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Peru e chester vão 
custar perto de R$ 120 
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Prevent quer suspender 
27 dos seus planos 
de saúde         EM  DESTAQUE/A2

PEDRO NASTRI

Em parceria com a Play For a Cause, a 
Stock Car leiloa nesta segunda a opor-
tunidade para uma pessoa conhecer os 
bastidores de uma equipe. O valor ar-
recadado irá para o Instituto Ingo Hof-
fmann.                         LEILÕES&NEGÓCIOS/B1

Stock faz leilão
de experiências

DIVULGAÇÃO

A Kia lança o Stonic, primeiro 
SUV compacto híbrido do Brasil. 
O carro vai custar R$ 149,9 mil e 
chega com motor 1.0 Kappa tur-
bo de três cilindros a gasolina 
com sistema híbrido leve MHEV  
Smartstream de 48V, com 120 ca-
valos de potência.      AUTOMOTOR/B11

Stonic, 1º compacto híbrido

R$ 2,00
DF e outros Estados - R$ 3,00

gazetasp.com.brFUNDADO EM 1.999 - ANO 22 - Nº 5.835
Sábado a Segunda-feira
4 A 6 DE DEZEMBRO DE 2021 

ANDREY POPOV

IBGE terá processo 
seletivo com 207 

mil vagas  BRASIL/A9

CENSO 2022

Santos vai proibir o 
comércio nas praias 

durante a virada  ESTADO/A4

RÉVEILLON

Leilão tem 68 imóveis 
com lances a partir de 

R$ 50 mil  LEILÃO&NEGÓCIOS/B1

OPORTUNIDADE

 APara especialistas, consultas a distância são prática sem volta 
e conseguiram tornar mais acessíveis os serviços de saúde. ESTADO/A3

TELEMEDICINA
veio para � car?

 DIVULGAÇÃO
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a missão de levar à tona as informações que lhe 
são conferidas,  não se vendendo aos interesses 
partidários e políticos,  sempre focado em um 
único objetivo: informar corretamente os seus 
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GAZETA DE S. PAULO

Réveillon adiado. O governador João Doria (PSDB) 
defendeu que prefeitos paulistas suspendam festas de 
réveillon no Estado. Com a chegada da variante Ômi-
cron e a quarta onda da Covid-19 na Europa, ao menos 
14 capitais no Brasil já desistiram de eventos públicos 
no fim do ano. Doria está em viagem oficial a Nova 
York para encontro com investidores organizada pela 
InvestSP. “Os prefeitos podem tomar medidas mais du-
ras que o Estado, mas não mais facilitadoras”, disse Do-
ria. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), tam-
bém está em Nova York, e decidiu pelo cancelamento 
da festa de fim de ano na avenida Paulista. A gestão 
municipal também manteve a obrigatoriedade do uso 
de máscaras de proteção em locais fechados e ambien-
tes externos.

Eficácia das vacinas contra Ômicron. A Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) notificou os 
laboratórios que produzem vacinas contra a Covid-19 
para que informem a eficácia e efetividade dos imuni-
zantes contra a nova variante Ômicron. A Anvisa en-
viou ofício à Pfizer, Janssen, Butantan e Fiocruz. Entre 
os questionamentos, a agência federal quer saber sobre 
os estudos em andamento para avaliar o impacto das 
variantes do coronavírus na capacidade dos fármacos 
de reduzir os efeitos do vírus no organismo. A medida 
faz parte do acompanhamento da Anvisa para as vaci-
nas autorizadas. A Pfizer informou, por meio de nota, 
que já começou a avaliar os efeitos da variante detec-
tada na Europa e África do Sul em relação à eficácia do 
imunizante. Já há três casos oficiais de pessoas infecta-
das pela variante no Brasil.

Prevent Senior: suspensão de planos. A Prevent 
Senior solicitou à Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) a suspensão da comercialização de 27 
dos seus planos de saúde. “Vamos focar os esforços em 
atender os nossos 550 mil beneficiários porque fomos 
vítimas do sistema político”, afirmou, em nota, o em-
presário e CEO da Prevent Senior, Fernando Parrillo. 
De acordo com a ANS, a interrupção de vendas só será 
autorizada 30 dias após a solicitação. A agência regula-
dora explicou que, até 18 de dezembro, a Prevent Senior 
não poderá recusar o ingresso de nenhum consumidor. 
“Se, em 18 de dezembro, houver operadoras em proces-
so de portabilidade especial ou extraordinária de ca-
rências, e a Prevent Senior for a opção de destino para 
os beneficiários dessas operadoras, a suspensão dos 
planos não será autorizada até que os prazos das referi-
das portabilidades sejam concluídos”, complementou 
a ANS.

EM 
DESTAQUE

Por Pedro Nastri 

O deputado estadual Danilo Balas e a federal Carla Zambelli (ambos do PSL) 
protocolaram um pedido de investigação no Ministério Público de SP para 
apurar possíveis irregularidades a gestão João Doria (PSDB) no programa 

Bom Prato. Uma reportagem da “Folha” apontou que o governo estadual teria 
alugado sem licitação um imóvel na zona sul da Capital para instalar uma unidade 
do programa de segurança alimentar. Só que o espaço pertence a uma empresa de 
João Batista de Santiago, filiado ao PSDB, ex-subprefeito da Capela do Socorro e alia-
do de Doria. O valor do aluguel é considerado pelos parlamentares acima do preço 
de mercado: R$ 18,9 mil. Para Balas, os fatos “revelam fortes indícios de malversação 
de recursos públicos do povo paulista”. Em nota, o governo disse que o espaço foi 
selecionado com “critérios técnicos e legais” e negou qualquer irregularidade.

BOM PRATO
Deputados acusam Doria

Seu pessoal há um 
bom tempo estava se 
convidando a colar

Mítico, apresentador do Podpah, após 
o deputado estadual Arthur do Val 

dizer que Lula havia sido convidado 
para um “podcast de funkeiro”.

São Vicente. As obras de 
recuperação da Ponte dos Barreiros, 
em São Vicente, no litoral paulista, 
devem estar concluídas até julho 
de 2022, segundo a prefeitura. Uma 
equipe da deputada Rosana Valle 
(PSB) visitou o local recentemente e 
constatou, também, que em breve 
as equipes de trabalho vão iniciar a 
recuperação de uma antiga ligação 
ferroviária no local, que vai permitir 
a chegada do VLT da Baixada San-
tista para a área continental de São 
Vicente.

Sem mudanças. Em tempo: 

após informações recebidas por esta 
coluna de que Rosana Valle poderia 
estar de mudança para o PL, o mes-
mo partido do presidente Jair Bol-
sonaro, a assessoria da parlamentar 
negou que haja qualquer negociação 
nesse sentido. “Não procede essa 
informação”, resumiu a assessoria à 
coluna.

Delegada. A Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo (Alesp) decidiu que 
vai analisar em regime de urgência o 
projeto de lei que permite a inclusão 
dos profissionais da Polícia Civil 
na chamada Atividade Delegada - 
convênio entre Estado e município 
que permite aos policiais militares 
trabalharem em seus dias de folga. 
Atualmente, apenas profissionais 
da Polícia Militar podem atuar na 
Atividade Delegada. “[Em caso de 
aprovação] A população paulista terá 
mais segurança com um número 
maior de policiais”, celebrou Dele-
gado Olim (PP), o autor da proposta, 
que deve ser votada pela Alesp nesta 
próxima semana.

DIVULGAÇÃO REPRODUÇÃOINSTAGRAM

Sem definição. O verea-
dor paulistano Thammy Miranda 
decidiu sair o PL após a filiação do 
presidente Jair Bolsonaro ao partido. 
“A gente tem ideias diferentes, além 
de que já sofri ataques pessoais de 
membros da família do presidente, 
inclusive contra meu filho quando 
ainda era recém-nascido”, revelou. 
Após contato da coluna, Miranda 
garantiu que ainda não está fechado 
com outra legenda. “O meu foco é 
trabalho, dar continuidade no que 
estamos construindo de positivo, 
independente de partido. No tempo 
certo eu penso nisso”, disse.

De olho no Poder
Por Bruno Ho� mann
bruno@gazetasp.com.br 
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Réveillon adiado. O governador João Doria (PSDB) 
defendeu que prefeitos paulistas suspendam festas de 
réveillon no Estado. Com a chegada da variante Ômi-
cron e a quarta onda da Covid-19 na Europa, ao menos 
14 capitais no Brasil já desistiram de eventos públicos 
no fim do ano. Doria está em viagem oficial a Nova 
York para encontro com investidores organizada pela 
InvestSP. “Os prefeitos podem tomar medidas mais du-
ras que o Estado, mas não mais facilitadoras”, disse Do-
ria. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), tam-
bém está em Nova York, e decidiu pelo cancelamento 
da festa de fim de ano na avenida Paulista. A gestão 
municipal também manteve a obrigatoriedade do uso 
de máscaras de proteção em locais fechados e ambien-
tes externos.

Eficácia das vacinas contra Ômicron. A Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) notificou os 
laboratórios que produzem vacinas contra a Covid-19 
para que informem a eficácia e efetividade dos imuni-
zantes contra a nova variante Ômicron. A Anvisa en-
viou ofício à Pfizer, Janssen, Butantan e Fiocruz. Entre 
os questionamentos, a agência federal quer saber sobre 
os estudos em andamento para avaliar o impacto das 
variantes do coronavírus na capacidade dos fármacos 
de reduzir os efeitos do vírus no organismo. A medida 
faz parte do acompanhamento da Anvisa para as vaci-
nas autorizadas. A Pfizer informou, por meio de nota, 
que já começou a avaliar os efeitos da variante detec-
tada na Europa e África do Sul em relação à eficácia do 
imunizante. Já há três casos oficiais de pessoas infecta-
das pela variante no Brasil.

Prevent Senior: suspensão de planos. A Prevent 
Senior solicitou à Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) a suspensão da comercialização de 27 
dos seus planos de saúde. “Vamos focar os esforços em 
atender os nossos 550 mil beneficiários porque fomos 
vítimas do sistema político”, afirmou, em nota, o em-
presário e CEO da Prevent Senior, Fernando Parrillo. 
De acordo com a ANS, a interrupção de vendas só será 
autorizada 30 dias após a solicitação. A agência regula-
dora explicou que, até 18 de dezembro, a Prevent Senior 
não poderá recusar o ingresso de nenhum consumidor. 
“Se, em 18 de dezembro, houver operadoras em proces-
so de portabilidade especial ou extraordinária de ca-
rências, e a Prevent Senior for a opção de destino para 
os beneficiários dessas operadoras, a suspensão dos 
planos não será autorizada até que os prazos das referi-
das portabilidades sejam concluídos”, complementou 
a ANS.

EM 
DESTAQUE

Por Pedro Nastri 

O deputado estadual Danilo Balas e a federal Carla Zambelli (ambos do PSL) 
protocolaram um pedido de investigação no Ministério Público de SP para 
apurar possíveis irregularidades a gestão João Doria (PSDB) no programa 

Bom Prato. Uma reportagem da “Folha” apontou que o governo estadual teria 
alugado sem licitação um imóvel na zona sul da Capital para instalar uma unidade 
do programa de segurança alimentar. Só que o espaço pertence a uma empresa de 
João Batista de Santiago, filiado ao PSDB, ex-subprefeito da Capela do Socorro e alia-
do de Doria. O valor do aluguel é considerado pelos parlamentares acima do preço 
de mercado: R$ 18,9 mil. Para Balas, os fatos “revelam fortes indícios de malversação 
de recursos públicos do povo paulista”. Em nota, o governo disse que o espaço foi 
selecionado com “critérios técnicos e legais” e negou qualquer irregularidade.

BOM PRATO
Deputados acusam Doria

Seu pessoal há um 
bom tempo estava se 
convidando a colar

Mítico, apresentador do Podpah, após 
o deputado estadual Arthur do Val 

dizer que Lula havia sido convidado 
para um “podcast de funkeiro”.

São Vicente. As obras de 
recuperação da Ponte dos Barreiros, 
em São Vicente, no litoral paulista, 
devem estar concluídas até julho 
de 2022, segundo a prefeitura. Uma 
equipe da deputada Rosana Valle 
(PSB) visitou o local recentemente e 
constatou, também, que em breve 
as equipes de trabalho vão iniciar a 
recuperação de uma antiga ligação 
ferroviária no local, que vai permitir 
a chegada do VLT da Baixada San-
tista para a área continental de São 
Vicente.

Sem mudanças. Em tempo: 

após informações recebidas por esta 
coluna de que Rosana Valle poderia 
estar de mudança para o PL, o mes-
mo partido do presidente Jair Bol-
sonaro, a assessoria da parlamentar 
negou que haja qualquer negociação 
nesse sentido. “Não procede essa 
informação”, resumiu a assessoria à 
coluna.

Delegada. A Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo (Alesp) decidiu que 
vai analisar em regime de urgência o 
projeto de lei que permite a inclusão 
dos profissionais da Polícia Civil 
na chamada Atividade Delegada - 
convênio entre Estado e município 
que permite aos policiais militares 
trabalharem em seus dias de folga. 
Atualmente, apenas profissionais 
da Polícia Militar podem atuar na 
Atividade Delegada. “[Em caso de 
aprovação] A população paulista terá 
mais segurança com um número 
maior de policiais”, celebrou Dele-
gado Olim (PP), o autor da proposta, 
que deve ser votada pela Alesp nesta 
próxima semana.

DIVULGAÇÃO REPRODUÇÃOINSTAGRAM

Sem definição. O verea-
dor paulistano Thammy Miranda 
decidiu sair o PL após a filiação do 
presidente Jair Bolsonaro ao partido. 
“A gente tem ideias diferentes, além 
de que já sofri ataques pessoais de 
membros da família do presidente, 
inclusive contra meu filho quando 
ainda era recém-nascido”, revelou. 
Após contato da coluna, Miranda 
garantiu que ainda não está fechado 
com outra legenda. “O meu foco é 
trabalho, dar continuidade no que 
estamos construindo de positivo, 
independente de partido. No tempo 
certo eu penso nisso”, disse.

De olho no Poder
Por Bruno Ho� mann
bruno@gazetasp.com.br 
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 A Pesquisa recente do Sin-
dicato dos Hospitais, Clínicas 
e Laboratórios do Estado de 
São Paulo (SindHosp) revela 
que sete entre dez pacientes 
estão satisfeitos com a tele-
medicina. A jornalista Silvia 
Rossetto, do bairro de Moe-
ma, na zona sul da Capital, é 
uma dessas pessoas. Ela con-
ta que passou a se consultar 
a distância, após a pandemia 
de Covid-19.

“Eu me consultei com vá-
rios especialistas, mas a con-
sulta que considero mais 
importante foi com o derma-
tologista. Por meio da tele-
consulta, ele conseguiu iden-
tificar que um sinal na minha 
pele requeria maior averigua-
ção e, depois, confirmamos 
de que se tratava de um mela-
noma. O episódio serviu para 
eu ver que a telemedicina fun-
ciona”, conta.

Assim como Silvia, mui-
tos brasileiros nunca tinham 
tido contato com a teleme-
dicina antes da pandemia, e, 
apesar de ter havido um au-
mento expressivo neste tipo 
de consulta, o potencial de 
crescimento ainda é grande 
e é uma das pistas de que a 
telemedicina e os serviços de 
teleconsulta, em geral, vieram 
para ficar.

“É um caminho sem volta. 
A pandemia do coronavírus 
acelerou o uso tanto no Bra-
sil como no mundo. Para se 
ter ideia, um levantamento da 
Associação Brasileira de Pla-
nos de Saúde [Abramge] mos-
tra que em abril deste ano fo-
ram registradas 2,8 milhões 
de teleconsultas, número 
14,4% maior que o de março. 
A associação, no entanto, reú-
ne operadoras de planos de 
saúde que contam com cerca 
de 9 milhões de beneficiários, 
enquanto o número total de 
usuários com planos de saú-
de fica perto dos 47 milhões, 
de acordo com a Agência Na-
cional de Saúde Suplementar 
[ANS], isso mostra que o uso 
da telemedicina por parte dos 
brasileiros pode ser maior”, 
explica Rodolfo Balogh, dire-
tor médico da Vibe Saúde.

Telemedicina: 
ela, de fato, 
veio para  car?

SAÚDE. Para especialistas, consultas a distância são prática sem 
volta e vieram para tornar mais acessíveis os serviços de saúde

Silvia teve um melanoma diagnosticado por teleconsula

Pesquisa realizada pelo 
SindHosp revela que 
sete entre dez pacientes 
estão satisfeitos com a 
telemedicina

ARQUIVO PESSOAL

NEGATIVE SPACE/PEXELS

que o número de pacientes 
deve crescer gradativamen-
te nos próximos meses, pois 
a telemedicina permite que 
os médicos atendam não só 
pacientes que preferem evi-
tar a exposição a uma clínica 
médica por medo do corona-
vírus, mas também que te-
nham mais acesso a pacientes 
distantes, ou com alguma res-
trição de mobilidade. Eu, por 
exemplo, tenho pacientes do 
Rio de Janeiro e de Minas Ge-
rais, que buscavam um médi-
co com a minha especialida-
de, mas não encontraram por 
perto com facilidade”, conta 
Marcelo. 

