 9347 em 08/03/2016, 
bem como do Livro de Transferência de Ações Nominativas nº 9346 em 08/03/2016.

B5gazetasp.com.br
Quinta-feira, 2 De Dezembro De 2021 

EXTRATO DE
TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PROCESSO Nº 00755/2021
CONTRATO C.M. Nº 02/2021

TERMO ADITIVO Nº 02-01/2021
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL.
CONTRATADA: IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO S/A - IMESP
OBJETO:   Constitui objeto do presente 
Termo Aditivo registrar a incorporação da 
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – 
IMESP pela COMPANHIA DE PROCESSA-
MENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO – PRODESP, passando esta a suce-
der aquela na execução dos serviços ineren-
tes ao Contrato nº 02/2021.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.01
.031.0001.2089.33903900 — Outros Servi-
ços de Terceiros
TERMO INICIAL:  02 de agosto de 2021.
DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITI-
VO: 02 de agosto de 2021
São Caetano do Sul, 30 de novembro de 2021.

ECLERSON PIO MIELO
Presidente em e xercício 

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 50/2021 
Processo nº 36225/2021

Objeto: Contratação de Empresa 
Especializada em Serviços de locação 
de veículos
Abertura: 15/12/2021 às 09h00min.
Edital e informações: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico 106/2021 – Processo 
183/2021 – Edital 2.297/2021. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição 
de uniforme escolar (camiseta de manga curta, camiseta regata, jaqueta unissex, 
bermuda masculina e bermuda feminina). O recebimento das propostas ocorrerá do 
dia 03/12/2021 até as 09h00min do dia 15/12/2021, e a abertura (sessão pública) 
às 09h01min do mesmo dia. Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília/DF. O credenciamento das empresas participantes, cadastro das 
propostas e sessão pública serão realizados junto ao Portal de Compras Públicas (www.
portaldecompraspublicas.com.br). As informações poderão ser adquiridas através do 
Serviço de Compras e Licitações, pelo e-mail licitacao@penapolis.sp.gov.br, telefone 
(18) 3654-2537. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.
penapolis.sp.gov.br, em “Editais - Licitações”, e www.portaldecompraspublicas.com.
br.Penápolis, 01 de dezembro de 2021. Pablo Ambrósio Ianela - Secretário Municipal 
de Administração

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo nº 12936/2021 
– Modalidade Pregão Eletrônico nº 
94/2021 – Oferta de Compra nº - OC 
863600801002021OC00050 – Aquisição de 
Carro para Transporte de Materiais e Rou-
pas. COMUNICADO: “Tendo em vista a au-
sência de interessados na sessão, declaro 
“Deserto” o Pregão supracitado, aberto em 
26/11/2021. São Caetano do Sul, 01 de de-
zembro de 2021. Carolina Morales Duwe – 
Diretora do Departamento de Licitações e 
Contratos.

RESUMO: Processo nº 7654/2021 – Mo-
dalidade Pregão Presencial nº 56/2021 – 
Registro de Preços para Fornecimento de 
Materiais de Limpeza e Descartáveis. CO-
MUNICADO: “Fica designada para o dia 06 
de dezembro de 2021 às 15:00, a sessão de 
prosseguimento, no DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS – SEPLAG 4, 
situado na Rua Eduardo Prado nº 201 – Bair-
ro São José, em São Caetano do Sul“. São 
Caetano do Sul, 01 de dezembro de 2021. 
Carolina Morales Duwe – Diretora do Depar-
tamento de Licitações e Contratos.

RESUMO DE CONTRATO Nº 96/2021 – 
PROC. Nº 10.895/2021 – CONTRATADA: 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS. OBJETO: Prestação de ser-
viços. DATA DA ASSINATURA: 30/11/2021. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
Valor Total R$ 1.275.000,00 Contratante: Se-
cretaria Municipal de Serviços Urbanos.

RESUMO DE CONTRATO Nº 99/2021 – 
PROC. Nº 9446/2021 – CONTRATADA: 
MEXCOM CONTRUTORA LTDA. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRAS DE MODERNIZAÇÃO 
DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO CON-
JUNTO AQUÁTICO LEONARDO SPERATE, 
SITO NA AVENIDA WALTER THOMÉ, Nº 64, 
BAIRRO OLÍMPICO, NESTE MUNICÍPIO, 
ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE 
Nº 886809/2019/MC/CAIXA, CELEBRADO 
ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTER-
MÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔ-
MICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SÃO 
CAETANO DO SUL”. DATA DA ASSINATU-
RA: 01/12/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 
90 (noventa) dias corridos. Valor Total R$ 
282.933, 40. Contratante: Secretaria Munici-
pal de Esporte, Lazer e Juventude.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL Nº 029/2021. PROCESSO Nº 052/2021. PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 021/2021. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA 
ESPERANÇA, com sede na Rua Angelina Reghini Fontaneti, nº 457 Centro, na 
cidade de Santa Cruz da Esperança, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob 
n. 01.611.007/0001-02, torna público que se encontra aberto processo licitatório, 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, que tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA, QUE DEVERÃO 
SER FORNECIDOS PARCELADAMENTE, para um período de 12 (doze) meses. 
Os envelopes deverão ser entregues até às 08h30min do dia 15 de dezembro 
de 2021, no setor de licitações na sede desta Prefeitura. O início da sessão para 
abertura dos envelopes será iniciado às 8h40min do mesmo dia, em ato público na 
Sala de Reuniões, também na sede desta Prefeitura. Santa Cruz da Esperança, 30 de 
novembro de 2021. Marcos Antônio Bazilio -Prefeito Municipal

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E 
INTIMAÇÃO

Santo André - SP
Data do leilão: 02/12/2021 as: 12:15
Local: AGENCIA DA CAIXA - AVENIDA PORTUGAL, Nº 
1352 , CENTRO, SANTO ANDRE, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabe-
lecido a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA, 
ITUPEVA - SP CEP: 13299-212, telefone (11) 93285-4559, 
faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fidu-
ciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamenta-
ção complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia 
e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para 
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será 
feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante 
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de 
arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo im-
preterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de 
Crédito de uma Instituição Financeira escolhida pelo inte-
ressado, com prévia e devida análise cadastral e compro-
vação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá 
ser efetivada através e, com prévia e devida análise de uma 
instituição Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou uti-
lização dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis 
constantes deste edital deverão procurar uma Instituição 
Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da 
EMGEA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob 
o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de 
bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções 
extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, im-
posto e taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do 
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante 
fica ciente que será o responsável pelas providências de 
desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, 
informações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, 
caso não sejam localizados.
SED B50735 - CONTRATO 820750011260 - EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
MARIA DE OLIVEIRA , BRASILEIRO(A), BANCARIA, CPF 
089.749.028-26, CI 138321656, Solteiro(a)e cônjuge, se 
casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO, A RUA INDAIATUBA, 
Nº 25, PARTE DO LOTE 18, QUADRA 18, JARDIM CRIS-
TIANA , EM SANTO ANDRE, SP, COM A AREA CONS-
TRUIDA DE 49,44M2, AREA DE 184,00M2, COM TODAS 
AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, 
ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER. Santo André, 
16/11/2021

ARY ANDRE NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO
Pregão Presencial nº 26/2021 - Processo nº 078/2021 - A Prefeitura Municipal de 
Dourado/SP, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará a 
licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo Menor Preço, que tem por objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO 
DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, 
MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA E CONSUMÍVEIS PARA PLENO FUNCIONAMENTO 
DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VIA TECNOLOGIA DIGITAL QUE PERMITA DUAS 
CONVERSAÇÕES SIMULTÂNEAS COM COMUNICAÇÃO PONTO A PONTO COM 
FREQUÊNCIAS DUPLEX E SIMPLEX. O Edital completo poderá ser retirado em via 
impressa ao custo de R$ 5,00 (cinco reais), no setor de compras sito à Rua Dr. Marques 
Ferreira, 591, centro, na cidade de Dourado/SP, ou baixado gratuitamente através do site 
www.dourado.sp.gov.br. O recebimento dos envelopes de proposta e documentação e 
abertura dos mesmos será às 09h00min do dia 17/12/2021 no auditório do Departamento 
de Educação situado à rua José Bustani n° 600, Jardim Paulista, na cidade de Dourado/
SP. Prefeitura Municipal de Dourado, 01 de dezembro de 2021. UMBERTO SORREGOTTI 
NETO- Pregoeiro GINO JOSÉ TORREZAN- Prefeito 
Pregão Presencial nº 27/2021 - Processo nº 084/2021 - A Prefeitura Municipal de 
Dourado/SP, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará a 
licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo Menor Preço, que tem por objeto: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. O Edital completo poderá ser retirado 
em via impressa ao custo de R$ 5,00 (cinco reais), no setor de compras sito à Rua 
Dr. Marques Ferreira, 591, centro, na cidade de Dourado/SP, ou baixado gratuitamente 
através do site www.dourado.sp.gov.br. O recebimento dos envelopes de proposta e 
documentação e abertura dos mesmos será às 09h00min do dia 16/12/2021 no auditório 
do Departamento de Educação situado à rua José Bustani n° 600, Jardim Paulista, na 
cidade de Dourado/SP. Prefeitura Municipal de Dourado, 01 de dezembro de 2021. 
UMBERTO SORREGOTTI NETO- Pregoeiro GINO JOSÉ TORREZAN- Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº. 2023/2020
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 
028/2020
CONTRATO DE PRORROGAÇÃO N° 
044/2021 Livro 08- Folha nº 145 a 147 de 
05/11/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNI-
CÍPIO DE ARARAQUARA.
CONTRATADO: GATHI GESTÃO TRANS-
PORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EI-
RELI –ME
OBJETO: LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍ-
CULOS ESPECIAIS, COM PLATAFORMA 
ELEVATÓRIA PARA EMBARQUE E DE-
SEMBARQUE DE PASSAGEIROS, JUN-
TO COM CONDUTOR E MONITOR, PARA 
EXECUTAR TRANSPORTE ESCOLAR DE 
ESTUDANTES COM MOBILIDADE REDU-
ZIDA, MATRICULADOS NA REDE PÚBLI-
CA DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES
PRAZO: 12 (doze) meses.