VAI FICAR MAIS BARATO?
Ainda que muitos profissio-
nais do setor de saúde ressal-
tem que a telemedicina pode 
contribuir para aumentar o 
acesso da população aos ser-
viços de saúde, muita gente 
ainda se pergunta se ela tam-
bém pode diminuir as desi-
gualdades no acesso a esses 
serviços, tornando, inclusive, 
os custos mais baratos. 

Rodolfo diz que ainda é 
cedo para falar se haverá uma 
queda nos valores de consul-
ta, por exemplo, mas garante 
que a telemedicina irá facilitar 
a vida das pessoas.

“Em um país de dimen-
sões continentais como o Bra-
sil, no qual apenas um quarto 
da população pode pagar por 
atendimento médico privado, 
as plataformas de saúde digi-
tal são uma forma acessível 
de garantir atendimento de 
qualidade a setores da popu-
lação que ainda não contam 
com uma infraestrutura hos-
pitalar completa, geralmente 
restrita aos grandes centros 
urbanos. Porém, afirmar que 
a capilaridade está direciona-
da a preço, ainda não é possí-
vel. O que podemos afirmar, 
no entanto, é que ela chegou 
para permitir o acesso aos que 
não contam com um serviço 
especializado e para facilitar a 
vida da população.”

A reumatologista Cristi-
na Ellert Salomão, por outro 
lado, pensa que pode sim ha-

O médico Marcelo Valadares, que fica em São Paulo, já atende pacientes de outros estados

DIVULGAÇÃO

Segundo o advogado 
Gustavo Palheiro, sócio 
do escritório Ernesto 
Tzirulnik Advocacia, 
por conta da pandemia 
do novo coronavírus, 
foi promulgada a lei 
13.989/20, que permite 
o uso da telemedicina 
em caráter emergencial. 
De acordo com essa 
lei, “o médico deverá 
informar ao paciente 
todas as limitações 
inerentes ao uso da 
telemedicina, tendo em 
vista a impossibilidade 
de realização de exame 
físico durante a consul-
ta”, explica.
Sobre a proteção dos 
dados do paciente, 
Gustavo esclarece que 
ganham relevância “a 
confi rmação da exis-
tência de tratamento 
e do acesso aos dados; 
portabilidade; informa-
ção sobre o compar-
tilhamento de dados; 
dentre outros.”
Por fi m, no caso de 
reembolso dos planos 
de saúde, se a cobertu-
ra estiver pactuada em 
contrato ou for obriga-
tória pelo Rol de Pro-
cedimentos e Eventos 
de Saúde, a operadora 
não poderá se negar 
reembolsar em razão de 
teleconsulta.

SEU DIREITO

O que 
diz a lei

A reumatologista Cristina Salomão acredita que a prática pode reduzir custos para médicos e pacientes 

DIVULGAÇÃO

É um caminho 
sem volta. A 
pandemia do 
coronavírus 
acelerou o 
uso da 
telemedicina 
tanto no Brasil 
como no mundo

*Rodolfo Balogh,  diretor 
médico da Vibe Saúde

Tendência 
mundial

BENEFÍCIOS.
Além do potencial, os bene-
fícios gerados pelas consulta 
a distância também contam 
pontos para que a telemedi-
cina continue em uso depois 
que a pandemia passar. Entre 
os pontos positivos da práti-
ca, Rodolfo destaca a facilida-
de de acesso e a democrati-
zação dos serviços de saúde.

“O Brasil tem 2,4 médicos 
a cada mil habitantes, uma 
taxa similar a do mundo de-
senvolvido. Porém, esses pro-
fissionais estão concentrados 
nas grandes capitais, especial-
mente nas regiões Sul e Su-
deste. Com isso, certos tipos 
de atendimento, sobretudo os 
mais especializados, simples-
mente não chegam em todos 
os cantos do País. Ou seja, me-
dicina digital é um caminho 
sem volta e também é uma 
ferramenta de redução das 
desigualdades”, argumenta.

O neurocirurgião Marcelo 
Valadares, de São Paulo, con-
corda com Rodolfo e já vê na 
prática a facilidade de acesso 
acontecer. “Hoje, cerca de 30% 
das minhas consultas são 
on-line e, acredito inclusive, 

ver alguma redução de custos 
com a telemedicina. Porém, 
ela destaca que a consulta a 
distância deve ser utilizada 
para questões mais simples.

“Sempre quis atender por 
telemedicina. Com a pande-
mia, percebi que o CFM [Con-
selho Federal de Medicina] 
seria forçado a liberar essa 
modalidade de atendimen-
to, e pretendo continuar pos-
teriormente, principalmente 
para pessoas que moram em 
regiões nas quais não há reu-
matologista, além de atender 

também todos os retornos 
por teleconsulta. Creio que 
além da comodidade, há a 
vantagem da economia. Em 
uma cidade grande como São 
Paulo, com trânsito complica-
do, estacionamentos caros e 
aluguéis caros, poder atender 
e ser atendido em casa é um 
privilégio”, diz.

FIQUE DE OLHO.
Os especialistas ouvidos pela 
Gazeta lembram que a tele-
medicina não veio para subs-
tituir o atendimento presen-

cial, que é imprescindível em 
muitos casos. Porém, ela deve 
facilitar a vida das pessoas.

Dessa forma, na hora de 
procurar por um atendimen-
to a distância lembre-se de to-
mar alguns cuidados, como 
verificar se o registro do mé-
dico (CRM) está ativo, obser-
var a qualidade do atendi-
mento oferecido, bem como 
se o médico ou a plataforma 
de consulta garantem o sigi-
lo nos atendimentos, referên-
cias, e outras informações re-
levantes. (Gladys Magalhães)
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 A Os jovens de 16 e 17 anos 
atendidos pelo Centro de 
Inovação Norte da Fundhas 
(Fundação Hélio Augusto 
de Souza) receberam nesta 
quarta-feira (1º) - após quatro 
meses de formação - a certi-
ficação dos cursos de Aper-
feiçoamento Profissional, 
oferecidos em parceria com 
o Senai (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial).

O evento aconteceu na 
sede da Instituição sem fins 
lucrativos, localizada na re-
gião norte, e contou com a 
presença de alunos, familia-
res e professores. Ao todo, os 
jovens foram certificados em 
seis cursos nas áreas de ges-
tão, liderança e comunicação.

Aos 17 anos, Nicole Gabrie-
le Lopes já está inserida no 
mercado de trabalho. A notí-
cia foi recebida com grande 
entusiasmo por ela e pela fa-

São José: alunos da Fundhas 
são certificados pelo Senai

mília. A recém formada conta 
que os cursos do Senai foram 
fundamentais para a con-
quista. “Foi muito importan-
te. Aprendi a como falar com 
público, os diversos tipos de 
clientes, a liderar e a chegar 
em um acordo”, afirmou.

A mãe da jovem, Leslie 
Stella Lopes, disse que não 
aguentou de alegria e que 

essa é uma importante con-
quista para a filha. “É uma 
oportunidade que eu não 
tive. Se ela quer, ela pode e 
ela consegue”, garantiu.

“Pude aprender a excelên-
cia no atendimento ao cliente, 
que é muito importante para 
iniciar no mercado de traba-
lho. E estou feliz pela minha 
avó estar aqui”, disse Thales 
Renan sobre a oportunidade 
do curso e destacou a partici-
pação da avó neste momento. 
“Eu estarei em todas as con-
quistas dele, na primeira filei-
ra”, afirmou Sônia Regina ao 
prestigiar o neto de 17 anos.

Ao longo do percurso na 
Fundhas, adolescentes a partir 
dos 15 anos podem concluir a 
formação com até oito certifi-
cações do Cephas (Centro de 
Educação Profissional Hélio 
Augusto de Souza) e do Senai 
em diversas áreas. (GSP)

Ao todo, os 
jovens do 
município de 16 e 
de 17 anos foram 
certificados em 
seis cursos nas 
áreas de gestão, 
liderança e 
comunicação

Joseense é 
medalhista 
em Jiu-Jitsu

 A O lutador joseense Vitor 
Toledo conquistou a medalha 
de ouro no Balneário Cam-
boriú Internacional Open de 
Jiu-jitsu realizado no último 
final de semana em Santa Ca-
tarina. O atleta compete com 
apoio da Prefeitura de São 
José dos Campos, por meio 
da LIF (Lei de Incentivo Fiscal).

Para ganhar o título na ca-
tegoria faixa preta meio pesa-
do, o esportista venceu duas 
lutas. O torneio reuniu cerca 
de 1.000 atletas de vários can-
tos do país, divididos em dife-
rentes categorias de faixas e 
pesos, com a chancela da IB-
JJF (Federação Internacional 
de Jiu-Jitsu).

Este foi o 11º campeona-
to disputado por Toledo na 
temporada 2021, com grandes 
resultados alcançados - seis 
vezes em primeiro e três vi-
ce-campeonatos. (GSP)

 A Após sofrer um acidente 
enquanto dirigia um cami-
nhão na rodovia Presidente 
Dutra, no trecho de Cachoei-
ra Paulista, em São Paulo, um 
motorista ficou preso pelo 
cinto de segurança do veículo 
a uma altura de 8 metros do 
solo. O caminhão ficou preso 
apenas à mureta do viadu-
to. O acidente aconteceu na 
quinta-feira (2).

Segundo a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), a batida 
do caminhão contra o via-
duto aconteceu no trecho de 
Cachoeira Paulista, após um 
outro veículo, que transpor-
tava uma caixa d’água, ter 
derrubado a carga na pista, 
obstruindo o fluxo. Ao tentar 
desviar da caixa d’água, ou-
tros três caminhões se envol-
veram em um engavetamen-
to. Entre estes veículos, estava 
o caminhão de Mateus.

“Eu fiquei pendurado pelo 

Motorista fica 
pendurado na Dutra

cinto de segurança. Deus esta-
va comigo, eu nasci de novo”, 
relatou Mateus Cavalcante, 
que foi resgatado do local do 
acidente sem nenhum feri-
mento. O texto conta com in-
formações do G1. (GSP)

Motorista ficou pendurado 
pelo cinto de segurança após 
sofrer acidente na rodovia 
Presidente Dutra 

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL/DIVULGAÇÃO

 A A cidade de Igaratá com-
pleta 52 anos no próximo do-
mingo (5), mas mesmo sendo 
uma cidade jovem já demons-
tra grande potencial de in-
vestimento. Pertencente à 
microrregião de São José dos 
Campos, o município é sede 
da maior corrida de trilha do 
Brasil, mas agora quer explo-
rar ainda mais o turismo e 
também outros setores.

Realizada todos os anos, 
a corrida Igaratá 23k recebe 
turistas de várias regiões do 
país. Muitos deles esticam a 
estadia na cidade para curtir 
as belezas naturais do local 
que envolvem represas, mon-
tanhas, matas preservadas e 

Verba: Prefeitura de Igaratá busca investimentos 

Cidade destaca seus diferenciais para atrair investimentos

DIVULGAÇÃO/PMI

muita água.
Próxima de um dos aero-

portos mais movimentados 
de São Paulo, o Aeroporto In-
ternacional de São José dos 
Campos, a cidade conta com 
canais estratégicos de logís-
tica para transporte de car-
ga. Além disso, o aeroporto 
é também utilizado para fins 
turísticos. A companhia aérea 
Azul já opera dois voos diá-
rios de segunda a sexta-fei-
ra, ligando Igaratá ao mundo, 
por meio do Aeroporto Inter-
nacional de Belo Horizonte , 
em Confins. 

A proximidade com São 
Paulo, uma das maiores me-
trópoles do planeta também 

O município conhecido por seu potencial 
turístico quer atrair não só investimentos 
públicos mas também privados na região

por sua hospitalidade, uma ca-
racterística importante para o 
setor de turismo. Atualmente 
este setor conta com serviços 
de lazer que são chamariz para 
empreendimentos de parques 
temáticos, hotéis, pousadas, 
bares, restaurantes e outros.

A responsabilidade am-
biental também é frequente-
mente destacada como dife-
rencial da Cidade. Projetos de 
incentivo ao plantio de árvo-
res e de preservação dos rios 
da região mobilizam não só a 
iniciativa pública como tam-
bém moradores e visitantes.

A jovem e orgulhosa de-
tentora de diferenciais inte-
ressantes, como a realização 
de passeios de balão quer ago-
ra diversificar sua economia 
e busca investimentos pú-
blicos e privados para explo-
rar ainda mais seus atributos  
únicos. (GSP)

é um diferencial para o Muni-
cípio. É possível chegar à capi-
tal paulista em cerca de sete 
horas e por diferentes rodo-
vias com boa infraestrutura.

O Índice de Desenvolvi-
mento Humano no Municí-
pio é considerado alto e um 
dos maiores do País. Os mo-
radores, aliás, são conhecidos 

Igaratá 
completa  
52 anos

 A A cidade de Igaratá, localiza-
da  no Vale do Paraíba, interior 
de São Paulo, está comemo-
rando 52 anos de existência. 
Ás margens da represa do Ja-
guari, a cidade de pouco mais 
de 15 mil habitantes já mudou 
de endereço antes de se tor-
nar cidade, ainda quando era 
um vilarejo. 52 voltas da Terra 
já passaram e o presente que a 
gestão atual tem é para os mo-
radores e turistas que frequen-
tam de maneira contumaz a 
pacata região. 

Para comemorar e cele-
brar este grande momento, a 
cidade criou uma programa-
ção cultural vasta, e para quem 
gosta brincar, danças, cavalgar, 
enfim, se divertir, vale a pena 
checar o que terá na cidade. 
(GSP)

 A O comércio realizado por 
quiosques, vendedores ambu-
lantes e outros comerciantes 
que atuam nas praias de Santos 
ficará proibido durante a noite 
do dia 31 de dezembro e as pri-
meiras horas de 1º de janeiro 
de 2022. A medida foi anuncia-
da pelo prefeito Rogério Santos 
após reunião realizada com di-
versas autoridades durante o co-
meço da tarde desta sexta-feira 
(3) na Prefeitura de Santos.

De acordo com o chefe do 
Executivo santista, toda a Re-
gião passará pela primeira tem-
porada de verão que marcará a 
retomada econômica desde que 
a pandemia chegou ao Brasil em 

Comércio é 
proibido de 
funcionar 
no dia 31

SANTOS. Prefeito diz que medidas são 
necessárias para evitar crise sanitária

Santistas precisarão esperar pelo menos mais um ano para poder rever as praias com os fogos

VAGNER DANTAS/PMS

março de 2020. Mesmo que a si-
tuação já esteja mais controlada 
e boa parte da população imu-
nizada, várias medidas foram 
tomadas entre a Administração 
Municipal e outras instituições 
para garantir que a Baixada San-
tista não passe por uma crise sa-
nitária grave como em outras re-
giões no início de 2021.

“São medidas tomadas em 
conjunto com a Polícia Militar. 
Teremos o efetivo de mais de 
1.400 policiais extras aqui na 
cidade de Santos. Ampliamos 
também a Guarda Municipal, 
criamos uma força-tarefa da Pre-
feitura com outras secretarias 
justamente para garantir essa 

temporada, [para garantir] a se-
gurança pública sanitária dessa 
temporada, que será a tempo-
rada da retomada econômica, 
mas com segurança, com saú-
de”, afirmou Rogerio.

“A pandemia não acabou 
então medidas foram necessá-
rias ser regradas, por exemplo, 
um percentual de capacidade 
máxima nos eventos durante a 
temporada. Os estabelecimen-
tos que farão shows e eventos de 
fim de ano não terão capacidade 
máxima e isso será estabelecido 
por decreto. Também no dia 31, 
na virada do ano, está proibi-

do a partir das 20h ambulantes, 
quiosques e comércio na faixa 
de areia e na orla assim como 
as barracas de praia”.

Além dos profissionais que 
atuam na orla da praia e tam-
bém na faixa de areia, mora-
dores e turistas também estão 
proibidos de levar seus próprios 
apetrechos para celebrar a vira-
da do Ano Novo.

“Também está proibida a 
montagem de barracas indivi-
duais, aquelas barracas familia-
res, na areia, durante esse pe-
ríodo das 20h às 6h da manhã 
do dia 1º e também pedimos à 

população que não usem fogos 
de artifício, não levem garrafas 
de vidro para essa região. Esta-
mos desestimulando com que 
as pessoas vão até a orla para 
evitar aglomeração, não está 
proibido, mas estamos estimu-
lando”, justifica Rogério Santos.

AVENIDA DA PRAIA.
Já tradicional na cidade de San-
tos, os fechamentos da Avenida 
Presidente Wilson e da Avenida 
Bartolomeu de Gusmão tam-
bém não ocorrerão neste ano.

“Não terá aquela alteração 
do trânsito que a gente sem-

pre fecha a orla no horário das 
23h. Não faremos isso e tam-
bém manteremos todo o efeti-
vo da segurança, uso de drones, 
filmagens, toda a parte de tecno-
logia, o apoio da Polícia Militar, 
o apoio de toda a Prefeitura para 
que haja uma virada de ano se-
gura e com qualidade”.

Além disso, o uso de másca-
ras na cidade segue obrigatório 
em todo e qualquer ambiente 
de vias públicas, o que inclui a 
praia. A medida chegou a ser 
questionada no fim de novem-
bro após o Governo do Estado 
considerar liberar a utilização 
dos itens de proteção devido à 
alta dos números de vacinação 
em São Paulo, mas a chegada da 
variante ômicron fez com que as 
autoridades da esfera estadual 
recuassem na decisão.

“Continua obrigatório [o uso 
de máscaras] conforme o Pla-
no São Paulo, porque se faz ne-
cessário por conta do que está 
acontecendo. Não podemos re-
laxar em momento nenhum, 
não podemos retroceder nem 
do ponto de vista da saúde e 
nem do ponto de vista da eco-
nomia. Saúde e economia têm 
que andar juntos para que a gen-
te não entre naquele momento 
de caos que vivemos em março 
do ano passado aonde acabou 
oxigênio nos hospitais do Bra-
sil inteiro. Acabou a medicação e 
não tínhamos equipes de saúde 
para atender as pessoas. Pessoas 
morreram no Brasil por falta de 
atendimento, o que não acon-
teceu aqui na cidade de Santos”, 
conclui o prefeito. (DL)
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 A Os jovens de 16 e 17 anos 
atendidos pelo Centro de 
Inovação Norte da Fundhas 
(Fundação Hélio Augusto 
de Souza) receberam nesta 
quarta-feira (1º) - após quatro 
meses de formação - a certi-
ficação dos cursos de Aper-
feiçoamento Profissional, 
oferecidos em parceria com 
o Senai (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial).

O evento aconteceu na 
sede da Instituição sem fins 
lucrativos, localizada na re-
gião norte, e contou com a 
presença de alunos, familia-
res e professores. Ao todo, os 
jovens foram certificados em 
seis cursos nas áreas de ges-
tão, liderança e comunicação.

Aos 17 anos, Nicole Gabrie-
le Lopes já está inserida no 
mercado de trabalho. A notí-
cia foi recebida com grande 
entusiasmo por ela e pela fa-

São José: alunos da Fundhas 
são certificados pelo Senai

mília. A recém formada conta 
que os cursos do Senai foram 
fundamentais para a con-
quista. “Foi muito importan-
te. Aprendi a como falar com 
público, os diversos tipos de 
clientes, a liderar e a chegar 
em um acordo”, afirmou.

A mãe da jovem, Leslie 
Stella Lopes, disse que não 
aguentou de alegria e que 

essa é uma importante con-
quista para a filha. “É uma 
oportunidade que eu não 
tive. Se ela quer, ela pode e 
ela consegue”, garantiu.

“Pude aprender a excelên-
cia no atendimento ao cliente, 
que é muito importante para 
iniciar no mercado de traba-
lho. E estou feliz pela minha 
avó estar aqui”, disse Thales 
Renan sobre a oportunidade 
do curso e destacou a partici-
pação da avó neste momento. 
“Eu estarei em todas as con-
quistas dele, na primeira filei-
ra”, afirmou Sônia Regina ao 
prestigiar o neto de 17 anos.

Ao longo do percurso na 
Fundhas, adolescentes a partir 
dos 15 anos podem concluir a 
formação com até oito certifi-
cações do Cephas (Centro de 
Educação Profissional Hélio 
Augusto de Souza) e do Senai 
em diversas áreas. (GSP)

Ao todo, os 
jovens do 
município de 16 e 
de 17 anos foram 
certificados em 
seis cursos nas 
áreas de gestão, 
liderança e 
comunicação

Joseense é 
medalhista 
em Jiu-Jitsu

 A O lutador joseense Vitor 
Toledo conquistou a medalha 
de ouro no Balneário Cam-
boriú Internacional Open de 
Jiu-jitsu realizado no último 
final de semana em Santa Ca-
tarina. O atleta compete com 
apoio da Prefeitura de São 
José dos Campos, por meio 
da LIF (Lei de Incentivo Fiscal).

Para ganhar o título na ca-
tegoria faixa preta meio pesa-
do, o esportista venceu duas 
lutas. O torneio reuniu cerca 
de 1.000 atletas de vários can-
tos do país, divididos em dife-
rentes categorias de faixas e 
pesos, com a chancela da IB-
JJF (Federação Internacional 
de Jiu-Jitsu).

Este foi o 11º campeona-
to disputado por Toledo na 
temporada 2021, com grandes 
resultados alcançados - seis 
vezes em primeiro e três vi-
ce-campeonatos. (GSP)

 A Após sofrer um acidente 
enquanto dirigia um cami-
nhão na rodovia Presidente 
Dutra, no trecho de Cachoei-
ra Paulista, em São Paulo, um 
motorista ficou preso pelo 
cinto de segurança do veículo 
a uma altura de 8 metros do 
solo. O caminhão ficou preso 
apenas à mureta do viadu-
to. O acidente aconteceu na 
quinta-feira (2).

Segundo a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), a batida 
do caminhão contra o via-
duto aconteceu no trecho de 
Cachoeira Paulista, após um 
outro veículo, que transpor-
tava uma caixa d’água, ter 
derrubado a carga na pista, 
obstruindo o fluxo. Ao tentar 
desviar da caixa d’água, ou-
tros três caminhões se envol-
veram em um engavetamen-
to. Entre estes veículos, estava 
o caminhão de Mateus.

“Eu fiquei pendurado pelo 

Motorista fica 
pendurado na Dutra

cinto de segurança. Deus esta-
va comigo, eu nasci de novo”, 
relatou Mateus Cavalcante, 
que foi resgatado do local do 
acidente sem nenhum feri-
mento. O texto conta com in-
formações do G1. (GSP)

Motorista ficou pendurado 
pelo cinto de segurança após 
sofrer acidente na rodovia 
Presidente Dutra 

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL/DIVULGAÇÃO

 A A cidade de Igaratá com-
pleta 52 anos no próximo do-
mingo (5), mas mesmo sendo 
uma cidade jovem já demons-
tra grande potencial de in-
vestimento. Pertencente à 
microrregião de São José dos 
Campos, o município é sede 
da maior corrida de trilha do 
Brasil, mas agora quer explo-
rar ainda mais o turismo e 
também outros setores.

Realizada todos os anos, 
a corrida Igaratá 23k recebe 
turistas de várias regiões do 
país. Muitos deles esticam a 
estadia na cidade para curtir 
as belezas naturais do local 
que envolvem represas, mon-
tanhas, matas preservadas e 

Verba: Prefeitura de Igaratá busca investimentos 

Cidade destaca seus diferenciais para atrair investimentos

DIVULGAÇÃO/PMI

muita água.
Próxima de um dos aero-

portos mais movimentados 
de São Paulo, o Aeroporto In-
ternacional de São José dos 
Campos, a cidade conta com 
canais estratégicos de logís-
tica para transporte de car-
ga. Além disso, o aeroporto 
é também utilizado para fins 
turísticos. A companhia aérea 
Azul já opera dois voos diá-
rios de segunda a sexta-fei-
ra, ligando Igaratá ao mundo, 
por meio do Aeroporto Inter-
nacional de Belo Horizonte , 
em Confins. 

A proximidade com São 
Paulo, uma das maiores me-
trópoles do planeta também 

O município conhecido por seu potencial 
turístico quer atrair não só investimentos 
públicos mas também privados na região

por sua hospitalidade, uma ca-
racterística importante para o 
setor de turismo. Atualmente 
este setor conta com serviços 
de lazer que são chamariz para 
empreendimentos de parques 
temáticos, hotéis, pousadas, 
bares, restaurantes e outros.

A responsabilidade am-
biental também é frequente-
mente destacada como dife-
rencial da Cidade. Projetos de 
incentivo ao plantio de árvo-
res e de preservação dos rios 
da região mobilizam não só a 
iniciativa pública como tam-
bém moradores e visitantes.

A jovem e orgulhosa de-
tentora de diferenciais inte-
ressantes, como a realização 
de passeios de balão quer ago-
ra diversificar sua economia 
e busca investimentos pú-
blicos e privados para explo-
rar ainda mais seus atributos  
únicos. (GSP)

é um diferencial para o Muni-
cípio. É possível chegar à capi-
tal paulista em cerca de sete 
horas e por diferentes rodo-
vias com boa infraestrutura.

O Índice de Desenvolvi-
mento Humano no Municí-
pio é considerado alto e um 
dos maiores do País. Os mo-
radores, aliás, são conhecidos 

Igaratá 
completa  
52 anos

 A A cidade de Igaratá, localiza-
da  no Vale do Paraíba, interior 
de São Paulo, está comemo-
rando 52 anos de existência. 
Ás margens da represa do Ja-
guari, a cidade de pouco mais 
de 15 mil habitantes já mudou 
de endereço antes de se tor-
nar cidade, ainda quando era 
um vilarejo. 52 voltas da Terra 
já passaram e o presente que a 
gestão atual tem é para os mo-
radores e turistas que frequen-
tam de maneira contumaz a 
pacata região. 

Para comemorar e cele-
brar este grande momento, a 
cidade criou uma programa-
ção cultural vasta, e para quem 
gosta brincar, danças, cavalgar, 
enfim, se divertir, vale a pena 
checar o que terá na cidade. 
(GSP)

 A O comércio realizado por 
quiosques, vendedores ambu-
lantes e outros comerciantes 
que atuam nas praias de Santos 
ficará proibido durante a noite 
do dia 31 de dezembro e as pri-
meiras horas de 1º de janeiro 
de 2022. A medida foi anuncia-
da pelo prefeito Rogério Santos 
após reunião realizada com di-
versas autoridades durante o co-
meço da tarde desta sexta-feira 
(3) na Prefeitura de Santos.

De acordo com o chefe do 
Executivo santista, toda a Re-
gião passará pela primeira tem-
porada de verão que marcará a 
retomada econômica desde que 
a pandemia chegou ao Brasil em 

Comércio é 
proibido de 
funcionar 
no dia 31

SANTOS. Prefeito diz que medidas são 
necessárias para evitar crise sanitária

Santistas precisarão esperar pelo menos mais um ano para poder rever as praias com os fogos

VAGNER DANTAS/PMS

março de 2020. Mesmo que a si-
tuação já esteja mais controlada 
e boa parte da população imu-
nizada, várias medidas foram 
tomadas entre a Administração 
Municipal e outras instituições 
para garantir que a Baixada San-
tista não passe por uma crise sa-
nitária grave como em outras re-
giões no início de 2021.

“São medidas tomadas em 
conjunto com a Polícia Militar. 
Teremos o efetivo de mais de 
1.400 policiais extras aqui na 
cidade de Santos. Ampliamos 
também a Guarda Municipal, 
criamos uma força-tarefa da Pre-
feitura com outras secretarias 
justamente para garantir essa 

temporada, [para garantir] a se-
gurança pública sanitária dessa 
temporada, que será a tempo-
rada da retomada econômica, 
mas com segurança, com saú-
de”, afirmou Rogerio.

“A pandemia não acabou 
então medidas foram necessá-
rias ser regradas, por exemplo, 
um percentual de capacidade 
máxima nos eventos durante a 
temporada. Os estabelecimen-
tos que farão shows e eventos de 
fim de ano não terão capacidade 
máxima e isso será estabelecido 
por decreto. Também no dia 31, 
na virada do ano, está proibi-

do a partir das 20h ambulantes, 
quiosques e comércio na faixa 
de areia e na orla assim como 
as barracas de praia”.

Além dos profissionais que 
atuam na orla da praia e tam-
bém na faixa de areia, mora-
dores e turistas também estão 
proibidos de levar seus próprios 
apetrechos para celebrar a vira-
da do Ano Novo.

“Também está proibida a 
montagem de barracas indivi-
duais, aquelas barracas familia-
res, na areia, durante esse pe-
ríodo das 20h às 6h da manhã 
do dia 1º e também pedimos à 

população que não usem fogos 
de artifício, não levem garrafas 
de vidro para essa região. Esta-
mos desestimulando com que 
as pessoas vão até a orla para 
evitar aglomeração, não está 
proibido, mas estamos estimu-
lando”, justifica Rogério Santos.

AVENIDA DA PRAIA.
Já tradicional na cidade de San-
tos, os fechamentos da Avenida 
Presidente Wilson e da Avenida 
Bartolomeu de Gusmão tam-
bém não ocorrerão neste ano.

“Não terá aquela alteração 
do trânsito que a gente sem-

pre fecha a orla no horário das 
23h. Não faremos isso e tam-
bém manteremos todo o efeti-
vo da segurança, uso de drones, 
filmagens, toda a parte de tecno-
logia, o apoio da Polícia Militar, 
o apoio de toda a Prefeitura para 
que haja uma virada de ano se-
gura e com qualidade”.

Além disso, o uso de másca-
ras na cidade segue obrigatório 
em todo e qualquer ambiente 
de vias públicas, o que inclui a 
praia. A medida chegou a ser 
questionada no fim de novem-
bro após o Governo do Estado 
considerar liberar a utilização 
dos itens de proteção devido à 
alta dos números de vacinação 
em São Paulo, mas a chegada da 
variante ômicron fez com que as 
autoridades da esfera estadual 
recuassem na decisão.

“Continua obrigatório [o uso 
de máscaras] conforme o Pla-
no São Paulo, porque se faz ne-
cessário por conta do que está 
acontecendo. Não podemos re-
laxar em momento nenhum, 
não podemos retroceder nem 
do ponto de vista da saúde e 
nem do ponto de vista da eco-
nomia. Saúde e economia têm 
que andar juntos para que a gen-
te não entre naquele momento 
de caos que vivemos em março 
do ano passado aonde acabou 
oxigênio nos hospitais do Bra-
sil inteiro. Acabou a medicação e 
não tínhamos equipes de saúde 
para atender as pessoas. Pessoas 
morreram no Brasil por falta de 
atendimento, o que não acon-
teceu aqui na cidade de Santos”, 
conclui o prefeito. (DL)

A5gazetasp.com.br
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AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberta na UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) a CONCORRÊNCIA PÚBLICA DGA nº 
7/2021, processo 01-P- 27124/2021, do tipo maior oferta, objetivando a Permissão de uso de espaço físico, a título 
precário, para a exploração de estabelecimento comercial no ramo de Alimentação - Lanchonete e Fast & 
Food da FEAGRI, sendo 105,60 m² de área coberta e área útil de 40 m², localizado na Avenida Cândido 
Rondon, 501- Cidade Universitária “Zeferino Vaz” - Campinas/SP. Data de encerramento para entrega dos 
envelopes “A” e “B”: 10/01/2022 às 09h30. Data da abertura do Envelope “A”: 10/01/2022 às 10h. O Edital, na íntegra, 
está disponível no site 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 BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, mediante o Presidente da Comissão Municipal de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará na sala de reuniões da 
Divisão de Despesas - Setor de Licitação, de seu edifício - sede, situado na Praça José Stamato 
Sobrinho, nº 45, Centro, no município de Bebedouro, Estado de São Paulo, as seguintes licitações:

EDITAL Nº 112/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 15/12/2021

HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de instrumento de avaliação do rendimento es-
colar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Bebedouro (das séries: 1º; 2º; 3º, 4º e 5º ano), com 
o objetivo de produzir um diagnóstico do rendimento escolar dos alunos das escolas municipais, por 
meio de instrumentos de avaliação da aprendizagem da Rede Municipal de Ensino de acordo com a 
Proposta Pedagógica e o Currículo, contemplando impressão, correção, análise dos resultados, ela-
boração de relatórios pedagógicos e implantação de plataforma online para gestão das informações.

EDITAL Nº 113/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2021
LICITAÇÃO EXCLUSIVA – ME/EPP (LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014)

DATA DA REALIZAÇÃO: 16/12/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Impressão e Montagem de Carnês de IPTU, 
ISS Fixo e Taxa de Licença de 2022. Os carnes de IPTU deverão ser confeccionados em formato 
75x210mm (4/folha A-4); quantidade 36.000 unidades; impressão de capa e contracapa em papel 
couche fosco 90 grs. a 4/4 cores (fotos); 04 lâminas impressas em papel couchê fosco 90 grs a 4/0 
cor; 11 laminas (parcelas) impressas em papel offset 75 grs, impresso a laser p/b só frente. Os carnês 
de ISS FIXO e TAXA DE LICENÇA deverão ser em formato 75x210mm (4/folha A-4); quantidade 
8.000 unidades; impressão de capa e contracapa em papel couche fosco 90 grs. a 4/4 cores (foto); 
04 laminas impressas em papel couche fosco 90 grs. a 4/0, cor, 03 laminas (parcelas) impressos em 
papel offset 75 grs., impressão a laser p/b só frente, para o Departamento de Arrecadação, Tributos 
e Fiscalização da Prefeitura.