Araraquara, 30 de novembro de 2021
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Tornamos público, para conhecimento dos 
interessados, que na Secretaria Munici-
pal da Educação da Prefeitura do Mu-
nicípio de Araraquara, com sede nesta 
cidade de Araraquara - SP, à Av. Vicen-
te Jerônimo Freire nº 22, fone/fax (016) 
3301.1909/3322.4629, nesta cidade, reali-
zará no dia e hora abaixo indicados, licita-
ção na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 33/2021, PROCESSO Nº 3714/2021 do 
tipo “EMPREITADA POR PREÇO GLO-
BAL”, que visa à CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 
DE COBERTURA DO PRÉDIO TÉRREO E 
SOBRADO DA EMEF “RICARDO DE CAS-
TRO CARAMURU MONTEIRO” NO VALE 
DO SOL, NESTA CIDADE.
A informação dos dados para acesso deve 
ser feita através do site: www.araraquara.
sp.gov.br no Portal de Transparência Muni-
cipal ou pelo e-mail: licitacaoeduca@edu-
cararaquara.com.
INÍCIO DA SESSÃO: Às 10:00 horas do dia 
20 de dezembro de 2021.

Araraquara, 01 de dezembro de 2021.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CNPJ.: 06.036.203/0001-14

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O Presidente da Cooperativa de Trabalho 
dos Condutores de Escolares de Embu 
e Região- Cooper Escotrans, inscrita no 
CNPJ: 06.036.203/0001-14, sediada a Ave-
nida João Paulo I , 2989 - Jardim São Luis 
- Embu das Artes  Cep.: 06815-550- SP, con-
forme previsão em seu Estatuto Social em vi-
gor, no uso de suas atribuições, CONVOCA 
todos os sócios cooperados para a realiza-
ção Assembléia Geral  EXTRAORDINARIA 
- (AGE), que se realizará no dia 14/12/2021  
às 8:00 hs,  na Avenida Elias Yazbek, 1515 - 
Centro - Embu das Artes  Cep.: 06803-002.
Pauta do dia Será:
1 - Prestação de contas dos liquidantes;
2 - Encerramento da Liquidação e extinção 
da Cooperativa;
3 - Outros assuntos diversos.
A assembleia se realizará em 1ª convoca-
ção com 2/3 dos cooperados, ou 30 minutos 
após em 2ª convocação com ½ dos coopera-
dos, ou 30 minutos após em 3ª convocação 
com no mínino 10 cooperados. A cooperativa 
possui 12 cooperados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLÂNDIA
A PREFEITA MUNICIPAL DE MIRASSOLANDIA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE AS 13:00 
HORAS DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA ANTONIO 
BATISTA RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SERA REALIZADO O PROCESSO LICITATORIO 41/2021 NA 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 05/2021, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇAO DE GALERIAS 
PLUVIAIS, CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE LICITAÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO, 
WWW.MIRASSOLANDIA.SP.GOV.BR - CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS - PREFEITA 
MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021.

ESCLARECIMENTO  
Vimos, através deste, em relação às seguintes To-
madas de Preços:
- TP 028/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFOR-
MA DO C.E.C. “ALÉSCIO GONÇALVES DOS 
SANTOS, LOCALIZADO NA AV. DOMINGOS 
FRANCISCO DE PAULA, 21 – J. PINHEIROS - 
ARARAQUARA – S.P CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS;
- TP 029/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFOR-
MA E AMPLIAÇÃO DA EMEF “ PROF. WALDE-
MAR SAFFIOTTI, LOCALIZADO NA RUA MÁ-
RIO BARBUGLI, 1015 – J. CRUZEIRO DO SUL 
- ARARAQUARA – S.P CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS;
- TP 030/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFOR-
MA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA APARECI-
DA DE AZEVEDO BOZUTTI, LOCALIZADO NA 
AV. JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS Nº 160 
– J, INDAIÁ - ARARAQUARA/SP CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS;
- TP 031/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIA-
ÇÃO DO EMEF VEREADOR “EDMILSON NOLA 
DE SÁ, LOCALIZADO NA AV. LEONARDO GO-
MES - JARDIM VALE VERDE - ARARAQUARA/
SP CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DE-
MAIS ANEXOS;
- TP 032/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFOR-
MA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROF. HENRIQUE 
SCABELLO, LOCALIZADO NO JARDIM DAS 
HORTÊNSIAS - ARARAQUARA – S.P CONFOR-
ME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANE-
XOS, responder o pedido de esclarecimento feito 
pela empresa CIPRES CONSTRUTORA EIRELI 
- EPP.
QUESTÃO: A Unidade Escolar estará desocupada 
no momento da emissão da Ordem de Serviços? 
Sim ou Não?
RESPOSTA: As unidades escolares que passarão 
por reformas e ampliações não estarão desocupa-
das no momento das Ordens de Serviço. Inicial-
mente os serviços deverão ser realizados conco-
mitantemente à realização das atividades com os 
alunos havendo a separação dos espaços a serem 
reformados dos espaços ocupados pelos alunos.

Araraquara, 01 de Dezembro de 2021.
Assinado no Original

JANSEM CAMARGO MERCALDI
Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3208/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA EXECUCÃO DE OBRAS 
DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA INCLUSIVA DO 
PARQUE PINHEIRINHO E ADAPTAÇÃO DAS 
PISCINAS NA AV. FRANCISCO VAZ FILHO S/N, 
CONFORME PROJETO BÁSICO – MEMORIAL 
DESCRITIVO.
Homologo o parecer da Comissão Permanente de 
Licitações que considerou vencedora a empresa: 
LAGOTELA EIRELI – EPP, pelo valor total de 
R$ 1.284.887,54 (um milhão e duzentos e oitenta 
e quatro mil e oitocentos e oitenta e sete reais e 
cinquenta e quatro centavos), adjudicando-lhe o 
objeto deste Edital.

Araraquara, 01 de Dezembro de 2021.
ANTÔNIO ADRIANO ALTIERI  
Secretário de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL 
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 151/2021. O 
Município de Serra Azul torna público que, no dia e hora especificado, na sede do Município, sito à Rua 
Dona Maria das Dores, n.º 248, Centro, realizar-se-á licitação, na modalidade Pregão Presencial, do tipo 
MENOR PREÇO UNITÁRIO, para “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (FECHAMENTO METALICO E GRADIL) E SANITÁRIOS QUÍMICOS, 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM, 
MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS”  Sessão de julgamento: dia 14 de Dezembro de 2021 
às 09:00 horas. O Edital completo poderá ser solicitado no horário normal de expediente na sede da licitante 
e/ou através do endereço eletrônico e-mail licitacao@serraazul.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas no endereço retro, ou pelo telefone (16)3982-9100. Serra Azul/SP, 01 de Dezembro de 2021. AUGUSTO 
FRASSETTO NETO – Prefeito Municipal.

AVISO DE 
SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 037/2021 
PROCESSO Nº 058/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021
O Prefeito Municipal, Robson da Silva 
Leonel, no uso de suas atribuições 
legais, torna público a SUSPENSÃO 
DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, 
referente a TOMADA PREÇOS nº 
008/2021, PROCESSO nº 058/2021, 
do tipo menor preço, pelo regime de 
empreitada global, que trata da esco-
lha da proposta mais vantajosa, por 
preço, para a “Contratação de empre-
sa especializada em serviços de en-
genharia para execução de obras de 
pavimentação asfáltica em diversas 
ruas no Bairro Retiro da Caravelas, em 
Cananéia/SP”, para análise e retifica-
ção da planilha orçamentária. 
Após análise será republicada a licita-
ção.
Cananéia, 01 de dezembro de 2021. 