EDITAL Nº 114/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2021
LICITAÇÃO EXCLUSIVA – ME/EPP (LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014)

DATA DA REALIZAÇÃO: 16/12/2021
HORÁRIO: A PARTIR DAS 15:00 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço, em atendimento ao 
disposto no art. 37, inciso I e II da CF/88 e art. 9º da Lei Federal nº 11.350/2006, para realização, 
organização e execução total de Processo Seletivo Público, incluindo realização de inscrições por 
meio digital (internet) com emissão de comprovante de inscrição e de taxa a ser recolhida, elaboração 
de editais, provas e afins, aplicação e correção das provas, divulgação, acolhimento e julgamento de 
recursos, homologação e demais trâmites processuais a expensas da contratada, para a realização 
do Processo Seletivo.

IMPORTANTE:
A execução de certames licitatórios durante a pandemia de Covid-19 será realizada em uma sala 
ampla e arejada, bem como, os participantes que se fizerem presentes deverão utilizar obrigatoria-
mente máscara de proteção na sessão de realização do certame.
Os Editais e seus respectivos Anexos serão fornecidos aos interessados gratuitamente no site ofi-
cial do município: www.bebedouro.sp.gov.br, ou poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal de 
Bebedouro, no endereço acima mencionado, através de cópia impressa ou cópia por meio magnético 
gravado em CD, mediante a retirada e pagamento do Documento de Arrecadação Municipal - DAM 
no valor de R$ 20,00 (Vinte reais), nos dias úteis, no horário de expediente bancário entre 11:00 às 
15:00 horas, e informações pelo telefone 0**17 3345 9100.

Bebedouro/SP., 03 de dezembro de 2021.
Paulo Sérgio Garcia Sanchez

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

EDITAL Nº 186/2.021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2.021

OBJETO:- Aquisição de equipamentos de áudio 
visual destinados a todas as Unidades Escola-
res de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
da rede municipal de Educação. Data da aber-
tura-20/12/2.021, as 08:00 horas. Melhores in-
formações poderão ser obtidas junto a Divisão 
de Compras, Licitações e Gestão de Contratos 
na Rua Anhanguera, nº 1155, Andar Térreo, 
Jardim Morumbi, Birigui/SP, ou pelos e-mails: 
renata.pregoeira@birigui.sp.gov.br e licita-
coes@birigui.sp.gov.br. O Edital poderá ser lido 
naquela seção e retirado gratuitamente no site 
www.birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis Milani, 
Prefeito Municipal, Birigui, 03/12/2.021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

-A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DE JORDÃO faz saber a quem possa interessar 
que: * às 14:00 horas do dia 16/12/2021, realiza-
rá a abertura dos envelopes referentes à Aber-
tura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021, 
que tem como objeto a “AQUISIÇÃO DE 03 
(TRÊS) VEÍCULOS 0KM EM ATENDIMENTO A 
SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO”. O valor do Edital é de R$ 20,00 (vinte 
reais) cada, mediante recolhimento ao Tesouro 
Municipal, ou gratuitamente através de solici-
tação por e-mail: licitacoes@camposdojordao.
sp.gov.br e site http://camposdojordao.sp.gov.
br/Licitacoes/; O Edital e maiores informações 
poderão ser obtidas no Departamento de Li-
citações, situado a Rua Frei Orestes Girardi, 
nº 893, Vila Abernéssia, neste Município, de 
segunda à sexta feira, no horário das 11:00 às 
16:00 hrs, ou pelo tel: (0xx12) 3662-3685. Cam-
pos do Jordão, 03 de dezembro de 2021. Luci-
neia Gomes da Silva - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações - Pregoeira

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA MILITAR

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na Divisão de Finanças e Compras da Casa Militar, situada na Avenida Morumbi, nº 
4.500, sala 28, Andar Intermediário, Morumbi - SP, a licitação na modalidade Pregão (Eletrônico), 
do tipo Menor Preço nº CMIL-049/2021 - Processo nº CM-PRC-2021/00274, Oferta de Compra 
nº 510109000012021OC00524, objetivando a constituição de sistema de registro de preços para 
a prestação de serviços não contínuos de táxi aéreo para transporte não regular de passageiros, 
consoante o detalhado no Anexo “I” do edital. Data do início do prazo para o envio das propostas 
eletrônicas: 06/12/2021. Data e hora da abertura da sessão pública: 16/12/2021 às 10:00 horas. 
Demais informações encontram-se no sítio www.bec.sp.gov.br e www.casamilitar.sp.gov.br, endereço 
de correio eletrônico: financascasamilitar@sp.gov.br ou através do telefone (11) 2193-8660.

Termo de Adjudicação. Processo Licitatório 156/2021. Pregão 40/2021. Ob-
jeto: Registro de preços para aquisição de suprimentos para impressoras, 
destinados a atender as necessidades das Secretarias, Departamentos e 
Divisões da Administração Municipal. Consubstanciado aos termos da Ata 
da Sessão de Julgamento, considerando a regularidade do procedimen-
to, Resolve, por bem, nos termos da Lei 10.520/02, Adjudicar, os itens do 
objeto licitado, às empresas abaixo delineadas: Souza e Mastellini Ltda – 
ME. Avenida Presidente Roosevelt, 1.423 – Centro. Dracena – SP. CNPJ 
(MF): 15.804.087/0001-27. Item 01 – valor unitário: R$ 73,00, valor total: R$ 
292,00; Item 02 – valor unitário: R$ 80,00, valor total: R$ 320,00; Item 03 – 
valor unitário: R$ 61,00, valor total: R$ 610,00; Item 04 – valor unitário: R$ 
60,00, valor total: R$ 600,00; Item 05 – valor unitário: R$ 63,00, valor total: 
R$ 126,00; Item 06 – valor unitário: R$ 63,00, valor total: R$ 126,00; Item 
07 – valor unitário: R$ 63,00, valor total: R$ 126,00; Item 08 – valor unitário: 
R$ 63,00, valor total: R$ 126,00; Item 49 – valor unitário: R$ 54,20, valor to-
tal: R$ 2.818,40; Item 56 – valor unitário: R$ 44,80, valor total: R$ 2.508,80; 
Item 57 – valor unitário: R$ 44,80, valor total: R$ 2.508,80; Item 58 – valor 
unitário: R$ 44,80, valor total: R$ 2.239,60; Item 59 – valor unitário: R$ 
44,80, valor total: R$ 2.239,60; Item 65 – valor unitário: R$ 68,50, valor 
total: R$ 685,00; Item 66 – valor unitário: R$ 68,50, valor total: R$ 685,00; 
Item 67 – valor unitário: R$ 68,50, valor total: R$ 685,00; Item 68 – valor uni-
tário: R$ 68,50, valor total: R$ 685,00; e Item 76 – valor unitário: R$ 209,50, 
valor total: R$ 1.676,00. Daniel Martins da Silva 12862451843. Rua Ricieri 
Antônio Vessoni, 358 – Centro. Itápolis – SP. CNPJ (MF): 23.299.064/0001-
30. Item 09 – valor unitário: R$ 23,00, valor total: R$ 5.106,00; Item 12 – 
valor unitário: R$ 22,00, valor total: R$ 3.212,00; Item 51 – valor unitário: 
R$ 24,00, valor total: R$ 144,00; Item 52 – valor unitário: R$ 25,00, valor 
total: R$ 1.000,00; Item 64 – valor unitário: R$ 25,00, valor total: R$ 600,00; 
Item 70 – valor unitário: R$ 23,00, valor total: R$ 92,00; Item 71 – valor uni-
tário: R$ 23,00, valor total: R$ 92,00; e Item 82 – valor unitário: R$ 27,00, 
valor total: R$ 810,00. Adega Prime Comércio de Serviços Ltda – ME. Rua 
José Augusto de Carvalho, 1.083, Sala 3 – Centro. Andradina – SP. CNPJ 
(MF): 42.834.669/0001-29. Item 77 – valor unitário: R$ 74,00, valor total: 
R$ 2.072,00; Item 78 – valor unitário: R$ 74,00, valor total: R$ 1.776,00; 
Item 79 – valor unitário: R$ 74,00, valor total: R$ 1.776,00; e Item 80 – valor 
unitário: R$ 74,00, valor total: R$ 1.924,00. Rio Preto Prime Negócios e 
Serviços Eireli – ME. Rua Bolívia, 339 – Jardim América. São José do Rio 
Preto – SP. CNPJ (MF): 25.136.495/0001-01. Item 10 – valor unitário: R$ 
39,90, valor total: R$ 159,60; Item 11 – valor unitário: R$ 45,00, valor total: 
R$ 900,00; Item 13 – valor unitário: R$ 120,00, valor total: R$ 240,00; Item 
14 – valor unitário: R$ 60,00, valor total: R$ 240,00; Item 15 – valor unitário: 
R$ 44,90, valor total: R$ 1.167,40; Item 18 – valor unitário: R$ 54,80, valor 
total: R$ 109,60; Item 19 – valor unitário: R$ 54,80, valor total: R$ 219,20; 
Item 20 – valor unitário: R$ 60,00, valor total: R$ 240,00; Item 21 – valor 
unitário: R$ 55,00, valor total: R$ 220,00; Item 22 – valor unitário: R$ 55,00, 
valor total: R$ 330,00; Item 23 – valor unitário: R$ 60,00, valor total: R$ 
240,00; Item 24 – valor unitário: R$ 65,00, valor total: R$ 2.730,00; Item 
25 – valor unitário: R$ 50,00, valor total: R$ 200,00; Item 26 – valor unitário: 
R$ 50,00, valor total: R$ 300,00; Item 27 – valor unitário: R$ 55,00, valor 
total: R$ 110,00; Item 28 – valor unitário: R$ 55,00, valor total: R$ 110,00; 
Item 29 – valor unitário: R$ 60,00, valor total: R$ 120,00; Item 33 – valor 
unitário: R$ 49,90, valor total: R$ 499,00; Item 34 – valor unitário: R$ 45,00, 
valor total: R$ 900,00; Item 47 – valor unitário: R$ 48,90, valor total: R$ 
684,60; Item 50 – valor unitário: R$ 45,50, valor total: R$ 910,00; Item 53 – 
valor unitário: R$ 47,90, valor total: R$ 958,00; Item 54 – valor unitário: R$ 
47,90, valor total: R$ 191,60; Item 55 – valor unitário: R$ 47,90, valor total: 
R$ 766,40; Item 60 – valor unitário: R$ 45,00, valor total: R$ 540,00; Item 
61 – valor unitário: R$ 45,00, valor total: R$ 360,00; Item 62 – valor unitário: 
R$ 45,00, valor total: R$ 360,00; Item 63 – valor unitário: R$ 45,00, valor 
total: R$ 360,00; Item 72 – valor unitário: R$ 55,00, valor total: R$ 220,00; 
Item 75 – valor unitário: R$ 65,00, valor total: R$ 2.080,00; e Item 81 – valor 
unitário: R$ 44,90, valor total: R$ 269,40. Lilian Lopes Neves – ME. Rua 
Tiradentes, 1.435 – Centro. Andradina – SP. CNPJ (MF): 18.498.431/0001-
95. Item 16 – valor unitário: R$ 60,00, valor total: R$ 480,00; Item 30 – valor 
unitário: R$ 60,00, valor total: R$ 120,00; Item 31 – valor unitário: R$ 60,00, 
valor total: R$ 360,00; Item 32 – valor unitário: R$ 60,00, valor total: R$ 
120,00; Item 35 – valor unitário: R$ 74,00, valor total: R$ 444,00; Item 36 – 
valor unitário: R$ 74,00, valor total: R$ 444,00; Item 37 – valor unitário: R$ 
74,00, valor total: R$ 444,00; Item 38 – valor unitário: R$ 85,00, valor total: 
R$ 1.700,00; Item 39 – valor unitário: R$ 27,90, valor total: R$ 334,80; Item 
40 – valor unitário: R$ 60,00, valor total: R$ 240,00; Item 41 – valor unitário: 
R$ 60,00, valor total: R$ 120,00; Item 42 – valor unitário: R$ 60,00, valor 
total: R$ 120,00; Item 43 – valor unitário: R$ 60,00, valor total: R$ 1.080,00; 
Item 44 – valor unitário: R$ 85,00, valor total: R$ 510,00; Item 45 – valor 
unitário: R$ 85,00, valor total: R$ 170,00; Item 46 – valor unitário: R$ 85,00, 
valor total: R$ 340,00; Item 48 – valor unitário: R$ 54,50, valor total: R$ 
5.559,00; Item 69 – valor unitário: R$ 68,00, valor total: R$ 1.632,00; Item 
73 – valor unitário: R$ 42,00, valor total: R$ 1.932,00; Item 74 – valor unitá-
rio: R$ 46,00, valor total: R$ 5.704,00; e Item 83 – valor unitário: R$ 220,00, 
valor total: R$ 440,00. Castilho – SP, 03 de dezembro de 2021. Hélio Prates 
Brandão. Pregoeiro.