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 043/2021

PROCESSO Nº 063/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021
Encontra-se aberta no Departamento 
Municipal de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia- SP, o EDITAL nº 043/2021, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL 
nº 026/2021, PROCESSO nº 063/2021, 
do tipo menor preço que trata da 
Contratação de empresa especializada 
em locação de container personaliza-
do para servir de base ao CIT - Centro 
Integrado de Turismo, pelo período de 
04 (quatro) meses.

Recebimento dos envelopes dia 
17/12/2021 até 09h00m

Abertura dos envelopes dia 
17/12/2021 será às 09h15m

O edital completo poderá ser obti-
do pelos interessados na Avenida 
Independência, nº 374, Rocio, 
Cananéia- SP, de segunda à sexta-fei-
ra, nos horários das 08:00h às 12:00h 
e das 13:30h às 17:30h. Outras infor-
mações ou esclarecimentos, poderão 
ser obtidas pelo telefone (013) 3851-
5100 ou no Departamento Municipal de 
Compras e Licitações, desta Prefeitura 
Municipal, no mesmo endereço e ho-
rário. O Departamento Municipal de 
Compras e Licitações não se respon-
sabilizará pela falta de informações 
relativas ao procedimento àqueles in-
teressados que não confirmarem a re-
tirada do Edital.
Cananéia, 01 de dezembro de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 042/2021 

PROCESSO Nº 062/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021
Encontra-se aberta no Departamento 
Municipal de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia- SP, o EDITAL nº 042/2021, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL 
nº 025/2021, PROCESSO nº 062/2021, 
do tipo menor preço que trata da 
Contratação de empresa especializada 
para organização de eventos esporti-
vos onde será realizado no município 
de Cananéia o Circuito Esporte Verão, 
com 07 (sete) modalidades, conforme 
Departamento Municipal de Esportes.

Recebimento dos envelopes dia 
15/12/2021 até 09h00m

Abertura dos envelopes dia 
15/12/2021 será às 09h15m

O edital completo poderá ser obti-
do pelos interessados na Avenida 
Independência, nº 374, Rocio, 
Cananéia- SP, de segunda à sexta-fei-
ra, nos horários das 08:00h às 12:00h 
e das 13:30h às 17:30h. Outras infor-
mações ou esclarecimentos, poderão 
ser obtidas pelo telefone (013) 3851-
5100 ou no Departamento Municipal de 
Compras e Licitações, desta Prefeitura 
Municipal, no mesmo endereço e ho-
rário. O Departamento Municipal de 
Compras e Licitações não se respon-
sabilizará pela falta de informações 
relativas ao procedimento àqueles in-
teressados que não confirmarem a re-
tirada do Edital.
Cananéia, 30 de novembro de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

RETIFICAÇÃO  
A Prefeitura Municipal de Cananéia, 
no uso de suas atribuições legais, na 
forma da lei, de acordo com o Edital 
de Chamamento Público n° 002/2021, 
resolve:
1. Retificar o item 4.2 do o Edital de 
Chamamento Público n° 002/2021:
Onde se lê: 
1.2  A inscrição deverá ser feita atra-
vés do envio de todos os documentos 
abaixo relacionados em formato PDF, 
ao Departamento Municipal de Meio 
Ambiente no e-mail meioambiente@
cananeia.sp.gov.br:
• Ficha de Dados Cadastrais preenchi-
da (anexo I)
• Cópia do RG do responsável legal;
• Cópia do CPF do responsável legal;
• Cópia do Comprovante de Residência 
do Responsável Legal;
• Cartão de CNPJ;
• Certidão Negativa de Débito da 
Empresa e do responsável legal;
• Certificação de destinação ambiental-
mente adequada.
• Declaração quanto à anuência das 
obrigações estabelecidas no edital 
(Anexo II).
Leia –se:
1.2. A inscrição deverá ser feita atra-
vés do envio de todos os documentos 
abaixo relacionados em formato PDF, 
ao Departamento Municipal de Meio 
Ambiente no e-mail meioambiente@
cananeia.sp.gov.br:
• Ficha de Dados Cadastrais preenchi-
da (anexo I)
• Cópia do RG do responsável legal;
• Cópia do CPF do responsável legal;
• Cópia do Comprovante de Residência 
do Responsável Legal;
• Cartão de CNPJ;
• Certidão Negativa de Débito da 
Empresa e do responsável legal;
• Declaração quanto à anuência das 
obrigações estabelecidas no edital 
(Anexo II).
2. Retificar o item 4.3 do Edital:
Onde se lê:
1.3. Período das inscrições: de 19 de 
novembro de 2021 a 03 de dezembro 
de 2021;
Leia-se:
4.3. Período das inscrições: de 19 de 
novembro de 2021 a 16 de dezembro 
de 2021;
3. Retificar o item 6.1 do Edital:
Onde se lê:
6.1. A divulgação do resultado aconte-
cerá no dia 06 de dezembro de 2021, 
por meio de contato direto com as refe-
rentes empresas contratadas.
Leia-se:
6.1. A divulgação do resultado aconte-
cerá no dia 17 de dezembro de 2021, 
por meio de contato direto com as refe-
rentes empresas contratadas.
O edital completo poderá ser obtido 
pelos interessados na Avenida Pinta, 
759, sala 04, piso superior – Retiro 
das Caravelas, Cananéia- SP, de se-
gunda à sexta-feira, nos horários das 
08:00h às 12:00h e das 13:30h às 
17:30h. Outras informações ou es-
clarecimentos, poderão ser obtidas 
pelo telefone (013) 3851-1931 ou 
no Departamento Municipal de Meio 
Ambiente, no mesmo endereço e horá-
rio. O Departamento Municipal de Meio 
Ambiente não se responsabilizará pela 
falta de informações relativas ao proce-
dimento àqueles interessados que não 
confirmarem a retirada do Edital.
Cananéia, 02 de dezembro de 2021. 

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

TERMO DE SUSPENSÃO
PROCESSO N° 69946/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2021

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

Em virtude da impugnação da empresa 
ECOTEC SOLUÇÕES AMBIENTAIS e do 
questionamento apresentado pela empresa 
JORDI HENRIQUESSON DE OLIVEORA 
e conforme solicitação da Unidade Requi-
sitante, fica suspensa a abertura do proce-
dimento licitatório para alterações no Termo 
de Referência que se fizerem necessárias.

Cajati, 01 de dezembro de 2021.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL Nº 101-2021. PREGÃO ELETRONICO Nº 53-2021. 
PROCESSO Nº 1.016-2021. A DIVISÃO DE LICITAÇÃO da Prefeitura Municipal de Macatuba, 
leva ao conhecimento dos interessados que o edital do processo em referência, cujo objeto é 
Aquisição de playground para as Unidades Escolares Municipais e Creches. O prazo de entrega 
será de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sofreu alteração no anexo 
I - ESPECIFICAÇÕES E TERMO DE REFERÊNCIA e data da sessão. O edital em inteiro teor, 
com as alterações introduzidas, está à disposição dos interessados, no endereço rua Nove de 
Julho, 15-20, centro Macatuba-SP, CEP 17290-011 e no site www.macatuba.sp.gov.br para 
download. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 
3298-9819. Macatuba, 01 de dezembro de 2021. ANDERSON FERREIRA. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL Nº 108-2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 33-2021. 
PROCESSO Nº 1.104-2021. A DIVISÃO DE LICITAÇÃO da Prefeitura Municipal de Macatuba, 
leva ao conhecimento dos interessados que o edital do processo em referência, cujo objeto é 
Contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais, por meio do 
sistema de registro de preços, que serão destinados aos pacientes usuários do Sistema Único 
de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, sofreu ALTERAÇÃO em sua redação e na data da 
sessão pública para: dia 17/12/2021 às 9h00min. Fica mantido tudo o mais. O edital em inteiro 
teor, com as alterações introduzidas, está à disposição dos interessados, no endereço rua Nove 
de Julho, 15-20, centro Macatuba-SP, CEP 17290-011 e no site www.macatuba.sp.gov.br para 
download. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 
3298-9819. Macatuba, 01 de dezembro de 2021. ANDERSON FERREIRA. Prefeito Municipal.

Publique em 
jornal de grande 
circulação.
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EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS 
DATAS DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa 
Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site 
www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 20/12/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 
344.541,76 e 2º leilão público – 21/12/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 311.433,61. 

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: Terreno resultante do 
desdobro do lote nº 9 da quadra nº 5 do loteamento denominado Reserva San Tiago, em Ribeirão 
Preto/SP, situado na Rua Três, com a área total de 301,08m²; cadastrado na municipalidade local 
sob nº 331.075. Av. 8/162399 – Alteração de Rua. A Rua Quatro do loteamento denominado 
Reserva San Tiago passou a denominar-se Rua José Pippa. MATRÍCULA: 162.399 – 2º Oficial de 
Registro de Imóveis de Ribeirão Preto/SP. FIDUCIANTES: MARIA ALICE VIEIRA SOARES CPF 
186.487.758-84 E EDIWALDO SOARES CPF 028.312.768-61. CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE: 16/11/2021. O arrematante pagará no ato, o valor da arrematação e 5% de 
comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura pública, imposto de 
transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações e todas as despesas que vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / 
reintegração na posse ficará a cargo exclusivo do arrematante se no caso houver. Venda em 
caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou eventual diferença 
nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos leilões os 
fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do 
edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

EDITAL DE 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.