 Prefeitura de Castilho
Termo de Homologação. Processo Licitatório 156/2021. Pregão 40/2021. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de suprimentos para impresso-
ras, destinados a atender as necessidades das Secretarias, Departamen-
tos e Divisões da Administração Municipal. Considerando a adjudicação 
constante da ata dos trabalhos da sessão pública de julgamento, lavrada 
pelo Sr. Pregoeiro, designada pela Portaria nº. 455, de 20/09/2021; e a 
regularidade do procedimento, hei por bem, com base na Lei Federal nº. 
10520, de 17 de julho de 2002, Homologar, os itens do objeto licitado, às 
empresas abaixo delineadas e determinar que sejam tomadas as providên-
cias ulteriores. Souza e Mastellini Ltda – ME. Avenida Presidente Roose-
velt, 1.423 – Centro. Dracena – SP. CNPJ (MF): 15.804.087/0001-27. Item 
01 – valor unitário: R$ 73,00, valor total: R$ 292,00; Item 02 – valor unitário: 
R$ 80,00, valor total: R$ 320,00; Item 03 – valor unitário: R$ 61,00, valor 
total: R$ 610,00; Item 04 – valor unitário: R$ 60,00, valor total: R$ 600,00; 
Item 05 – valor unitário: R$ 63,00, valor total: R$ 126,00; Item 06 – valor 
unitário: R$ 63,00, valor total: R$ 126,00; Item 07 – valor unitário: R$ 63,00, 
valor total: R$ 126,00; Item 08 – valor unitário: R$ 63,00, valor total: R$ 
126,00; Item 49 – valor unitário: R$ 54,20, valor total: R$ 2.818,40; Item 
56 – valor unitário: R$ 44,80, valor total: R$ 2.508,80; Item 57 – valor uni-
tário: R$ 44,80, valor total: R$ 2.508,80; Item 58 – valor unitário: R$ 44,80, 
valor total: R$ 2.239,60; Item 59 – valor unitário: R$ 44,80, valor total: R$ 
2.239,60; Item 65 – valor unitário: R$ 68,50, valor total: R$ 685,00; Item 66 
– valor unitário: R$ 68,50, valor total: R$ 685,00; Item 67 – valor unitário: R$ 
68,50, valor total: R$ 685,00; Item 68 – valor unitário: R$ 68,50, valor total: 
R$ 685,00; e Item 76 – valor unitário: R$ 209,50, valor total: R$ 1.676,00. 
Daniel Martins da Silva 12862451843. Rua Ricieri Antônio Vessoni, 358 – 
Centro. Itápolis – SP. CNPJ (MF): 23.299.064/0001-30. Item 09 – valor uni-
tário: R$ 23,00, valor total: R$ 5.106,00; Item 12 – valor unitário: R$ 22,00, 
valor total: R$ 3.212,00; Item 51 – valor unitário: R$ 24,00, valor total: R$ 
144,00; Item 52 – valor unitário: R$ 25,00, valor total: R$ 1.000,00; Item 64 
– valor unitário: R$ 25,00, valor total: R$ 600,00; Item 70 – valor unitário: R$ 
23,00, valor total: R$ 92,00; Item 71 – valor unitário: R$ 23,00, valor total: 
R$ 92,00; e Item 82 – valor unitário: R$ 27,00, valor total: R$ 810,00. Adega 
Prime Comércio de Serviços Ltda – ME. Rua José Augusto de Carvalho, 
1.083, Sala 3 – Centro. Andradina – SP. CNPJ (MF): 42.834.669/0001-29. 
Item 77 – valor unitário: R$ 74,00, valor total: R$ 2.072,00; Item 78 – valor 
unitário: R$ 74,00, valor total: R$ 1.776,00; Item 79 – valor unitário: R$ 
74,00, valor total: R$ 1.776,00; e Item 80 – valor unitário: R$ 74,00, va-
lor total: R$ 1.924,00. Rio Preto Prime Negócios e Serviços Eireli – ME. 
Rua Bolívia, 339 – Jardim América. São José do Rio Preto – SP. CNPJ 
(MF): 25.136.495/0001-01. Item 10 – valor unitário: R$ 39,90, valor total: R$ 
159,60; Item 11 – valor unitário: R$ 45,00, valor total: R$ 900,00; Item 13 – 
valor unitário: R$ 120,00, valor total: R$ 240,00; Item 14 – valor unitário: R$ 
60,00, valor total: R$ 240,00; Item 15 – valor unitário: R$ 44,90, valor total: 
R$ 1.167,40; Item 18 – valor unitário: R$ 54,80, valor total: R$ 109,60; Item 
19 – valor unitário: R$ 54,80, valor total: R$ 219,20; Item 20 – valor unitário: 
R$ 60,00, valor total: R$ 240,00; Item 21 – valor unitário: R$ 55,00, valor 
total: R$ 220,00; Item 22 – valor unitário: R$ 55,00, valor total: R$ 330,00; 
Item 23 – valor unitário: R$ 60,00, valor total: R$ 240,00; Item 24 – valor 
unitário: R$ 65,00, valor total: R$ 2.730,00; Item 25 – valor unitário: R$ 
50,00, valor total: R$ 200,00; Item 26 – valor unitário: R$ 50,00, valor total: 
R$ 300,00; Item 27 – valor unitário: R$ 55,00, valor total: R$ 110,00; Item 28 
– valor unitário: R$ 55,00, valor total: R$ 110,00; Item 29 – valor unitário: R$ 
60,00, valor total: R$ 120,00; Item 33 – valor unitário: R$ 49,90, valor total: 
R$ 499,00; Item 34 – valor unitário: R$ 45,00, valor total: R$ 900,00; Item 47 
– valor unitário: R$ 48,90, valor total: R$ 684,60; Item 50 – valor unitário: R$ 
45,50, valor total: R$ 910,00; Item 53 – valor unitário: R$ 47,90, valor total: 
R$ 958,00; Item 54 – valor unitário: R$ 47,90, valor total: R$ 191,60; Item 55 
– valor unitário: R$ 47,90, valor total: R$ 766,40; Item 60 – valor unitário: R$ 
45,00, valor total: R$ 540,00; Item 61 – valor unitário: R$ 45,00, valor total: 
R$ 360,00; Item 62 – valor unitário: R$ 45,00, valor total: R$ 360,00; Item 
63 – valor unitário: R$ 45,00, valor total: R$ 360,00; Item 72 – valor unitário: 
R$ 55,00, valor total: R$ 220,00; Item 75 – valor unitário: R$ 65,00, valor to-
tal: R$ 2.080,00; e Item 81 – valor unitário: R$ 44,90, valor total: R$ 269,40. 
Lilian Lopes Neves – ME. Rua Tiradentes, 1.435 – Centro. Andradina – SP. 
CNPJ (MF): 18.498.431/0001-95. Item 16 – valor unitário: R$ 60,00, valor 
total: R$ 480,00; Item 30 – valor unitário: R$ 60,00, valor total: R$ 120,00; 
Item 31 – valor unitário: R$ 60,00, valor total: R$ 360,00; Item 32 – valor 
unitário: R$ 60,00, valor total: R$ 120,00; Item 35 – valor unitário: R$ 74,00, 
valor total: R$ 444,00; Item 36 – valor unitário: R$ 74,00, valor total: R$ 
444,00; Item 37 – valor unitário: R$ 74,00, valor total: R$ 444,00; Item 38 – 
valor unitário: R$ 85,00, valor total: R$ 1.700,00; Item 39 – valor unitário: R$ 
27,90, valor total: R$ 334,80; Item 40 – valor unitário: R$ 60,00, valor total: 
R$ 240,00; Item 41 – valor unitário: R$ 60,00, valor total: R$ 120,00; Item 
42 – valor unitário: R$ 60,00, valor total: R$ 120,00; Item 43 – valor unitário: 
R$ 60,00, valor total: R$ 1.080,00; Item 44 – valor unitário: R$ 85,00, valor 
total: R$ 510,00; Item 45 – valor unitário: R$ 85,00, valor total: R$ 170,00; 
Item 46 – valor unitário: R$ 85,00, valor total: R$ 340,00; Item 48 – valor uni-
tário: R$ 54,50, valor total: R$ 5.559,00; Item 69 – valor unitário: R$ 68,00, 
valor total: R$ 1.632,00; Item 73 – valor unitário: R$ 42,00, valor total: R$ 
1.932,00; Item 74 – valor unitário: R$ 46,00, valor total: R$ 5.704,00; e Item 
83 – valor unitário: R$ 220,00, valor total: R$ 440,00. Castilho – SP, 03 de 
dezembro de 2021. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 164/2021, na modalidade de Pregão 46/2021, na forma eletrô-
nica, para a aquisição de 04 (quatro) veículos automotores, zero quilôme-
tro, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Logradouros. 
Encerramento de recebimento das propostas: 17 de dezembro de 2021, 
às 08 horas. Inicio do pregão: 17 de dezembro de 2021, às 09 horas. 
Referencia de tempo: horário de Brasília – DF. Local: www.bll.org.br. O edi-
tal 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 email: licitacao@castilho.sp.gov.br, ou ainda pelo 
site www.bll.org.br; qualquer pedido de esclarecimento, em relação a even-
tuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá 
ser encaminhado por escrito, ao Pregoeiro, na Prefeitura do Município de 
Castilho, Praça da Matriz, 247, nesta cidade, CEP 16920-000, ou ainda, 
pelo telefone (18) 3741-9000, ramal 9034. Castilho – SP, 03 de dezembro 
de 2021. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberta na UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) a Concorrência Pública CP DGA 6/2021, 
Processo: 01-P-18904/2019, do tipo maior oferta, destinada à Permissão de Uso de Espaço Físico, a título 
precário, para a Exploração de Estabelecimento Comercial no Ramo de Banca de Jornais e Revistas, numa 
área útil/coberta de 15,00m² , localizada na Cidade Universitária “Zeferino Vaz” – Distrito de Barão Geraldo – 
Campinas/ SP. Data de encerramento para entrega dos envelopes “A” e “B”: 06/01/2022 às 9h30min. Data da 
abertura do Envelope “A”: 06/01/2022 às 10h. O Edital, na íntegra, está disponível no site 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMNISTRAÇÃO

DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Aviso de Licitações

Pregão Presencial nº 13/2021
Processo de Compras nº 2334/2021

Data/Hora da sessão: 16/12/2021 às 09h30min.
Objeto: Serviço de fornecimento e transporte de água potável destinada ao abastecimento público, 
conforme Edital.

Pregão Eletrônico nº 38/2021
Processo de Compras nº 30/2020

Data/Hora da sessão: 17/12/2021 às 09h30min.
Objeto: Rotor e anel de desgaste para bomba de esgoto, conforme Edital.

Pregão Eletrônico nº 33/2021 - republicado
Processo de Compras nº 1884/2021

Data/Hora da sessão: 17/12/2021 às 14h30min.
Objeto: Serviço de análise de água, conforme Edital.

Para baixar o Edital desejado acesse o site: https://www.daev.org.br/licitacoes, ou consultar o Edital 
impresso na R. Orozimbo Maia, 1054 Vl Sônia Valinhos/SP. Demais informações, fone (019) 2122-
4410 ou compras@daev.org.br.

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

Ivair Nunes Pereira
Presidente / Autoridade Competente

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO REF: CARTA CONVITE Nº 0017/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E – 9697/2021. ADJUDICO o objeto 

que visa a contratação de empresa especializada em locação de serviços 

de decoração natalina, mediante fornecimento de equipamentos, materiais 

e mão-de-obra, para a Secretaria de Assistência Social, da Prefeitura Mu-

nicipal de Embu-Guaçu – SP HOMOLOGANDO a decisão da Comissão 

Permanente para Julgamento de Licitações, para a empresa: MAB & EN-

TRETENIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 43.824.571/0001-53, 

Valor Global R$ 79.980,00. Embu Guaçu, 03 de dezembro de 2021. José 

Antonio Pereira – Prefeito Municipal de Embu Guaçu.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede 
na Avenida da Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a 
Licitação Pública, na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021, 
em regime de empreitada global, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
objetivando a Contratação de empresa especializada para execução de 
serviços de reforma e construção de zeladorias em escolas do Município 
de Franco da Rocha/SP, sendo: ITEM 01: CONSTRUÇÃO DE ZELADO-
RIA NA EMEB MARIA LUIZA APARECIDA SCANDOLERA, LOCALI-
ZADA NA RUA IBIS DOURADO, PARQUE PRETÓRIA, ITEM II: CONS-
TRUÇÃO DE ZELADORIA NA EMEB ALEKKSANDRA APARECIDA 
SIQUEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NA AVENIDA PRIMAVERA, JARDIM 
DAS COLINAS, ITEM III: REFORMA DA ZELADORIA DA EMEB LUIZ 
SIMIONATO, LOCALIZADA NA RUA PACAEMBU, JARDIM LUCIANA. 
Os envelopes contendo a proposta e documentação, serão recebidos na 
Diretoria de Gestão de Suprimentos, até as 14h00min do dia 21/12/2021, 
no qual terá início a sessão pública para credenciamento e abertura dos 
envelopes. A pasta completa contendo o edital e seus anexos pode ser 
adquirida gratuitamente através de download no site desta Prefeitura: 
http://www.francodarocha.sp.gov.br (Acesso à informação / Licitações e 
Contratos / Licitações / Editais de Licitação) ou diretamente na Direto-
ria de Suprimentos desta Prefeitura, devendo a empresa solicitante, em 
posse de um CD-ROM para ser copiado em arquivo digital, informar seus 
dados cadastrais (NOME, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E 
CONTATO) localizada na Avenida Liberdade, Nº 250, Centro. Informa-
ções Fone: 11 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede 
na Avenida da Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a 
Licitação Pública, na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021, 
em regime de empreitada global, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, ob-
jetivando a Contratação de empresa especializada para execução de ser-
viços de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTA-
RES NA RUA DA MONTANHA, localizada no Jardim das Colinas, Franco 
da Rocha/SP. Os envelopes contendo a proposta e documentação, serão 
recebidos na Diretoria de Gestão de Suprimentos, até as 14h00min do 
dia 22/12/2021, no qual terá início a sessão pública para credenciamento 
e abertura dos envelopes. A pasta completa contendo o edital e seus ane-
xos pode ser adquirida gratuitamente através de download no site desta 
Prefeitura: http://www.francodarocha.sp.gov.br (Acesso à informação / 
Licitações e Contratos / Licitações / Editais de Licitação) ou diretamente 
na Diretoria de Suprimentos desta Prefeitura, devendo a empresa solici-
tante, em posse de um CD-ROM para ser copiado em arquivo digital, in-
formar seus dados cadastrais (NOME, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, 
E-MAIL E CONTATO) localizada na Avenida Liberdade, Nº 250, Centro. 
Informações Fone: 11 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Eletrônico Nº 131/21, Edital Nº 150/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Aquisição ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS, para entrega parcelada durante 
o exercício de 2022. O cadastro das Propostas e entrega dos Documentos de Habilitação 
serão recebidos até o dia 17/12/21, às 08h50, na página eletrônica da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.br). O edital fica disponível na S. de Licitações 
- Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca das 9h às 17h e sites www.itatiba.sp.gov.br e 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. Informações: tel.11.3183-0655. Adriana Stocco - Pregoeira. 

Aviso de Licitação:

Concorrência nº 14/21

P.A. nº 45538/21

Obj.: Contratação de empresa para serviço de transporte de 
alunos do atendimento educacional especializado do contra 
– turno.Recebimento e abertura dos envelopes dia 06/01/22 
às 09:30 horas.Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.
sp.gov.br e no depto. de Licitações e Compras, p/retirada 
com mídia de CD gravável. Informações: (11) 4164-5500 
ramal 5442.

Carapicuíba, 03 de Dezembro de 2021.

Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito.

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Aviso de Licitação - Pregão Presencial n°: 30/2021 
- FO - Processo nº: 21.1.01043.23.7

A Faculdade de Odontologia torna público aos interes-
sados que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, sob nº: 30/2021 - FO, 
no dia 16/12/2021, às 10h00, cujo objeto é serviço de 
instalação/montagem de equipamento e sistemas 
de rede de telecomunicação, conforme especifi -
cações e condições constantes deste Edital e seus 
Anexos, que estará à disposição dos interessados no 
seguinte endereço: Financeiro - Serviço de Licitações 
e Contratos - Avenida Professor Lineu Prestes, 2227 
- Butantã - São Paulo/SP - CEP: 05508000 - Tel: 11 
3091-7825 - Fax: 11 3091-7825 ou ainda nos seguin-
tes sites: www.usp.br/licitacoes e www.imesp.com.
br. Local de Processamento do Pregão: Avenida 
Professor Lineu Prestes, 2227 - Sala de Congregação 
- Butantã - São Paulo/SP - CEP: 05508-000 - Tel: (11) 
3091-7817 - Fax: (11) 3091-7860.

Água. Sabendo usar, não vai faltar.

151º LEILÃO PÚBLICO - SABESP

LEILOEIRO: GILSON KENTI INUMARU, JUCESP Nº 762, DEVIDAMENTE 
AUTORIZADO PELA SABESP, VENDERÁ EM LEILÃO PÚBLICO ON LINE. DIA: 
16/12/2021 AS 9:00 hs – EQUIPAMENTOS, MATERIAIS INSERVÍVEIS, SUCATAS, 
MOTOCICLETAS, VEÍCULOS, CAMINHÕES E RETROESCAVADEIRAS. LOCAL 
DO LEILÃO: ALAMEDA ARAGUAIA, 2190, T.1, CJ. 212, ALPHAVILLE, BARUERI- 
SP. OS LOTES ENCONTRAM-SE NAS CIDADES DE: HORTOLÂNDIA, BOTUCATU, 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, PRESIDENTE PRUDENTE, FRANCA, JACUPIRANGA, 
LINS, E GRANDE SÃO PAULO. VISITAÇÃO DE: 01 A 15/12/21 (DIAS ÚTEIS) 
HORÁRIO DAS: 8:00 AS 11:00 hs - 13:30 AS 15:00 hs. AS FOTOS E DESCRIÇÕES 
DOS BENS ESTÃO DISPONÍVEIS NO “site” www.gilsonleiloes.com.br - Maiores 
informações, sobre o Leilão, poderão ser obtidas com o Leiloeiro e/ou sua equipe, 
Alameda Araguaia, nº 2190, T.1, CJ. 212, Alphaville, Barueri - SP - Fone: (11) 4082-
2850 - CEP 06455-000. A Publicação na Integra do Edital do Leilão foi veiculada 
no Jornal “Diário Oficial do Estado de São Paulo” no dia 01/12/2021, Caderno 
Empresarial, páginas 18 e 19.

EDITAL Nº 187/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2021

OBJETO: Aquisição de materiais de elétricos 
destinados às Unidades Escolares da Rede Mu-
nicipal de Educação – Secretaria Municipal de 
Educação, conforme especifi cações do Anexo I. 
Data da abertura: 20/12/2021, às 13:00 horas. 
Melhores informações poderão ser obtidas jun-
to à Divisão de Compras, Licitações e Gestão 
de Contratos, na Rua Anhanguera nº 1.155 An-
dar Térreo, Jardim Morumbi, Birigui/SP ou pelos 
e-mails: enio.licitacao@birigui.sp.gov.br e licita-
coes@birigui.sp.gov.br. O Edital poderá ser lido 
naquela seção e retirado gratuitamente no site 
www.birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis Milani, 
Prefeito Municipal, Birigui, 03/12/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se publicado no portal de compras desta 
prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, 
o pregão eletrônico n.° 693/2021, processo 
15.065/2021 objetivando Registro de Preços para 
aquisição de material de escritório. Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 21/12/2021. às 8h30min e aber-
tura a partir das 8h32min. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras

AVISO
DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO, RETIFICAÇÃO 

DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 677/2021 - 

Processo 14.958/2021
Objeto: Registro de preço para aquisição de medi-
camentos para atender ações judiciais. Secretaria 
Municipal de Saúde.
Impugnante: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL 
LTDA
Fica declarada procedente a impugnação. Em 
razão de alterações do edital, disponíveis no 
Portal de Compras, � ca redesignada a data para 
o processamento do pregão para ocorrer no dia 
20/12/2021, às 14:00hs. O inteiro teor da deci-
são encontra-se no ‘Portal de Compras’. Adriana 
Tápparo – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

EDITAL Nº 188/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2021.

Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
sulfato de alumínio ferroso granulado, barrilha 
leve e carvão ativado, destinados ao Departa-
mento de Tratamento e Controle de Água, Se-
cretaria de Meio Ambiente, pelo período de 12 
(doze) meses, conforme especifi cações do Ane-
xo I. Data da abertura 20/12/2021, às 10:00 ho-
ras. Melhores informações poderão ser obtidas 
junto a Divisão de Compras, Licitação e Gestão 
de Contratos, na Rua Anhanguera nº 1.155, Jar-
dim Morumbi, ou pelos e-mails: licitacoes@biri-
gui.sp.gov.br e danilo.pregoeiro@birigui.sp.gov.
br. O Edital poderá ser lido naquela seção e re-
tirado gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.
br. Leandro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, 
Birigui, 03/12/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

PREGÃO PRESENCIAL 42/2021 - PROC. ADM. 421/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial 42/2021 – cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível tipo 

Gasolina e Etanol, para o abastecimento de veículos e demais equipamentos pertencentes à frota 
da Prefeitura Municipal de Alambari - SP. O Edital poderá ser adquirido no Paço Municipal à Rua 
Dahyr Rachid, 1245 Centro ou no site www.alambari.sp.gov.br. Data da abertura dos envelopes dia 
16.12.2021 às 09:30 hrs.

Alambari, 03 de dezembro de 2021. João Paulo Dantas Pinto - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
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Termo de Homologação e Adjudicação. Processo Licitatório 154/2021. To-
mada de Preços 09/2021. Objeto: Contratação de empresa de engenharia 
para execução de obra, com fornecimento de materiais, para a reforma do 
Ginásio de Esportes “Jorge Franco”, localizado na Rua Hussein Mohamad 
Rajab esquina com a Rua Nagib Muhana Zahr, Centro, Castilho – SP. Con-
siderando a regularidade do procedimento, hei por bem, com base no inciso 
VI, do artigo 43, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/1993, Homologar e 
Adjudicar o item do objeto licitatório, à empresa abaixo delineada: J. A. 
Abdalla Construções e Serviços – EPP. Rua Tomé Emídio de Souza, 865 
– Bairro Laranjeiras. Castilho – SP. CNPJ (MF): 60.818.101/0001-04. Item: 
01. Valor: R$ 701.322,90 (Setecentos e um mil, trezentos e vinte e dois 
reais e noventa centavos). Castilho – SP, 03 de dezembro de 2021. Paulo 
Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 174/2021, na modalidade de Pregão 52/2021, na forma eletrôni-
ca, para a aquisição de 01 (um) trator cortador de grama articulado, novo, 
para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Logradouros. 
Encerramento de recebimento das propostas: 20 de dezembro de 2021, 
às 08 horas. Inicio do pregão: 20 de dezembro de 2021, às 09 horas. 
Referencia de tempo: horário de Brasília – DF. Local: www.bll.org.br. O edi-
tal 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 email: licitacao@castilho.sp.gov.br, ou ainda pelo 
site www.bll.org.br; qualquer pedido de esclarecimento, em relação a even-
tuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá 
ser encaminhado por escrito, ao Pregoeiro, na Prefeitura do Município de 
Castilho, Praça da Matriz, 247, nesta cidade, CEP 16920-000, ou ainda, 
pelo telefone (18) 3741-9000, ramal 9034. Castilho – SP, 03 de dezembro 
de 2021. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

“AVISO DE ADJUDICAÇÃO” CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0001/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E– 8.204/2021, TIPO: MENOR PRE-
ÇO GLOBAL. ADJUDICANDO A presente licitação que tem por objeto a 
contratação de empresa para a prestação de serviço de transporte escolar 
de estudantes da rede pública municipal e estadual, residentes na zona 
rural e urbana do município de Embu-Guaçu para atendimento da Secreta-
ria de Educação, conforme Memorial Descritivo dos serviços – Anexo I do 
edital para a empresa: TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI, inscrita 
no CNPJ sob o n.º 23.798.339/0001-80, Está aberto o prazo recursal de 
05(cinco) dias úteis. Embu Guaçu, 03 de dezembro de 2021. José Antônio 
Pereira - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE ANULAÇÃO
Dispõe sobre a anulação da Pregão Eletrônico nº 056/2021 e dá outras providências.

MARCELO APARECIDO VERONEZI, Prefeito Municipal de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, 
com fundamento no art. 49, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, considerando a ilegalidade externada 
pelo órgão competente TORNA PÚBLICA a ANULAÇÃO do Edital nº 065/2021 do Pregão Eletrô-
nico nº 056/2021, aberta pelo Processo nº 077/2021, de que trata da LOCAÇÃO DE APARELHOS 
CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL 
EM CILINDROS.
Para que ninguém alegue ignorância, vai este desde já afixado no Paço Municipal, local de costume e 
publicado nos órgãos de imprensa, na forma do inciso II, do art. 21 da legislação supracitada.

Santa Ernestina/SP, aos 03 de dezembro de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Eletrônico Nº 130/21, Edital Nº 149/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Aquisição de pão francês, para entrega parcelada durante o exercício de 2022. O cadastro 
das Propostas e entrega dos Documentos de Habilitação serão recebidos até o dia 17/12/21, 
às 08h50, na página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.
com.br). O edital fica disponível na S. de Licitações - Av. Luciano Consoline, 600, Jd 
de Lucca das 9h às 17h e sites www.itatiba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
Informações: tel.11.3183-0655. Adriana O. Schiavinatto - Pregoeira. 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCURSO N° 01/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público a ABERTURA do edital 
de licitação Concurso n° 01/2021, oriundo do Processo Administrativo n° 
14.969/2021, que será realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal 
de Nova Odessa, situada a Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova 
Odessa/SP, CEP: 13380-017, iniciando-se a sessão no dia 16/12/2021, 
às 09h00, e tem por objeto o concurso para premiação de projetos de 
atividades artísticas e culturais para o repasse de recurso oriundo do 
Governo Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, instituído 
pela Lei Federal n° 14.017 de 29 de junho de 2020, alterada pelas Leis 
14.036/2020 e 14.150/2021 regulamentado pelo Decreto Federal nº 10.464 
de 17 de agosto de 2020, alterado pelo Decreto nº 10.489/2020, Decreto 
nº 10.683/2021 e Decreto 10.751/2021, nos termos das especificações 
constantes do edital e anexos. O edital estará disponível para download 
no seguinte link de acesso: http://smarportal.novaodessa.sp.gov.
br:3001/?cod=11. Nova Odessa, 03 de dezembro de 2021.

Thiago Gentil
Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Turismo

AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
CHAMADA PÚBLICA N° 03/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público que se acha aberto a 
Chamada Pública n° 03/2021, oriundo do Processo Administrativo n° 
14431/2021, que será realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal 
de Nova Odessa, situada à Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova 
Odessa/SP, CEP: 13380-017, iniciando-se a sessão no dia 16/12/2021, 
às 14h30min, e tem por objeto o credenciamento de espaços culturais 
e artísticos, para a concessão do subsídio mensal previsto na Lei federal 
nº 14.017, de 29 de junho de 2020,alterada pelas Leis 14.036/2020 e 
14.150/2021 regulamentado pelo Decreto Federal nº 10.464 de 17 de agosto 
de 2020, alterado pelo Decreto nº 10.489/2020, Decreto nº 10.683/2021 
e Decreto 10.751/2021, com o objetivo de auxiliar na manutenção das 
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, 
considerando a pandemia do Coronavírus (COVID-19), de acordo com 
os critérios, termos e condições estabelecidas neste instrumento e seus 
anexos. O edital estará disponível para download no seguinte link de 
acesso: http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11. Nova 
Odessa, 03 de dezembro de 2021.

Thiago Gentil
Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Turismo

 EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO N° 02/2021
O Município de Nova Odessa, torna público que se acha aberto 
Credenciamento Público nº 02/2021 que será realizada na sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada a Avenida João Pessoa, 
777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, iniciando-se a sessão 
no dia 16/12/2021, às 09h00min, e tem por objeto: credenciamento de 
instituições financeiras e cooperativas de crédito para prestação de serviços 
de recebimento de tributos e demais receitas municipais. Os interessados 
deverão apresentar os envelopes da documentação para habilitação e 
proposta até o dia 15/12/2021, no horário  8h00min às 16h30min, no 
endereço acima mencionado ou através do telefone (19) 3476.8602. O 
edital estará disponível para download no seguinte link de acesso: http://
smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11

Nova Odessa, 03 de dezembro de 2021.
Secretaria de Finanças

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
LEI Nº. 2.135/2021, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI Nº 1.873/14 E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS

                                   DINAMERICO GONÇALVES PERONI, Prefeito  Municipal 
de Itariri,  Estado  de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Itariri,  em Sessão Ordinária  
realizada em 01 de dezembro    de 2021, aprovou por 10 (dez) votos favoráveis, o 
Projeto de Lei nº 038/2021, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Itariri e ele  sanciona e promulga a seguinte  Lei:
.
Art.1º- Ficam alterados o artigo 1º e 2º da Lei Municipal nº 1.873 de 07 de Abril de 
2014, que passam a vigorar com a seguinte redação:
                     “ Art.1º- Fica a Câmara Municipal, autorizada a conceder aos Servido-
res do Poder Legislativo, “Cartão Magnético Personalizado” (Cartão Alimentação), 
ou em sua impossibilidade, o pagamento em espécie, a título de Cesta Básica de 
Alimentos.
 “Art.2º- O Cartão Alimentação de que trata o artigo anterior, tem seu  valor fixado 
em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), que serão disponibilizados, mensal-
mente aos Servidores.”
Art.2º- Ficam mantidos em vigor, todos os demais artigo da Lei nº 1.873/14.
 Art.3º- As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta própria do 
Orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art.4º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 1º 
de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei 
Municipal nº. 2.052/2019 de 07/11/2019.

GABINETE DO  PREFEITO  MUNICIPAL DE ITARIRI,
    EM, 03 DE DEZEMBRO   DE 2021.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO  MUNICIPAL

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                      COMUNICADO

Pregão Eletrônico nº 577/2021
Registro de Preços para fornecimento de material hospitalar ou ambu-
latorial.

Comunicamos que, a pedido da Unidade Requisitante, houve alteração 
no Termo de Referência. A NOVA VERSÃO do edital já está disponível 
para download no site http://www.piracicaba.sp.gov.br.

Diante do exposto, informamos que fica alterada a data de abertura e 
disputa do presente Pregão para o dia 21/12/2021 às 08h e 09h, res-
pectivamente.

Piracicaba, 03 de dezembro de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 
102/2021, objetivando a aquisição de móveis para a Secretaria de Água e 
Esgoto, no dia 16 de dezembro de 2021, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor 
estará à disposição dos interessados na internet, nos endereços eletrônicos 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.louveira.sp.gov.br. Outras informações 
pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 03 de dezembro de 2021. MARCELO 
SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO
REPETIÇÃO

Pregão Eletrônico SRP nº 382/2021
Processo Administrativo nº 136213/2021

OBJETO: Registro de preços para locação de caminhões, máquinas pesadas e equipamentos, 
conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 897.071,80 (oitocentos e noventa e sete mil, setenta e um reais e oitenta 
centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 17 de dezembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 17 de dezembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 17 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, 03 de dezembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 80/2021
O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-

GISTRO DE PREÇOS N°. 80/2021, COM JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE 
(LOTE ÚNICO), OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO 
DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS AO ATENDIMEN-
TO DA DEMANDA ELETIVA (REDE AMBULATORIAL) DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, A SER EFE-
TIVADA(O) DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E DE SEUS ANEXOS. A SESSÃO PÚBLICA PARA RE-
CEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE 
PREÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES AO CERTAME LICITATÓRIO, BEM COMO 
PARA INICIO DA ABERTURA DOS RESPECTIVOS ENVELOPES / DOCUMENTOS E EXECUÇÃO 
DE DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES AO REFERIDO CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS 
DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DO CENTRO CULTURAL “GRACILIANO RAMOS”, 
LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LAFAYETE LIBANO, N°. 16 (ESQUINA COM AS RUAS 
RUI BARBOSA E GUILHERME GUERBAS - PRÓXIMO À PRAÇA ANA RITA MENDES), 
BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-SP., COM DATA E HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO EM 
20 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 09H00MIN. DO HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA-DF. OS ENVE-
LOPES / DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA APRESENTAÇÃO / EXIBIÇÃO DEVERÁ OCOR-
RER EM SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, QUANDO ENCAMINHADOS / ENDEREÇADOS AO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 110/2021 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº. 80/2021, ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, SERÃO RECEBIDOS NA SEDE DA UNIDADE 
GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, 
SITUADA NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-S.P., ATÉ O ÚL-
TIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETROCITADA. O EDITAL COMPLETO, BEM COMO, DEMAIS 
INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, PODERÃO SER OBTIDAS 
PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRA-
TOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 17H00MIN. OU POR 
TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-1739 E (18) 3691-1888 OU ATRAVÉS DOS SEGUINTES 
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - (LICITAÇÃO - EDITAIS 
- PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 80/2021) OU  HTTP://DOCS.BURI-
TAMA.SP.GOV.BR/PUBLIC/LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 03 DE DEZEMBRO DE 2021
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO: 205/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS, XAROPES, FRASCOS, SACHES E TUBOS 
PARA PERÍODO DE 12 MESES PARA SEREM UTILIZADOS NA SAÚDE PUBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI-SP, 
DISTRIBUÍDO NA FARMÁCIA MUNICIPAL E ALGUNS SERÃO USADOS NO PRONTO SOCORRO E ESF´S, conforme 
especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 03/12/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 17/12/2021 às 13:30horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

Itajobi/SP, 03 de Dezembro de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
PREGÃO ELETRÔNICO 48/2021

 Objeto: Aquisição de uniformes e tênis escolares. Data de abertura: 17 de 
dezembro de 2021 as 09h00m. Plataforma - comprasbr. O edital completo e as demais 
informações relativas às licitações e outras orientações até mesmo às recomendações 
durantes as sessões para o enfrentamento da Covid – 19, encontram-se à disposição na 
Prefeitura Municipal setor de Compras e Licitações, no Largo São Bento nº 985, Centro, 
nesta cidade, ou pelo telefone (16) 3667-9903, pelo e-mail: licitacao@cajuru.sp.gov.br 
e no site: www.cajuru.sp.gov.br

Cajuru, 03 de dezembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Cancelamento - Pregão 47/2021

 O município de Cajuru comunica aos interessados no Pregão 47/2021, cujo objeto 
é registro de preço para Contratação de empresa de transporte escolar destinado aos 
alunos da zona rural da rede municipal de educação, que após solicitação do setor requisi-
tante, torno público o seu cancelamento com fundamento na Lei 8666/93 com justifi cativa 
fundamentada no processo. Cajuru, 3/12/2021. Alex Moretini  - Prefeito Municipal

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Aviso de licitação

PRESENCIAL:
O Município da Estância Turística de Itu informa a abertura do Pregão Presencial nº 
81/2021, para REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-

LIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, EM REGIME DE CONTENÇÃO COM-
PULSÓRIA E VOLUNTÁRIA, PARA ADOLESCENTES E ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS. Os 
envelopes deverão ser entregues até as 13h50min, com abertura as 14h00min do dia 17/12/2021. 

O Município da Estância Turística de Itu informa a reabertura do Pregão Presencial nº 82/2021, para 
o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CORRELATOS. Os envelopes deverão 
ser entregues até às 08h50min, com abertura às 09h00min do dia 20/12/2021. 

CONCORRÊNCIA Nº 14/2021 – Contratação de empresa de engenharia para construção de unidade 
Escolar Rede Saber V, EMTI Segundo Lorenzetti, localizada à Rodovia Marechal Rondon, nº 800, Km 
114, Bairro Três Vendas, Itu/SP. A Secretaria Municipal de Educação informa a quem possa interessar 
que se encontra aberta a Concorrência nº 14/2021, para o objeto acima descrito. Os envelopes con-
tendo a documentação e proposta comercial deverão ser entregues até o dia 17/01/2022, às 08h30, 
sendo a abertura às 09h00 do mesmo dia. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RE-
FORMA DO CRAS PIPA, RUA ROMÃO BRUNI, Nº 100, PARQUE DAS INDÚSTRIAS, NO MUNICÍ-
PIO DE ITU/SP. A Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social informa a quem possa 
interessar que se encontra aberta a Tomada de Preços nº 17/2021, para o objeto acima descrito. Os 
envelopes contendo a documentação e proposta comercial deverá ser entregue até o dia 22/12/2021, 
às 08h30, sendo a abertura às 09h00 do mesmo dia. 