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL – ONLINE no site 
www.satoleiloes.com.br. Leilão público – 16/12/2021 às 11h00. O leilão será realizado 
pela Leiloeira Oficial TATIANA HISA SATO, Jucesp 817, autorizada pela comitente 
CONSTRUTORA CARVALHO ALVES & ASSESSORIA – CNPJ nº 41.053.197/0001-04, 

para a venda dos seguintes lotes, conforme condições estabelecidas no Edital, sendo todos os lotes 
pertencentes ao “Loteamento Novo Tempo”, situado nas imediações do local denominado Ribeirão 
São José em Cabo Verde/MG, cuja área total loteada é de 9.084,00: LOTE 01. Fração ideal de 
163,44m² que corresponderá ao lote 2, quadra A do “Loteamento Novo Tempo”.  Lance Inicial: R$ 
37.000,00. LOTE 02. Fração ideal de 166,62m² que corresponderá ao lote 3, quadra A do 
“Loteamento Novo Tempo”. Lance Inicial: R$ 39.000,00. LOTE 03. Fração ideal de 165,91m² que 
corresponderá ao lote 4, quadra A do “Loteamento Novo Tempo”. Lance Inicial: R$ 39.000,00. LOTE 
04. Fração ideal de 180,64m² que corresponderá ao lote 6, quadra A do “Loteamento Novo Tempo”. 
Lance Inicial: R$ 42.000,00. LOTE 05. Fração ideal de 171,55m² que corresponderá ao lote 7, quadra 
A do “Loteamento Novo Tempo”. Lance Inicial: R$ 40.000,00. LOTE 06. Fração ideal de 162,62m² 
que corresponderá ao lote 8, quadra A do “Loteamento Novo Tempo”. Lance Inicial: R$ 38.000,00. 
LOTE 07. Fração ideal de 179,11m² que corresponderá ao lote 9, quadra A do “Loteamento Novo 
Tempo”. Lance Inicial: R$ 40.000,00. LOTE 08. Fração ideal de 155,34m² que corresponderá ao lote 
10, quadra A do “Loteamento Novo Tempo”. Lance Inicial: R$ 37.000,00. LOTE 09. Fração ideal de 
158,26m² que corresponderá ao lote 11, quadra A do “Loteamento Novo Tempo”. Lance Inicial: R$ 
36.000,00. LOTE 10. Fração ideal de 217,27m² que corresponderá ao lote 3, quadra B do 
“Loteamento Novo Tempo”. Lance Inicial: R$ 39.000,00. LOTE 11. Fração ideal de 176,86m² que 
corresponderá ao lote 4, quadra B do “Loteamento Novo Tempo”. Lance Inicial: R$ 40.000,00. LOTE 
12. Fração ideal de 182,17m² que corresponderá ao lote 5, quadra B do “Loteamento Novo Tempo”. 
Lance Inicial: R$ 42.000,00. LOTE 13. Fração ideal de 165,33m² que corresponderá ao lote 6, quadra 
B do “Loteamento Novo Tempo”. Lance Inicial: R$ 42.000,00. LOTE 14. Fração ideal de 152,20m² 
que corresponderá ao lote 7, quadra B do “Loteamento Novo Tempo”. Lance Inicial: R$ 40.000,00. 
LOTE 15. Fração ideal de 279,84m² que corresponderá ao lote 1, quadra C do “Loteamento Novo 
Tempo”. Lance Inicial: R$ 43.000,00. LOTE 16. Fração ideal de 265,47m² que corresponderá ao lote 
2, quadra C do “Loteamento Novo Tempo”. Lance Inicial: R$ 43.000,00. LOTE 17. Fração ideal de 
282,80m² que corresponderá ao lote 3, quadra C do “Loteamento Novo Tempo”. Lance Inicial: R$ 
48.000,00. 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, salvo o desmembramento e abertura das matrículas 
individuais que serão por conta do comitente, nos termos do edital. Maiores informações no 
escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343 e/ou através do edital completo disponível no site 
da leiloeira (www.satoleiloes.com.br) ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

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

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.

EXTRATO DE LEILÃO ELETRÔNICO JUDICIAL
A Dra. Andrea Ferraz Musa, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca de 
Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, que será realizado leilão público pela Gestora HASTA VIP, por MEIO 
ELETRÔNICO, através do Portal www.hastavip.com.br, conduzido por seu Leiloeiro Ofi cial, Sr. Eduardo Jordão 
Boyadjian, matriculado na JUCESP sob o nº 464, do móvel nos autos da ação de – Despesas Condominiais, processo 
n°: 1009433-56.2015.8.26.0011, que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PIAZZA FLORENÇA move em face de LUIS MAURO 
SANTOS DA SILVA, em 1º LEILÃO com início no dia 28/01/2022, às 15:00hs, e encerramento no dia 02/02/2022, a 
partir das 15:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: R$ 630.176,95 (seiscentos e trinta mil e cento e setenta e seis reais 
e noventa e cinco centavos), correspondente ao valor da avaliação.  Caso não haja licitantes, seguirá sem interrupção 
até o 2º LEILÃO com início no dia 02/02/2022, às 15:01hs, e encerramento no dia 23/02/2022, a partir das 15:00hs. 
VALOR DO LANCE MÍNIMO: R$ 315.088,47 (trezentos e quinze mil e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), 
correspondente a 50% do valor da avaliação, tudo conforme o Provimento 1625/2009. Descrição do bem: DIREITOS 
ORIUNDOS DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE EXECUTADO DETÉM SOBRE O APARTAMENTO 
Nº 23, LOCALIZADO NO 2º ANDAR DO EDÍFICIO PIAZZA FLORENÇA, SITUADO A RUA TRÊS IRMÃOS Nº 36, 13º 
SUBDISTRITO DO BUTANTÃ com a área privativa ou útil de 76,00m2 e 01 VAGA indeterminada na garagem coletiva. 
Matrícula: 136.921 do 18º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP. O Edital completo e seus 
anexos estão à disposição dos interessados no website da Gestora HASTA VIP. Maiores informações poderão ser 
obtidas pelo E-mail contato@hastavip.com.br ou (11) 3093-5251. São Paulo, 30 de novembro de 2021.

www.hastavip.com.br 11 3093-5251

EDITAL DE LEILÃO BENS IMÓVEIS | Comitente vendedor: Cooperativa de 
Credito de Livre Admissão de Itajubá – Sicoob Sul de Minas Inscrito no CNPJ 
sob nº 04.079.285/0001-59. O leilão será realizado no dia 17 de Dezembro de 

2021, às 11h00 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.

EDITAL DE LEILÃO TELEVISORES | Comitente vendedor: TRANSMARTINI LOGISTICA E 
TRANSPORTES LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.152.814/0001-68. O leilão será realizado 14 
de Dezembro de 2021, às 11h00, no site www.hisaleiloes.com.br. Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa 
Sato – Jucesp 817. EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE 

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

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS/SP - J1012
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, ex-

pedido nos autos da: AÇÃO: Cobrança (Cumprimento de Sentença) PROCESSO Nº: 1004247-
48.2015.8.26.0562/01 EXEQUENTE: Condomínio Edifício Dijon EXECUTADO: Lauro Clasen de 
Moura CÔNJUGE: Regina Maria Lima Clasen de Moura TERCEIROS: Município de Santos  Cesar 
Antonio Lanzoni O MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e 
Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo 
descrito(s), conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: 
De 31/01/22(15h00) até 03/02/22(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 
03/02/22(15h01m) até 23/02/22(15h00)-mínimo de 50% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de 
Brasília/DF.  CONDUTORES:  Silvia de Castro Marques-Jucesp 1059 e José Roberto Neves Amorim-
-Jucesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO BEM: Apartamen-
to nº 91, localizado no 9° andar, do Condomínio Edifício Dijon situado na Avenida Washington Luis, 
503, Boqueirão, Santos/SP, composto por 4 dormitórios, sendo um suíte, sala de jantar com lavabo, 
sala de estar, banheiro social, cozinha, área de serviço e dormitório e banheiro de empregada, e com 
direito ao uso de 2 vagas de garagem, encerrando uma área total construída de 329,3811m², corres-
pondendo 270,05m² a área útil e 59,33111m² a área comum, e ao mesmo corresponde a fração ideal 
de 81,257777 ou 1/9 da totalidade do respectivo terreno, e na mesma proporção as demais coisas 
de uso comum a todos os condôminos. Inscrição imobiliária 66.024.025.009. Matrícula nº 61.216 do 
2º CRI de Santos/SP. Informação do Ofi cial de Justiça, Avaliador ou Perito: O apartamento fi ca 
no nono andar do edifício, com visão parcial para o mar quando olhando da sacada da sala. A área 
social do imóvel é composta por hall social, sala de jantar, sala de estar, lavabo, cozinha e lavande-
ria. Na lavanderia há saída externa para o hall de serviço e escadarias. Ainda na lavanderia há um 
banheiro e um quarto. No acesso aos dormitórios há uma antesala que precede o corredor. São ao 
todo três dormitórios, dois banheiros e uma suíte com banheiro e closet. Olhando da antesala para 
o corredor íntimo os três quartos fi cam à direita, suíte ao fundo e banheiros à esquerda. ÔNUS: Pe-
nhoras em favor do Município de Santos (R.3-20/12/04, R.4-13/07/05, R.5-19/04/07, AV.6-18/10/11, 
AV.15-11/04/16, AV.16-20/07/17, AV.18-28/11/17, AV.19-28/11/17, Av.20-19/07/19 e Av.21-10/03/20); 
Penhora em favor de Cesar Antonio Lanzoni (AV.14-10/03/15); e Penhora em favor do Exequen-
te (AV.17-18/09/17). AVALIAÇÃO: R$ 1.108.000,00 (em Jun/21), que será devidamente atualizado 
na ocasião da disponibilização no site. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, executado(s), cônjuge(s), 
credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), 
senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com penhora(s) anteriormente 
averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte na presente 
ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via editalícia, na pessoa de seus represen-
tantes ou caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 
09/08/17, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido neste edital. 
Não consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de julgamento relativos ao feito. Será 
este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá eventual insucesso nas 
notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS/SP – J1015
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, ex-

pedido nos autos da: AÇÃO: Cobrança (Cumprimento de Sentença) PROCESSO Nº: 1002629-
54.2004.8.26.0562 EXEQUENTE: Condomínio Litoral Norte Edifício Caraguatatuba EXECUTADOS: 
Wagner da Silva Celso Fernando da Silva Maurício Fernando da Silva Valdir Fernando da Silva 
TERCEIRO: Município de Santos O MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 
879, II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) 
bem(ns) abaixo descrito(s), conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com.
br. 1ª PRAÇA: De 31/01/22(15h00) até 03/02/22(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª 
PRAÇA: De 03/02/22(15h01m) até 23/02/22(15h00)-mínimo de 50% do valor de 1ª Praça. HORÁ-
RIO: Ofi cial de Brasília/DF.  CONDUTORES:  Silvia de Castro Marques-Jucesp 1059 e José Roberto 
Neves Amorim-Jucesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO 
BEM: Apartamento nº 75, localizado no 7º andar ou 8º pavimento, do Ed. Caraguatatuba, situado na 
R. Vivaldo de Almeida Nery, 76, integrante do Conj. Habitacional Pq. Res. Athiê Jorge Coury, na Av. 
Martins Fontes, 1.051, Saboó, Santos/SP, sendo composto por salas de estar e jantar, 2 dormitórios, 
banheiro, cozinha e área de serviço, com direito ao uso de uma vaga individual e indeterminada 
na garagem coletiva do edifício, possuindo área privativa de 57,73m² e área comum de 10,14m², 
perfazendo a área total de 67,87m² e a fração ideal no terreno de 0,16447368%. Inscrição imo-
biliária nº 23.019.204.589 Matrícula nº 33.105 do 1º CRI Santos/SP. AVALIAÇÃO: R$ 195.000,00 
(em Jun/15), que será devidamente atualizado na ocasião da disponibilização no site. INTIMAÇÃO: 
Ficam a(s) partes, executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), 
coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com 
garantia real ou com penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros e demais interessados, que 
não seja(m) de qualquer modo parte na presente ação, INTIMADOS das presentes designações, por 
esta via editalícia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intima-
ção pessoal, bem como da penhora realizada em 13/05/09 e retifi cada em 25/02/13, não podendo, 
de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido neste edital. Não consta nos autos 
haver recursos ou causas pendentes de julgamento relativos ao feito. Será este edital, por extrato, 
afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá eventual insucesso nas notifi cações pessoais e 
dos respectivos patronos.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP – J1229
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido 
nos autos da: AÇÃO: Execução PROCESSO Nº: 1020703-96.2017.8.26.0564 

EXEQUENTES: Adelino Martini Nair Bocchi Martini EXECUTADOS: Mercedes Rossi Maria Angela 
Rossi Flavio Rossi Francisco Carlos Rossi  Otavio Rossi Cecilia Lopes Rossi Lucia Rossi  Sueli Rossi 
Martines TERCEIRO: Município de São Bernardo do Campo/SP O MM. Juiz de Direito que este 
subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) 
levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), conforme condições presentes neste edital 
e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: De 31/01/22 (14h00) até 03/02/22 (14h00) - valor igual ou 
superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 03/02/22 (14h00) até 23/02/22 (14h00) - mínimo de 60% do 
valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF.  CONDUTORES:  Silvia de Castro Marques-Ju-
cesp 1059 e José Roberto Neves Amorim-Jucesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance 
Leilões. DESCRIÇÃO DO BEM: Imóvel localizado na Av. Imperatriz Leopoldina, nº 335, Bairro Nova 
Petrópolis, São Bernardo/SP, com as seguintes divisões internas e externas: garagem para 4 carros, 
jardim, sala, 3 dormitórios, cozinha, 1 banheiro, uma edícula com 3 cômodos (quarto, banheiro e cozi-
nha), área de serviço, ofi cina, churrasqueira e quintal, com uma área total de 480m² e área construída 
de aproximadamente 239,25m². Contribuinte nº 004.014.029.000. Matrícula nº 157.920  do 1º CRI de 
São Bernardo do Campo/SP. AVALIAÇÃO: R$ 1.400.000,00 (em Ago/18). INTIMAÇÃO: Ficam a(s) 
partes, executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietá-
rio(s), promitente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia 
real ou com penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) 
de qualquer modo parte na presente ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via edi-
talícia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intimação pessoal, 
bem como da penhora realizada em 13/12/17, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar 
ignorância do contido neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de 
julgamento relativos ao feito. Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que 
suprirá eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ/SP - J2804
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedi-
do nos autos da: AÇÃO: Extinção de Condomínio (Cumprimento de Senten-

ça) PROCESSO Nº: 0009209-82.2020.8.26.0554 EXEQUENTE: Lecy Fernandes Augusto Cerchiari 
EXECUTADO: Elcy Augusto Bassoli TERCEIRO: Município de Santo André/SP O MM. Juiz de Direito 
que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que 
será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), conforme condições presentes 
neste edital e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: De 31/01/22(15h00) até 03/02/22(15h00)-va-
lor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 03/02/22(15h00) até 23/02/22(15h00)-mínimo 
de 80% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF.  CONDUTORES:  Silvia de Castro 
Marques-Jucesp 1059 e José Roberto Neves Amorim-Jucesp 1106, exclusivamente pela plataforma 
D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): O terreno na Avenida Padre Anchieta, localizado 
nos fundos do prédio nº 642, situado a 53,00m em curva da Rua Padre Vieira, Bairro Jardim, medindo 
13,50, na linha divisória com o referido prédio nº 642, tendo 10,10m no lado esquerdo confi nando com 
o lote nº 10, e 20,60m no lado direito, confi nando com o lote nº 08; 18,00m em linha enviesada nos 
fundos, onde confi na com os lotes 13 e 14, perfazendo a área de 217,00m². Matrícula nº 91.243 do 
1º CRI de Santo André/SP. Informação do Ofi cial de Justiça, Avaliador ou Perito: Imóvel situado 
na Avenida Padre Anchieta, nº 650, com área construída de 217m². AVALIAÇÃO: R$ 1.040.533,00 
(em Set/20), que será devidamente atualizado na ocasião da disponibilização no site. INTIMAÇÃO: 
Ficam a(s) partes, executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), 
coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com 
garantia real ou com penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros e demais interessados, que 
não seja(m) de qualquer modo parte na presente ação, INTIMADOS das presentes designações, por 
esta via editalícia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intimação 
pessoal, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido neste edital. 
Não consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de julgamento relativos ao feito. Será 
este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá eventual insucesso nas 
notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS/SP - J2811
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido 