Os Editais completos estão à disposição para consulta e impressão no site da Prefeitura: www.itu.sp.
gov.br. Caso prefira obter cópia do edital diretamente na Prefeitura o interessado deverá trazer o CD 
para reprodução do mesmo, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, exclusivamente 
no Departamento Central de Compras, sito na Av. Itu 400 Anos, nº 111, Bairro Itu Novo Centro, Itu/SP. 
Obs. 1) Não será enviado o Edital pelo correio. 2) Não serão prestadas informações por telefone. Itu, 
03/12/2021 – Prefeitura da Estância Turística de Itu.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2021 - PROCESSO Nº 201.700/2021

OBJETO: Aquisição de equipamentos de laboratório.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As pro-
postas serão recebidas até às 08h00min do dia 17 de dezembro de 2021, exclu-
sivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 03 de dezembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 080/2021 - PROCESSO Nº 201.527/2021 E APENSO

OBJETO: Registro de preços para aquisição de dispositivos de supressão de 
água (OB) e chave aplicadora de vedante.
EMPRESA VENCEDORA:  Lotes 01 e 02: RPM RECICLADORA PARAISO DE ME-
TAIS LTDA. no valor global de R$ 15.690,00. Mogi das Cruzes, em 1º de dezembro de 
2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064-4/2021 - PROCESSO Nº 201.174/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de hidróxido de cálcio.
O SEMAE, através do Sr. Diretor Geral, tona público que, em razão da necessidade de 
ajuste no preço estimado da licitação, fica redesignada a data de abertura do Pregão 
064-4/2021. O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão 
disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.
br/. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 16 de dezembro de 2021, 
exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.
com.br/. O edital passará a ser identificado pelo número Pregão 064-5/2021. Mogi das 
Cruzes, 03 de dezembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

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

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta neste Departamento de Administração da Coordenadoria de Unidades 
Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo, sito à Avenida General Ataliba Leonel, nº 
768, Carandiru, São Paulo/SP, CEP: 02033-000, LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 012/21CORE, Oferta de Compra nº 380181000012021OC00258, do tipo ME-
NOR PREÇO, destinado à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 
A SERVIDORES E EMPREGADOS DA COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS 
DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, conforme o Processo nº 44840/2021.
O início do recebimento das propostas será em 06/12/2021, com abertura da sessão pública 
marcada para o dia 17/12/2021, às 10h00, sendo que o Edital poderá ser obtido através dos 
sites: www.e-negociospublicos.com.br e www.bec.sp.gov.br. Maiores informações poderão 
ser obtidas através do telefone (11) 2221-4441, ramais 2030/2037.

AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 061/2021
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços de 
assistência na área da saúde, às pessoas com deficiência física e/ou intelectual, transtor-
nos mentais e do espectro do autismo, que necessitam de reabilitação na modalidade de 
equoterapia com acompanhamento de equipe multiprofissional – Secretaria de Saúde do 
município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 17 de dezembro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 161/2021
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pó de café, destinados 
para diversas secretarias municipais do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTU-
RA: 17 de dezembro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 162/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para ministrar cursos de transporte de 
emergência e cursos de transporte coletivo de passageiros, para os servidores condutores 
dos veículos oficiais da Secretaria de Saúde do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE 
ABERTURA: 17 de dezembro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/2021
OBJETO: Aquisição de poltronas para o setor de TRS – Terapia Renal Substitutiva da Santa 
Casa de Misericórdia do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 20 de dezem-
bro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 164/2021
OBJETO: Aquisição de veículo tipo pick up furgão e veículo 07 lugares através do orçamen-
to impositivo dos vereadores André Mazon e Geraldo Bertanha para uso da Secretaria de 
Saúde no município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 17 de dezembro de 2021, 
às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 166/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de desmontagem e mon-
tagem de arquivo deslizante e câmara fria - Secretaria de Administração e Secretaria de 
Educação do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 20 de dezembro de 2021, 
às 09 horas.

Os editais estarão disponíveis aos interessados, através dos sites: www.licitacoes-e.com.
br e www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Se-
cretaria de Suprimentos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos 
telefones: (19) 3814.1044/3814.1049/3814.1059/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@
gmail.com. Mogi Mirim, 03 de dezembro de 2021.

Mauro Nunes Junior
Secretário de Suprimentos e Qualidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO REPETIÇÃO
Pregão Eletrônico nº 298/2021

Processo Administrativo nº 125272/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção e instalação de painéis “front light 
dupla face” a serem instalados nos principais acessos ao Município de Ribeirão Preto, conforme 
edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 332.000,00 (trezentos e trinta e dois mil reais).

VISITA TÉCNICA (OBRIGATÓRIA) até o dia: 16 de dezembro de 2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 17 de dezembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 17 de dezembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 17 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, 03 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 LOUVEIRA
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2021
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que foi retificado o Edital do Pregão Presencial nº 
094/2021, objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de link de 
internet dedicado por fibra na velocidade de 100 mbps, sendo reaberto o prazo e ficando a data da 
sessão para o dia 16 de dezembro de 2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à 
disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras 
informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 03 de dezembro de 2021. MARCELO SILVA 
SOUZA - Secretário de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 369/2021

Processo Administrativo nº 134515/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada em recapeamento asfáltico em vias públicas, 
conforme descrito em edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 338.925,76 (trezentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e 
setenta e seis centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 17 de dezembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 17 de dezembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 17 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, 03 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 ABERTURA – PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto no Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti – Centro de Atenção Integral à Saúde da 
Mulher – CAISM – UNICAMP, o Pregão Eletrônico PE – CAISM nº 00905/2021, Processo nº 27P-6200/2021, Oferta 
de Compra BEC 102203100592021OC00354, do tipo menor preço para Registro de Preços de Seringa de 10ml, 
20ml e 50/60ml para bomba de seringa. O prazo de entrega das propostas eletrônicas é de 06/12/2021 até o dia 
17/12/2021 às 09:30 horas, 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 
www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

Hospital da Mulher Prof. Dr. José A. Pinotti
Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher - CAISM

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 409/2021

Processo Administrativo nº 141119/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assistência técnica, 
relativos à manutenção preventiva e corretiva e outros serviços relacionados à operação de sistema 
CFTV, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 1.136.456,67 (um milhão, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta 
e seis reais e sessenta e sete centavos).
Visita Técnica (facultativa) até o dia: 16 de dezembro de 2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 17 de dezembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 17 de dezembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 17 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, 03 de dezembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

DocuSign Envelope ID: B1D53A24-434E-4FE9-993F-D0ED74C1C18D



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
SÁBADO, 4 A SEGUNDA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2021 

Termo de Homologação e Adjudicação. Processo Licitatório 154/2021. To-
mada de Preços 09/2021. Objeto: Contratação de empresa de engenharia 
para execução de obra, com fornecimento de materiais, para a reforma do 
Ginásio de Esportes “Jorge Franco”, localizado na Rua Hussein Mohamad 
Rajab esquina com a Rua Nagib Muhana Zahr, Centro, Castilho – SP. Con-
siderando a regularidade do procedimento, hei por bem, com base no inciso 
VI, do artigo 43, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/1993, Homologar e 
Adjudicar o item do objeto licitatório, à empresa abaixo delineada: J. A. 
Abdalla Construções e Serviços – EPP. Rua Tomé Emídio de Souza, 865 
– Bairro Laranjeiras. Castilho – SP. CNPJ (MF): 60.818.101/0001-04. Item: 
01. Valor: R$ 701.322,90 (Setecentos e um mil, trezentos e vinte e dois 
reais e noventa centavos). Castilho – SP, 03 de dezembro de 2021. Paulo 
Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 174/2021, na modalidade de Pregão 52/2021, na forma eletrôni-
ca, para a aquisição de 01 (um) trator cortador de grama articulado, novo, 
para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Logradouros. 
Encerramento de recebimento das propostas: 20 de dezembro de 2021, 
às 08 horas. Inicio do pregão: 20 de dezembro de 2021, às 09 horas. 
Referencia de tempo: horário de Brasília – DF. Local: www.bll.org.br. O edi-
tal 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 email: licitacao@castilho.sp.gov.br, ou ainda pelo 
site www.bll.org.br; qualquer pedido de esclarecimento, em relação a even-
tuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá 
ser encaminhado por escrito, ao Pregoeiro, na Prefeitura do Município de 
Castilho, Praça da Matriz, 247, nesta cidade, CEP 16920-000, ou ainda, 
pelo telefone (18) 3741-9000, ramal 9034. Castilho – SP, 03 de dezembro 
de 2021. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

“AVISO DE ADJUDICAÇÃO” CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0001/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E– 8.204/2021, TIPO: MENOR PRE-
ÇO GLOBAL. ADJUDICANDO A presente licitação que tem por objeto a 
contratação de empresa para a prestação de serviço de transporte escolar 
de estudantes da rede pública municipal e estadual, residentes na zona 
rural e urbana do município de Embu-Guaçu para atendimento da Secreta-
ria de Educação, conforme Memorial Descritivo dos serviços – Anexo I do 
edital para a empresa: TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI, inscrita 
no CNPJ sob o n.º 23.798.339/0001-80, Está aberto o prazo recursal de 
05(cinco) dias úteis. Embu Guaçu, 03 de dezembro de 2021. José Antônio 
Pereira - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE ANULAÇÃO
Dispõe sobre a anulação da Pregão Eletrônico nº 056/2021 e dá outras providências.

MARCELO APARECIDO VERONEZI, Prefeito Municipal de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, 
com fundamento no art. 49, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, considerando a ilegalidade externada 
pelo órgão competente TORNA PÚBLICA a ANULAÇÃO do Edital nº 065/2021 do Pregão Eletrô-
nico nº 056/2021, aberta pelo Processo nº 077/2021, de que trata da LOCAÇÃO DE APARELHOS 
CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL 
EM CILINDROS.
Para que ninguém alegue ignorância, vai este desde já afixado no Paço Municipal, local de costume e 
publicado nos órgãos de imprensa, na forma do inciso II, do art. 21 da legislação supracitada.

Santa Ernestina/SP, aos 03 de dezembro de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Eletrônico Nº 130/21, Edital Nº 149/21, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Aquisição de pão francês, para entrega parcelada durante o exercício de 2022. O cadastro 
das Propostas e entrega dos Documentos de Habilitação serão recebidos até o dia 17/12/21, 
às 08h50, na página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.
com.br). O edital fica disponível na S. de Licitações - Av. Luciano Consoline, 600, Jd 
de Lucca das 9h às 17h e sites www.itatiba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
Informações: tel.11.3183-0655. Adriana O. Schiavinatto - Pregoeira. 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCURSO N° 01/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público a ABERTURA do edital 
de licitação Concurso n° 01/2021, oriundo do Processo Administrativo n° 
14.969/2021, que será realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal 
de Nova Odessa, situada a Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova 
Odessa/SP, CEP: 13380-017, iniciando-se a sessão no dia 16/12/2021, 
às 09h00, e tem por objeto o concurso para premiação de projetos de 
atividades artísticas e culturais para o repasse de recurso oriundo do 
Governo Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, instituído 
pela Lei Federal n° 14.017 de 29 de junho de 2020, alterada pelas Leis 
14.036/2020 e 14.150/2021 regulamentado pelo Decreto Federal nº 10.464 
de 17 de agosto de 2020, alterado pelo Decreto nº 10.489/2020, Decreto 
nº 10.683/2021 e Decreto 10.751/2021, nos termos das especificações 
constantes do edital e anexos. O edital estará disponível para download 
no seguinte link de acesso: http://smarportal.novaodessa.sp.gov.
br:3001/?cod=11. Nova Odessa, 03 de dezembro de 2021.

Thiago Gentil
Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Turismo

AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
CHAMADA PÚBLICA N° 03/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público que se acha aberto a 
Chamada Pública n° 03/2021, oriundo do Processo Administrativo n° 
14431/2021, que será realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal 
de Nova Odessa, situada à Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova 
Odessa/SP, CEP: 13380-017, iniciando-se a sessão no dia 16/12/2021, 
às 14h30min, e tem por objeto o credenciamento de espaços culturais 
e artísticos, para a concessão do subsídio mensal previsto na Lei federal 
nº 14.017, de 29 de junho de 2020,alterada pelas Leis 14.036/2020 e 
14.150/2021 regulamentado pelo Decreto Federal nº 10.464 de 17 de agosto 
de 2020, alterado pelo Decreto nº 10.489/2020, Decreto nº 10.683/2021 
e Decreto 10.751/2021, com o objetivo de auxiliar na manutenção das 
atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, 
considerando a pandemia do Coronavírus (COVID-19), de acordo com 
os critérios, termos e condições estabelecidas neste instrumento e seus 
anexos. O edital estará disponível para download no seguinte link de 
acesso: http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11. Nova 
Odessa, 03 de dezembro de 2021.

Thiago Gentil
Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Turismo

 EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO N° 02/2021
O Município de Nova Odessa, torna público que se acha aberto 
Credenciamento Público nº 02/2021 que será realizada na sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada a Avenida João Pessoa, 
777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, iniciando-se a sessão 
no dia 16/12/2021, às 09h00min, e tem por objeto: credenciamento de 
instituições financeiras e cooperativas de crédito para prestação de serviços 
de recebimento de tributos e demais receitas municipais. Os interessados 
deverão apresentar os envelopes da documentação para habilitação e 
proposta até o dia 15/12/2021, no horário  8h00min às 16h30min, no 
endereço acima mencionado ou através do telefone (19) 3476.8602. O 
edital estará disponível para download no seguinte link de acesso: http://
smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11

Nova Odessa, 03 de dezembro de 2021.
Secretaria de Finanças

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
LEI Nº. 2.135/2021, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI Nº 1.873/14 E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS

                                   DINAMERICO GONÇALVES PERONI, Prefeito  Municipal 
de Itariri,  Estado  de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Itariri,  em Sessão Ordinária  
realizada em 01 de dezembro    de 2021, aprovou por 10 (dez) votos favoráveis, o 
Projeto de Lei nº 038/2021, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Itariri e ele  sanciona e promulga a seguinte  Lei:
.
Art.1º- Ficam alterados o artigo 1º e 2º da Lei Municipal nº 1.873 de 07 de Abril de 
2014, que passam a vigorar com a seguinte redação:
                     “ Art.1º- Fica a Câmara Municipal, autorizada a conceder aos Servido-
res do Poder Legislativo, “Cartão Magnético Personalizado” (Cartão Alimentação), 
ou em sua impossibilidade, o pagamento em espécie, a título de Cesta Básica de 
Alimentos.
 “Art.2º- O Cartão Alimentação de que trata o artigo anterior, tem seu  valor fixado 
em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), que serão disponibilizados, mensal-
mente aos Servidores.”
Art.2º- Ficam mantidos em vigor, todos os demais artigo da Lei nº 1.873/14.
 Art.3º- As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta própria do 
Orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art.4º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 1º 
de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei 
Municipal nº. 2.052/2019 de 07/11/2019.

GABINETE DO  PREFEITO  MUNICIPAL DE ITARIRI,
    EM, 03 DE DEZEMBRO   DE 2021.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO  MUNICIPAL

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                      COMUNICADO

Pregão Eletrônico nº 577/2021
Registro de Preços para fornecimento de material hospitalar ou ambu-
latorial.

Comunicamos que, a pedido da Unidade Requisitante, houve alteração 
no Termo de Referência. A NOVA VERSÃO do edital já está disponível 
para download no site http://www.piracicaba.sp.gov.br.

Diante do exposto, informamos que fica alterada a data de abertura e 
disputa do presente Pregão para o dia 21/12/2021 às 08h e 09h, res-
pectivamente.