nos autos da: AÇÃO: Anulação c/c Indenização e Repetição do Indébito (Cumprimento de Sen-
tença) PROCESSO Nº: 0003676-12.2006.8.26.0562 EXEQUENTE: Roberta Amaral Valle Machado 
EXECUTADOS: Casa de Saúde de Santos S/A Nipomed - Nipo Corporation Serviços em Saúde 
Ltda. (Globalmed Representações Comerciais de Sistema de Saúde Ltda.) Homero Martins Junior 
Carlos Alexandre da Rocha Katsuhiro Roberto Morimoto TERCEIRO: Município de de Juquitiba O 
MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e Resolução 236/16-
CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), conforme 
condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: De 31/01/22(15h00) 
até 03/02/22(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 03/02/22(15h01m) até 
23/02/22(15h00)-mínimo de 50% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF.  CONDU-
TORES:  Silvia de Castro Marques-Jucesp 1059 e José Roberto Neves Amorim-Jucesp 1106, exclu-
sivamente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO BEM: Um terreno, situado na Rua 
dos Abacateiros, constituído pelo lote 13, da quadra A, do loteamento Mansões Contemporâneas, 
em zona urbana, bairro do Juquiá ou Ribeirão Grande, distrito e município de Juquitiba, Comarca de 
Itapecerica da Serra, medindo 29m de frente para a referida rua; do lado direito de quem da rua olha 
para o terreno mede 76m, confrontando com o lote 14; do lado esquerdo mede 77m, confrontando 
com o lote 12, tendo nos fundos a largura de 34m, em 2 segmentos, 1 de 15m e outro de 19m, ambos 
confrontando com a área verde, encerrando a área total de 2.112m², Cadastro Municipal nº 3.734. 
Matrícula nº 61.315 do CRI de Itapecerica da Serra/SP. AVALIAÇÃO: R$ 56.000,00 (em Out/18), que 
será devidamente atualizado na ocasião da disponibilização no site. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) par-
tes, executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), 
promitente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou 
com penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de 
qualquer modo parte na presente ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via edi-
talícia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intimação pessoal, 
bem como da penhora realizada em 14/12/17, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar 
ignorância do contido neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de 
julgamento relativos ao feito. Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que 
suprirá eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS/SP - J3027
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedi-
do nos autos da: AÇÃO: Cobrança (Cumprimento de Sentença) PROCESSO 

Nº: 0017893-74.2017.8.26.0562 EXEQUENTE: Condomínio Edifício Brisa Serrana EXECUTADOS: 
Espólio de Antônio Cesar Gouveia (representado por Cláudia Candido Gouveia) Cleide Candido Gou-
veia TERCEIRO: Município de Santos O MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei 
(art. 879, II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) 
bem(ns) abaixo descrito(s), conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com.
br. 1ª PRAÇA: De 31/01/22(15h00) até 03/02/22(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª 
PRAÇA: De 03/02/22(15h01m) até 23/02/22(15h00)-mínimo de 50% do valor de 1ª Praça. HORÁ-
RIO: Ofi cial de Brasília/DF.  CONDUTORES:  Silvia de Castro Marques-Jucesp 1059 e José Roberto 
Neves Amorim-Jucesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO 
BEM: Direitos possessórios sobre o apartamento nº 33, porta 6, do bloco B2, do Condomínio Edifício 
Brisa Serrana, situado na Avenida Francisco da Costa Pires, nº 88, Vila São Jorge, Santos/SP. Infor-
mação do Ofi cial de Justiça, Avaliador ou Perito: O imóvel possui  51,81m² de área construída 
e é composto por sala, 2 dormitórios, banheiro social, cozinha e área de serviço. OBSERVAÇÕES: 
O imóvel não possui matrícula própria, tendo em vista que as unidades do referido condomínio não 
foram desmembradas até a presente data. AVALIAÇÃO: R$ 133.000,00 (em Mar/21), que será de-
vidamente atualizado na ocasião da disponibilização no site. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, exe-
cutado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), promi-
tente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com 
penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de qualquer 
modo parte na presente ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via editalícia, na 
pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como 
da penhora realizada em 15/07/20, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância 
do contido neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de julgamento 
relativos ao feito. Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá 
eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

16ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - J3067
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedi-

do nos autos da: AÇÃO: Execução PROCESSO Nº: 1090647-54.2019.8.26.0100 EXEQUENTE: 
Artemus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial EXECUTADOS: Superstar 
Calçados Ltda. Rafi  Kahtalian TERCEIROS: Município de São Paulo Condomínio Edifício Milus  CO-
PROPRIETÁRIOS: Berge Kahtalian Carmene Kahtalian O MM. Juiz de Direito que este subscreve, 
na forma da Lei (art. 879, II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a 
público leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), conforme condições presentes neste edital e no site 
www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: De 31/01/22(15h00) até 03/02/22(15h00)-valor igual ou superior ao 
da avaliação; 2ª PRAÇA: De 03/02/22(15h00m) até 23/02/22(15h00)-mínimo de 60% do valor de 1ª 
Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF.  CONDUTORES:  Silvia de Castro Marques-Jucesp 1059 e 
José Roberto Neves Amorim-Jucesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. DES-
CRIÇÃO DO  BEM: 1/3 de um apartamento nº 61, no 6º andar do Condomínio Edifício Milus, situado 
na Rua Fausto Ferraz, nº 61, no 17º subdistrito Bela Vista, correspondendo-lhe o direito de uso de um 
espaço indiscriminado para guarda de automóveis na garagem situada no subsolo do edifício, encer-
ram a área útil de 360,35m², área comum de 54,07m² e área construída de 414,42m², corresponden-
do-lhe uma fração ideal de 1/17 avos no respectivo terreno. Cadastro Municipal nº 009.066.0136-3. 
Matrícula nº 71096 do 4º CRI de São Paulo/SP. Informação do Ofi cial de Justiça, Avaliador ou 
Perito: O imóvel possui sala para 3 ambientes, copa, lavabo, dormitório, banheiro social, 2 suítes, 
despensa, cozinha, lavandeira, dormitório de serviço e banheiro de serviço. ÔNUS: Arrolamento de 
Bens e Direitos de 1/3 do imóvel (R.2-25/03/14); Ação de Execução ajuizada por Banco Mercantil do 
Brasil S/A (Av.3-12/09/16); Decreto de Indisponibilidade (Av.4-09/10/18, Av.5-06/05/19, Av.6-06/05/19 
e Av.7-09/09/19); e Penhora em favor do Exequente (Av.9-14/08/20). AVALIAÇÃO: R$ 741.000,00 
(100%=R$2.220.429,54) (em Fev/21), que será devidamente atualizado na ocasião da disponibi-
lização no site. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/
hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), 
usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros 
e demais interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte na presente ação, INTIMADOS das 
presentes designações, por esta via editalícia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam 
localizados para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 06/03/20, não podendo, 
de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido neste edital. Não consta nos autos 
haver recursos ou causas pendentes de julgamento relativos ao feito. Será este edital, por extrato, 
afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá eventual insucesso nas notifi cações pessoais e 
dos respectivos patronos.

20ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - J3257
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedi-

do nos autos da: AÇÃO: Execução PROCESSO Nº: 1023995-94.2015.8.26.0100 EXEQUENTE: 
Kenzo Administração e Participações Ltda. EXECUTADO: Masahide Oba Me TERCEIRO: Prefei-
tura de Osasco/SP O MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e 
Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo 
descrito(s), conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: 
De 31/01/22(15h00) até 03/02/22(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 
03/02/22(15h00) até 23/02/22(15h00)-mínimo de 60% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de 
Brasília/DF.  CONDUTORES:  Silvia de Castro Marques-Jucesp 1059 e José Roberto Neves Amorim-
-Jucesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO BEM: Um apar-
tamento nº 54, localizado no 5º andar do Edifício Juliana, situado na Avenida Comandante Sampaio 
nº 414, Osasco/SP, com área privativa de 46,725m²; área comum de divisão não proporcional de 
10,246m²; área comum de divisão proporcional de 26,979m²; área total de 83,950m² e uma fra-
ção ideal no terreno correspondente a 2,357085% ou 23,5709m² com direito ao uso de uma vaga 
na garagem localizada em local indeterminado e com auxílio de manobrista. Cadastro Municipal nº 
23223.24.18.0390.00.000.04. Matrícula nº 63.598 do CRI de Osasco/SP. ÔNUS: Penhoras em favor 
do Exequente (Av.4-28/10/16 e Av.5-18/09/19). PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS: Em favor do 
Exequente - Proc. nº 1037859-05.2015.8.26.0100 - 20ª V.C. do Foro Central da Comarca de São 
Paulo/SP - R$123.756,40. AVALIAÇÃO: R$ 270.000,00 (em Abr/21), que será devidamente atualiza-
do na ocasião da disponibilização no site. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, executado(s), cônjuge(s), 
credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), 
senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com penhora(s) anteriormente 
averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte na presente 
ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via editalícia, na pessoa de seus represen-
tantes ou caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 
26/02/19, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido neste edital. 
Não consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de julgamento relativos ao feito. Será 
este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá eventual insucesso nas 
notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

33ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - J3261
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, ex-

pedido nos autos da: AÇÃO: Monitória (Cumprimento de Sentença) PROCESSO Nº: 1079792-
50.2018.8.26.0100 EXEQUENTE: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A EXECUTADOS: Posto Quality 
Ltda. CR Kume S/A TERCEIRO: Município de Assis/SP CREDOR HIPOTECÁRIO: AM/PM Co-
mestíveis Ltda. O MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e 
Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo 
descrito(s), conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: 
De 31/01/22(15h00) até 03/02/22(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 
03/02/22(15h00) até 23/02/22(15h00)-mínimo de 50% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de 
Brasília/DF.  CONDUTORES:  Silvia de Castro Marques-Jucesp 1059 e José Roberto Neves Amo-
rim-Jucesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO BEM: Um 
terreno, composto pelos lotes números 03 e 04 da quadra E.C, do loteamento denominado Jardim 
Europa I, situado do lado par da numeração da Rua Benedito Spinardi, do lado esquerdo de quem 
vai da rua Sebastião Mendes de Brito, distante 31m da rua Sebastião Nogueira Leite (dr. Leitinho), 
Assis/SP, medindo 30m de frente, por 30m da frente aos fundos, totalizando uma área de 900m², 
dividindo e confrontando-se: pela frente com a rua Bento Spinardi; pelo lado direito, de quem olha 
da rua para o terreno, área verde do loteamento. Pelo lado esquerdo com o lote número 02; e, 
pelos fundos com os lote números 07 e 08. No terreno foi construído um prédio de nº 1450, situado 
na Rua Benedito Spinardi, com área de 288,50m². Cadastro Municipal nº 5.281.003.001. Matrícula 
nº 35.086 do CRI de Assis/SP Informação do Ofi cial de Justiça, Avaliador ou Perito: No terre-
no está edifi cada um residência com 2 pavimentos. No pavimento térreo estão edifi cadas sala de 
estar/jantar, lavabo, cozinha americana, área de serviço, 2 suítes, varanda com espaço gourmet, 
abrigo para 2 veículos, quarto de despejo e uma piscina. E, no pavimento superior, estão edifi cadas 
uma suíte e uma sala íntima. ÔNUS: Restrições Urbanísticas (Av.5-20/08/10); Hipoteca em favor do 
Exequente e de AM/PM Comestíveis Ltda. (R.6-03/11/11);  e Penhora em favor do Exequente (Av.8-
10/08/20). PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS: Em favor de AM/PM Comestíveis Ltda. - Proc. nº 
0061330-28.2019.8.26.0100 - 35ª V.C. do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP - R$13.849,24. 
AVALIAÇÃO: R$ 1.050.000,00 (em Mar/21), que será devidamente atualizado na ocasião da dispo-
nibilização no site. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/
hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), 
usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros 
e demais interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte na presente ação, INTIMADOS das 
presentes designações, por esta via editalícia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam 
localizados para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 27/05/20, não podendo, 
de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido neste edital. Não consta nos autos 
haver recursos ou causas pendentes de julgamento relativos ao feito. Será este edital, por extrato, 
afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá eventual insucesso nas notifi cações pessoais e 
dos respectivos patronos.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - J3267
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido 

nos autos da: AÇÃO: Execução PROCESSO Nº: 1008375-66.2019.8.26.0564 EXEQUENTE: An-
tônio Carlos Gomes EXECUTADOS: Oseilson Ferreira da Silva Osefran Ferreira da Silva O MM. 
Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), 
FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), conforme 
condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: De 31/01/22(14h00) 
até 03/02/22(14h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 03/02/22(14h00) até 
23/02/22(14h00)-mínimo de 60% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF.  CONDU-
TORES:  Silvia de Castro Marques-Jucesp 1059 e José Roberto Neves Amorim-Jucesp 1106, exclusi-
vamente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO BEM: Um imóvel consistente no prédio 
nº 566 da Rua Princesa Francisca Carolina, bairro Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo/SP, e 
respectivo terreno correspondente a parte do lote nº 3 da quadra A, do referido bairro, medindo 5m de 
frente para a mencionada via pública, tendo igual largura nos fundos, onde confronta com Névio Tog-
nato ou sucessores, da frente aos fundos, do lado direito e do lado esquerdo, mede 27m confrontando 
de uma lado com o lote nº 2 e, do outro lado com o remanescente do lote nº 3, encerrando 135m². 
Cadastro Municipal nº 004.024.004.000. Matrícula nº 33.704 do CRI de São Bernardo do Campo/SP. 
Informação do Ofi cial de Justiça, Avaliador ou Perito: O imóvel possui dois pavimentos. O pavi-
mento térreo é composto de garagem, sala de estar, lavabo, sala de jantar, cozinha, suíte serviço e 
escritório (esses dois últimos na edícula). E, o pavimento superior, é composto por varanda equipada 
com churrasqueira e 4 suítes. AVALIAÇÃO: R$ 862.000,00 (em Jul/21). INTIMAÇÃO: Ficam a(s) 
partes, executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietá-
rio(s), promitente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia 
real ou com penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) 
de qualquer modo parte na presente ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via edi-
talícia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intimação pessoal, 
bem como da penhora realizada em 15/07/20, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar 
ignorância do contido neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de 
julgamento relativos ao feito. Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que 
suprirá eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

27ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - J3285
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedi-

do nos autos da: AÇÃO: Extinção de Condomínio (Cumprimento de Sentença) PROCESSO Nº: 
0052310-13.2019.8.26.0100 EXEQUENTES: Rosely de Almeida Vilardo Dionísio de Almeida Saben-
ça EXECUTADOS: Anita Ciccione Francio Eliane Bueno Maia Ésio Mathias Francio CÔNJUGE: 
Ione de Jesus Francio TERCEIROS:  Município de São Paulo Adelaide Ferreira de Souza O MM. 
Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), 
FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), conforme 
condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: De 31/01/22(15h00) 
até 03/02/22(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 03/02/22(15h00) até 
23/02/22(15h00)-mínimo de 60% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF.  CONDU-
TORES:  Silvia de Castro Marques-Jucesp 1059 e José Roberto Neves Amorim-Jucesp 1106, exclusi-
vamente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Um prédio composto de 2 
pavimentos e seu respectivo terreno situados à Rua Nilo Peçanha, nº 117, no 16º Subdistrito Mooca, 
o terreno mede e confronta, sempre de quem do imóvel olha para a via pública, 4,30m de frente e 
igual medida nos fundos, 20m da frente aos fundos e de ambos os lados, confrontando do lado es-
querdo com o prédio de nº 119, nos fundos com quem de direito (atualmente com os fundos do prédio 
nº 118, que faz frente para a rua Luiz Guimarães), e do lado direito com o prédio nº 111, abrangendo 
a área aproximadamente de 85,14m². Cadastro Municipal nº 028.035.0014-0. Matrícula nº 105.591 
do 7º CRI de São Paulo/SP. Informação do Ofi cial de Justiça, Avaliador ou Perito: O imóvel é 
constituído por uma construção residencial de 03 pavimentos. O pavimento térreo possui garagem, 
com capacidade para abrigar 1 veículo, sala, copa/cozinha, dormitório e banheiro. O 1º andar possui 
2 dormitórios, banheiro e área de serviço. E, o 2º andar, possui um depósito. Totalizando uma área 
construída de 113m². ÔNUS: Direito Real de Habitação em favor de Adelaide Ferreira de Souza (R.5-
09/10/06). AVALIAÇÃO: R$ 310.000,00 (em Abr/17), que será devidamente atualizado na ocasião 
da disponibilização no site. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi -
duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), senhorio(s) 
direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com penhora(s) anteriormente averbada(s), 
terceiros e demais interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte na presente ação, INTIMA-
DOS das presentes designações, por esta via editalícia, na pessoa de seus representantes ou caso 
não sejam localizados para a intimação pessoal, não podendo, de forma alguma, posteriormente, 
alegar ignorância do contido neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas pendentes 
de julgamento relativos ao feito. Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o 
que suprirá eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO CARLOS/SP - J3288
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido 
nos autos da: AÇÃO: Execução PROCESSO Nº: 0006180-42.2007.8.26.0566 

EXEQUENTE: Agrindus S/A Empresa Agrícola Pastoril EXECUTADOS: Cooperativa dos Trabalha-
dores na Indústria Laticinista de São Carlos e Região Cotilasc João Reinaldo Damaceno Rodrigues 
Delphino Martins Junior  Anderson Eber de Falco Edilson Cavalcante Pinto Marcelo Silvani  Anto-
nio Vendramini  Fernando de Souza Francisco Fernandes Jurandir do Nascimento José Roberto 
Bertocco  Oliveira de Jesus Garbo Sara Gonçalves Cooperativa de Laticínios de São Carlos e Rio 
Claro - COLASCRIC TERCEIROS: Município de São Carlos/SP Sistema Paulista de Assistência O 
MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e Resolução 236/16-
CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), conforme 
condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: De 31/01/22(15h00) 
até 03/02/22(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 03/02/22(15h00) até 
23/02/22(15h00)-mínimo de 60% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF.  CONDU-
TORES:  Silvia de Castro Marques-Jucesp 1059 e José Roberto Neves Amorim-Jucesp 1106, exclu-
sivamente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO BEM: Um prédio, situado na cidade, 
município, comarca e circunscrição de  São Carlos/SP, com frente para a Rua Joaquim Evangelista 
de Toledo, nº 253, com 2 destinados para manutenção e escritórios, com a área construída de 504m², 
e área total de 1.453,66m². Cadastro Municipal nº 02.001.001.001. Matrícula nº 159.142 do CRI de 
São Carlos/SP. ÔNUS: Existência da Execução nº 0183818-05.2007.8.26.0100, ajuizada por Sistema 
Paulista de Assistência (AV.02-16/04/18); Penhora em favor da Exequente (AV.03-16/04/18) e Decre-
to de Indisponibilidade de bens (AV.05-03/03/21). AVALIAÇÃO: R$ 3.000.000,00 (em Set/20), que 
será devidamente atualizado na ocasião da disponibilização no site. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, 
executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), 
promitente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou 
com penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de 
qualquer modo parte na presente ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via edi-
talícia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intimação pessoal, 
bem como da penhora realizada em 07/08/18, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar 
ignorância do contido neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de 
julgamento relativos ao feito. Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que 
suprirá eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

35ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP - J3314
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expedido 

nos autos da: AÇÃO: Busca e Apreensão PROCESSO Nº: 1041214-86.2016.8.26.0100 EXEQUEN-
TE: Caruana S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento EXECUTADOS: Viação 
Nova Filadélfi a Ltda Francisco Policarpo de Melo Neto Técio Nogueira Melo Décio Santos de Melo 
TERCEIROS: Francisca Nogueira de Melo Viação Rio Jordão Ltda Município de Santana/AP Municí-
pio de Macapá/AP Edifício Condomínio Turmalina Residence União Federal COPROPRIETÁRIOS: 
José Luiz Ortiz Vergolino Viação Cidade de Santana Ltda. O MM. Juiz de Direito que este subscreve, 
na forma da Lei (art. 879, II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a 
público leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), conforme condições presentes neste edital e no site 
www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: De 31/01/22(15h00) até 03/02/22(15h00)-valor igual ou superior ao 
da avaliação; 2ª PRAÇA: De 03/02/22(15h00) até 23/02/22(15h00)-mínimo de 60% do valor de 1ª 
Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF.  CONDUTORES:  Silvia de Castro Marques-Jucesp 1059 e 
José Roberto Neves Amorim-Jucesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. DES-
CRIÇÃO DOS BENS: (i) O apartamento nº 502, Tipo A, integrante do “Edifício Condomínio Turmalina 
Residence”, localizado na Rua paraná, nº 1295, Bairro Santa Rita, Macapá/AP, com área de cons-
trução a unidade de 154,38m², uma vaga de garagem e a respectiva fração ideal do domínio útil do 
terreno de 2,76% constituído do Lote Urbano nº 500 (antigo 28 e 29), Quadra 34, Setor 03. Matrícula 
nº 51.457 do 1º CRI de Macapá/AP; (ii) O lote urbano sob o nº 09, quadra 25, setor 17, situado na lo-
calidade de Porto de Santana, município de Santana/AP, constante do loteamento denominado “Vila 
Amazonas”, com área de 671,17 m², com 154,6m² de área construída, contendo as seguintes depen-
dências: pátio, sala, 3 quartos, corredor, banheiro social, copa-cozinha, área de serviço, dependência 
completa de empregada e pátio de serviço, a qual tomou o nº 341, da Rua D-20. Matrícula nº 1.346 
do CRI de Santana/AP (antiga matrícula nº 1.695 do 1º CRI de Macapá/AP); (iii) Direitos sobre o lote 
urbano sob nº 240, quadra 77, integrante do Loteamento denominado “CENTRO EMPRESARIAL 
SANTANA”, localizado no Município de Santana/AP, com área de 3.920,10m², RIP nº 0605.0102754-
19. Matrícula nº 22 do CRI de Santana/AP (antiga matrícula nº 6.902 do 1º CRI de Macapá/AP); (iv) 
Direitos sobre o lote urbano sob nº 804, quadra 77, integrante do Loteamento denominado “CENTRO 
EMPRESARIAL SANTANA”, localizado no Município de Santana/Apcom área de 4.560m². Matrícula 
nº 300 do CRI de Santana/AP (antiga matrícula nº 6.894 do 1º CRI de Macapá/AP). ÔNUS: (i) Pe-
nhoras em favor do Exequente (R.2-19/08/19 e R.03-02/10/19); (ii) Penhoras em favor do Exequente 
(R.1-17/10/19 e R.2-17/10/19); (iii) Penhoras em favor do Exequente (R.3-14/06/19 e R.04-17/10/19); 
e  (iv) Penhoras em favor do Exequente (R.1-14/06/19 e R.02-17/10/19);. OBS: (iii) Compromisso de 
Compra e Venda e Outras Avenças, fi rmado entre José Luiz Ortiz Vergolino (promitente  vendedor) e 
Francisca Nogueira Melo (promitentes compradora) - não registrado na Matrícula. (iv) Compromisso 
de Compra e Venda e Outras Avenças, fi rmado entre Viação Cidade de Santana Ltda. (promitente  
vendedor) e Francisca Nogueira Melo (promitentes compradora) - não registrado na Matrícula. AVA-
LIAÇÃO: (i) R$ 387.000,00; (ii) R$ 2.921.800,00; (iii) e (iv) R$ 1.326.000,00 (em Abr/21), que será 
devidamente atualizado na ocasião da disponibilização no site. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, exe-
cutado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), promi-
tente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com 
penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de qualquer 
modo parte na presente ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via editalícia, na 
pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como 
da penhora realizada em 08/04/19, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância 
do contido neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de julgamento 
relativos ao feito. Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá 
eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO DA COMARCA 
DE SÃO PAULO/SP - J3354 Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abai-

xo descrito(s) e intimação, expedido nos autos da: AÇÃO: Execução PROCESSO Nº: 1054473-
49.2019.8.26.0002 EXEQUENTE: Condomínio Vila Nova Sabará - Praça Flora EXECUTADO: Jef-
ferson Geraldo Felipe TERCEIROS: Município de São Paulo/SP CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco 
Santander (Brasil) S/A O MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC 
e Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo 
descrito(s), conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: 
De 31/01/22(15h00) até 03/22/22(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 
03/22/22(15h00) até 23/02/22(15h00)-mínimo de 50% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de 
Brasília/DF.  CONDUTORES:  Silvia de Castro Marques-Jucesp 1059 e José Roberto Neves Amo-
rim-Jucesp 1106, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO BEM: Direitos 
sobre o apartamento nº 17, localizado no 1º pavimento da Torre “A” - Rubi, integrante do empreendi-
mento denominado “Vila Nova Sabará - Praça Flora”, situado à Rua Quararibéia, nº 300, no Bairro do 
Aterrado, 29º Subdistrito - Santo Amaro, com a área privativa coberta edifi cada de 61,170m2 e a área 
comum coberta edifi cada de 29,646m2; totalizando a área edifi cada de 90,816m2; mais área comum 
descoberta de 21,609m2; perfazendo a área total de 112,425m2; estando incluído nas áreas comuns 
o direito a 1 vaga indeterminada na garagem coletiva, para a guarda de 1 automóvel de passeio, 
correspondendo-lhe a fração ideal de 0,004165 no terreno e demais coisas comuns do condomínio. 
Contribuinte nº 090.150.0043-3.  Matrícula nº 415.870 do 11º CRI de São Paulo/SP. Informação do 
Ofi cial de Justiça, Avaliador ou Perito: O condomínio tem como área comum, salão de festas, 
salão de jogos, playground,quadra poliesportiva, brinquedoteca, piscina adulto e piscina infantil, salão 
com churrasqueira. Condomínio possui um prédio garagem anexo com entrada pela rua Quararibéia. 
ÔNUS: Alienação Fiduciária em favor do Banco Santander (Brasil) S/A (R.5-13/01/16) e Penhora em 
favor do Exequente (Av.7-01/04/21). AVALIAÇÃO: R$ 450.000,00 (em Set/21), que será devidamen-
te atualizado na ocasião da disponibilização no site. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, executado(s), 
cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), promitente(s) 
comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com penhora(s) 
anteriormente averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte 
na presente ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via editalícia, na pessoa de 
seus representantes ou caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da penhora 
realizada em 15/04/20, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância do contido 
neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de julgamento relativos ao 
feito. Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá eventual insu-
cesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

Edital Para Conhecimento Geral - Prazo de 30 dias. 
Processo nº 1053553-07.2021.8.26.0002 A MM. Juíza 
de Direito da 8ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dra. 
Jucimara Esther de Lima Bueno, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a quem possa interessar que neste Juízo tramita a 
Ação de Alteração de Regime de Bens movida por 
João Ribeiro Conrado Neto, RG 8.8XX.XX8-X, CPF 
112.XXX.XXX-86, e Silvana Vasconcelos Melgaço 
Conrado, RG 37.6XX.XX2-1, CPF 372.XXX.XXX-00, 
por meio da qual os requerentes indicados intentam 
alterar o regime de bens do casamento de comunhão 
parcial de bens para separação total de bens. O presente 
edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de 
S ã o  P a u l o ,  a o s  1 0  d e  n o v e m b r o  d e  2 0 2 1 .
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