Piracicaba, 03 de dezembro de 2021.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 
102/2021, objetivando a aquisição de móveis para a Secretaria de Água e 
Esgoto, no dia 16 de dezembro de 2021, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor 
estará à disposição dos interessados na internet, nos endereços eletrônicos 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.louveira.sp.gov.br. Outras informações 
pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 03 de dezembro de 2021. MARCELO 
SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO
REPETIÇÃO

Pregão Eletrônico SRP nº 382/2021
Processo Administrativo nº 136213/2021

OBJETO: Registro de preços para locação de caminhões, máquinas pesadas e equipamentos, 
conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 897.071,80 (oitocentos e noventa e sete mil, setenta e um reais e oitenta 
centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 17 de dezembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 17 de dezembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 17 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, 03 de dezembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 80/2021
O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-

GISTRO DE PREÇOS N°. 80/2021, COM JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE 
(LOTE ÚNICO), OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO 
DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADOS AO ATENDIMEN-
TO DA DEMANDA ELETIVA (REDE AMBULATORIAL) DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, A SER EFE-
TIVADA(O) DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E DE SEUS ANEXOS. A SESSÃO PÚBLICA PARA RE-
CEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE 
PREÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES AO CERTAME LICITATÓRIO, BEM COMO 
PARA INICIO DA ABERTURA DOS RESPECTIVOS ENVELOPES / DOCUMENTOS E EXECUÇÃO 
DE DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES AO REFERIDO CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS 
DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DO CENTRO CULTURAL “GRACILIANO RAMOS”, 
LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LAFAYETE LIBANO, N°. 16 (ESQUINA COM AS RUAS 
RUI BARBOSA E GUILHERME GUERBAS - PRÓXIMO À PRAÇA ANA RITA MENDES), 
BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-SP., COM DATA E HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO EM 
20 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 09H00MIN. DO HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA-DF. OS ENVE-
LOPES / DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA APRESENTAÇÃO / EXIBIÇÃO DEVERÁ OCOR-
RER EM SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, QUANDO ENCAMINHADOS / ENDEREÇADOS AO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 110/2021 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº. 80/2021, ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, SERÃO RECEBIDOS NA SEDE DA UNIDADE 
GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, 
SITUADA NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-S.P., ATÉ O ÚL-
TIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETROCITADA. O EDITAL COMPLETO, BEM COMO, DEMAIS 
INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, PODERÃO SER OBTIDAS 
PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRA-
TOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 17H00MIN. OU POR 
TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-1739 E (18) 3691-1888 OU ATRAVÉS DOS SEGUINTES 
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - (LICITAÇÃO - EDITAIS 
- PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 80/2021) OU  HTTP://DOCS.BURI-
TAMA.SP.GOV.BR/PUBLIC/LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 03 DE DEZEMBRO DE 2021
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO: 205/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS, XAROPES, FRASCOS, SACHES E TUBOS 
PARA PERÍODO DE 12 MESES PARA SEREM UTILIZADOS NA SAÚDE PUBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI-SP, 
DISTRIBUÍDO NA FARMÁCIA MUNICIPAL E ALGUNS SERÃO USADOS NO PRONTO SOCORRO E ESF´S, conforme 
especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 03/12/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 17/12/2021 às 13:30horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

Itajobi/SP, 03 de Dezembro de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
PREGÃO ELETRÔNICO 48/2021

 Objeto: Aquisição de uniformes e tênis escolares. Data de abertura: 17 de 
dezembro de 2021 as 09h00m. Plataforma - comprasbr. O edital completo e as demais 
informações relativas às licitações e outras orientações até mesmo às recomendações 
durantes as sessões para o enfrentamento da Covid – 19, encontram-se à disposição na 
Prefeitura Municipal setor de Compras e Licitações, no Largo São Bento nº 985, Centro, 
nesta cidade, ou pelo telefone (16) 3667-9903, pelo e-mail: licitacao@cajuru.sp.gov.br 
e no site: www.cajuru.sp.gov.br

Cajuru, 03 de dezembro de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Cancelamento - Pregão 47/2021

 O município de Cajuru comunica aos interessados no Pregão 47/2021, cujo objeto 
é registro de preço para Contratação de empresa de transporte escolar destinado aos 
alunos da zona rural da rede municipal de educação, que após solicitação do setor requisi-
tante, torno público o seu cancelamento com fundamento na Lei 8666/93 com justifi cativa 
fundamentada no processo. Cajuru, 3/12/2021. Alex Moretini  - Prefeito Municipal

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Aviso de licitação

PRESENCIAL:
O Município da Estância Turística de Itu informa a abertura do Pregão Presencial nº 
81/2021, para REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-

LIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, EM REGIME DE CONTENÇÃO COM-
PULSÓRIA E VOLUNTÁRIA, PARA ADOLESCENTES E ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS. Os 
envelopes deverão ser entregues até as 13h50min, com abertura as 14h00min do dia 17/12/2021. 

O Município da Estância Turística de Itu informa a reabertura do Pregão Presencial nº 82/2021, para 
o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CORRELATOS. Os envelopes deverão 
ser entregues até às 08h50min, com abertura às 09h00min do dia 20/12/2021. 

CONCORRÊNCIA Nº 14/2021 – Contratação de empresa de engenharia para construção de unidade 
Escolar Rede Saber V, EMTI Segundo Lorenzetti, localizada à Rodovia Marechal Rondon, nº 800, Km 
114, Bairro Três Vendas, Itu/SP. A Secretaria Municipal de Educação informa a quem possa interessar 
que se encontra aberta a Concorrência nº 14/2021, para o objeto acima descrito. Os envelopes con-
tendo a documentação e proposta comercial deverão ser entregues até o dia 17/01/2022, às 08h30, 
sendo a abertura às 09h00 do mesmo dia. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RE-
FORMA DO CRAS PIPA, RUA ROMÃO BRUNI, Nº 100, PARQUE DAS INDÚSTRIAS, NO MUNICÍ-
PIO DE ITU/SP. A Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social informa a quem possa 
interessar que se encontra aberta a Tomada de Preços nº 17/2021, para o objeto acima descrito. Os 
envelopes contendo a documentação e proposta comercial deverá ser entregue até o dia 22/12/2021, 
às 08h30, sendo a abertura às 09h00 do mesmo dia. 

Os Editais completos estão à disposição para consulta e impressão no site da Prefeitura: www.itu.sp.
gov.br. Caso prefira obter cópia do edital diretamente na Prefeitura o interessado deverá trazer o CD 
para reprodução do mesmo, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, exclusivamente 
no Departamento Central de Compras, sito na Av. Itu 400 Anos, nº 111, Bairro Itu Novo Centro, Itu/SP. 
Obs. 1) Não será enviado o Edital pelo correio. 2) Não serão prestadas informações por telefone. Itu, 
03/12/2021 – Prefeitura da Estância Turística de Itu.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2021 - PROCESSO Nº 201.700/2021

OBJETO: Aquisição de equipamentos de laboratório.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As pro-
postas serão recebidas até às 08h00min do dia 17 de dezembro de 2021, exclu-
sivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 03 de dezembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 080/2021 - PROCESSO Nº 201.527/2021 E APENSO

OBJETO: Registro de preços para aquisição de dispositivos de supressão de 
água (OB) e chave aplicadora de vedante.
EMPRESA VENCEDORA:  Lotes 01 e 02: RPM RECICLADORA PARAISO DE ME-
TAIS LTDA. no valor global de R$ 15.690,00. Mogi das Cruzes, em 1º de dezembro de 
2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064-4/2021 - PROCESSO Nº 201.174/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de hidróxido de cálcio.
O SEMAE, através do Sr. Diretor Geral, tona público que, em razão da necessidade de 
ajuste no preço estimado da licitação, fica redesignada a data de abertura do Pregão 
064-4/2021. O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão 
disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.
br/. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 16 de dezembro de 2021, 
exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.
com.br/. O edital passará a ser identificado pelo número Pregão 064-5/2021. Mogi das 
Cruzes, 03 de dezembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

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

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta neste Departamento de Administração da Coordenadoria de Unidades 
Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo, sito à Avenida General Ataliba Leonel, nº 
768, Carandiru, São Paulo/SP, CEP: 02033-000, LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 012/21CORE, Oferta de Compra nº 380181000012021OC00258, do tipo ME-
NOR PREÇO, destinado à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 
A SERVIDORES E EMPREGADOS DA COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS 
DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, conforme o Processo nº 44840/2021.
O início do recebimento das propostas será em 06/12/2021, com abertura da sessão pública 
marcada para o dia 17/12/2021, às 10h00, sendo que o Edital poderá ser obtido através dos 
sites: www.e-negociospublicos.com.br e www.bec.sp.gov.br. Maiores informações poderão 
ser obtidas através do telefone (11) 2221-4441, ramais 2030/2037.

AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 061/2021
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços de 
assistência na área da saúde, às pessoas com deficiência física e/ou intelectual, transtor-
nos mentais e do espectro do autismo, que necessitam de reabilitação na modalidade de 
equoterapia com acompanhamento de equipe multiprofissional – Secretaria de Saúde do 
município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 17 de dezembro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 161/2021
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de pó de café, destinados 
para diversas secretarias municipais do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTU-
RA: 17 de dezembro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 162/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para ministrar cursos de transporte de 
emergência e cursos de transporte coletivo de passageiros, para os servidores condutores 
dos veículos oficiais da Secretaria de Saúde do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE 
ABERTURA: 17 de dezembro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/2021
OBJETO: Aquisição de poltronas para o setor de TRS – Terapia Renal Substitutiva da Santa 
Casa de Misericórdia do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 20 de dezem-
bro de 2021, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 164/2021
OBJETO: Aquisição de veículo tipo pick up furgão e veículo 07 lugares através do orçamen-
to impositivo dos vereadores André Mazon e Geraldo Bertanha para uso da Secretaria de 
Saúde no município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 17 de dezembro de 2021, 
às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 166/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de desmontagem e mon-
tagem de arquivo deslizante e câmara fria - Secretaria de Administração e Secretaria de 
Educação do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 20 de dezembro de 2021, 
às 09 horas.

Os editais estarão disponíveis aos interessados, através dos sites: www.licitacoes-e.com.
br e www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Se-
cretaria de Suprimentos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos 
telefones: (19) 3814.1044/3814.1049/3814.1059/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@
gmail.com. Mogi Mirim, 03 de dezembro de 2021.

Mauro Nunes Junior
Secretário de Suprimentos e Qualidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO REPETIÇÃO
Pregão Eletrônico nº 298/2021

Processo Administrativo nº 125272/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção e instalação de painéis “front light 
dupla face” a serem instalados nos principais acessos ao Município de Ribeirão Preto, conforme 
edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 332.000,00 (trezentos e trinta e dois mil reais).

VISITA TÉCNICA (OBRIGATÓRIA) até o dia: 16 de dezembro de 2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 17 de dezembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 17 de dezembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 17 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, 03 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 LOUVEIRA
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2021
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que foi retificado o Edital do Pregão Presencial nº 
094/2021, objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de link de 
internet dedicado por fibra na velocidade de 100 mbps, sendo reaberto o prazo e ficando a data da 
sessão para o dia 16 de dezembro de 2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à 
disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras 
informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 03 de dezembro de 2021. MARCELO SILVA 
SOUZA - Secretário de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 369/2021

Processo Administrativo nº 134515/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada em recapeamento asfáltico em vias públicas, 
conforme descrito em edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 338.925,76 (trezentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e 
setenta e seis centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 17 de dezembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 17 de dezembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 17 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, 03 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 ABERTURA – PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto no Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti – Centro de Atenção Integral à Saúde da 
Mulher – CAISM – UNICAMP, o Pregão Eletrônico PE – CAISM nº 00905/2021, Processo nº 27P-6200/2021, Oferta 
de Compra BEC 102203100592021OC00354, do tipo menor preço para Registro de Preços de Seringa de 10ml, 
20ml e 50/60ml para bomba de seringa. O prazo de entrega das propostas eletrônicas é de 06/12/2021 até o dia 
17/12/2021 às 09:30 horas, 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 
www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

Hospital da Mulher Prof. Dr. José A. Pinotti
Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher - CAISM

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 409/2021

Processo Administrativo nº 141119/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assistência técnica, 
relativos à manutenção preventiva e corretiva e outros serviços relacionados à operação de sistema 
CFTV, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 1.136.456,67 (um milhão, cento e trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta 
e seis reais e sessenta e sete centavos).
Visita Técnica (facultativa) até o dia: 16 de dezembro de 2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 17 de dezembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 17 de dezembro de 2021 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 17 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, 03 de dezembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

A7gazetasp.com.br
SÁBADO, 4 A SEGUNDA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2021 

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 450/2021

Processo Administrativo nº 156427/2021

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 material de laboratório (Teste de Covid-19), 
conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 1.032.500,00 (um milhão trinta e dois mil e quinhentos reais).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 17 de dezembro de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 17 de dezembro de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 17 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, 03 de dezembro de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 214/2021 . 
O presente Edital tem a finalidade de selecionar 2 (duas) propostas de Festival de Verão visando o Apoio 
para Festival de Culturas em Araçoiaba da Serra, para recebimento de auxílio, em cumprimento à Lei nº 
14.017/2020 – Lei Aldir Blanc. As inscrições estarão abertas no período de 06/12/2021 até às 17h do dia 
20/12/2021, não prorrogáveis. As inscrições devem ser realizadas no formato online por meio do link 
https://forms.gle/Uck6RVj6VRwH8aAbA. O Edital em sua integra consta no site www.aracoiaba.sp.gov.
br. Aracoiaba.sp.gov.br. 03 de dezembro de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna 
público que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, 
Ilhabela-SP, as seguintes licitações: Edital nº 169/2021 – Pregão Ele-
trônico n° 073/2021-Proc.Adm.nº7593/2021.Objeto:Contratação de 
empresa especializada para revisão preventiva e corretiva de gerado-
res de energia. Nova Data de entrega das propostas dia 16/12/2021 
às 10:00horas.  Edital nº 191/2021 - Proc. Adm. nº12067/2021 – Pre-
gão Presencial nº056/2021 – objeto: Contratação de empresa especia-
lizada com fornecimento de equipamentos, montagem e execução de 
serviços de show de luzes com drones para as festividades do natal 
2021. Data da entrega das propostas dia 16/12/2021 às 10h10. Edital 
nº 149/2021 - Pregão Presencial n° 044/2021-Proc.Adm. nº 9630/2021 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de em-
presa especializada no fornecimento, montagem e execução de fogos 
de artifício. Nova Data da entrega das propostas dia 16/12/2021 às 
14:00horas. Edital nº 141/2021– Pregão Eletrônico nº 057/2021-Proc. 
Adm. nº 8.993/2021. OBJETO: Registro de preços para futura e even-
tual aquisição de inversores de voltagem e baterias estacionárias para 
uso na manutenção do sistema de energia solar. Nova Data da entrega 
das propostas dia 17/12/2021 às 10:00horas. Edital nº 192/2021 – Proc. 
Adm. nº 8629/2021 – Pregão Presencial nº057/2021 Contratação de em-
presa especializada para prestação de serviço de acondicionamento, 
transporte e destinação final de resíduos sólidos recicláveis. Data da 
entrega das propostas dia 17/12/2021 às 10h10. Edital nº 193/2021 - 
Proc. Adm. nº 10628/2021 – Pregão Presencial nº 058/2021. Registro 
de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializa-
da para prestação de serviços de ampliação, manutenção preventiva 
e corretiva com fornecimento de materiais da rede de fibra óptica da 
Prefeitura Municipal de Ilhabela. Data de entrega das propostas dia 
17/12/2021 às 14h00.   Os Editais completos deverão ser retirados no 
portal oficial do município sitio www.ilhabela.sp.gov.br – serviços – licita-
ções e quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, 
das 10h00min às 17h00min ou pelo telefone (12) 3896-9207, em até 24 
(vinte e quatro) horas de antecedência à data da abertura. Ilhabela, 03 
de dezembro de 2021 – Patrícia Apª dos Santos de Oliveira - Departa-
mento de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 614,60

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 081/21 – Objeto: Contratação de empresa es-
pecializada para fornecimento de grama esmeralda com mão de obra para 
plantio incluso, destinado à Secretaria Municipal de Educação, conforme des-
critivo constante do Anexo I deste Edital, do tipo MENOR VALOR GLOBAL. 
CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: 09:00 horas 
do dia 04/12/21 até às 09:00 horas do dia 16/12/21. Abertura de Propostas 
Iniciais: 16/12/21 às 09:05 horas. O Edital na íntegra encontra-se à disposição 
dos interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou www.campolimpo-
paulista.sp.gov.br. Para maiores esclarecimentos e informações pelos telefo-
nes: (11) 4039-8358/4039-8326 ou diretamente na Diretoria de Administração 
desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na Avenida Adherbal da Costa 
Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, exceto 
feriados e pontos facultativos.

VINÍCIUS PASSARIN NEVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021

Acha-se aberto, no município de LUIZ ANTÔNIO / SP, o PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004 / 2021 - 
Processo nº. 4472 / 2021, adotando como critério de julgamento o de MENOR PREÇO POR ITEM, visando 
à AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme as 
especifi cações constantes do respectivo Edital, no Anexo I - Termo de Referência e demais Anexos, sendo que 
esta licitação será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, 
no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Complementar nº. 123 
/ 2006 e suas alterações. DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 17 DE DEZEMBRO DE 2021 - 
HORÁRIO: 09:00 H (HORÁRIO LOCAL) - LOCAL: PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL 
– www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital completo e seus anexos poderão ser consultados e retirados 
gratuitamente pelo site www.luizantonio.sp.gov.br, diretamente no Departamento de Compras e Licitações desta 
Prefeitura Municipal, localizada na Avenida da Saudade, nº. 30, Centro, nesta, no horário de expediente, ou 
solicitado através do e-mail licitacao@luizantonio.sp.gov.br. Demais Informações pelo tel. (16) 3983-9000 – 
Departamento de Compras e Licitações. Luiz Antônio / SP, 03 de dezembro de 2021. 

(a) RODRIGO MELLO MARQUES - Prefeito Municipal.
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

Acha-se aberto, no município de LUIZ ANTÔNIO / SP, o PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005 / 2021 - 
Processo nº. 4492 / 2021, adotando como critério de julgamento o de MENOR PREÇO POR ITEM, visando à 
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ 
ANTONIO/SP, conforme as especifi cações constantes do respectivo Edital, no Anexo I - Termo de Referência 
e demais Anexos, sendo que esta licitação será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, 
pela Lei Complementar nº. 123 / 2006 e suas alterações. DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 17 
DE DEZEMBRO DE 2021 - HORÁRIO: 14:00 H (HORÁRIO LOCAL) - LOCAL: PORTAL DE COMPRAS 
DO GOVERNO FEDERAL – www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital completo e seus anexos poderão 
ser consultados e retirados gratuitamente pelo site www.luizantonio.sp.gov.br, diretamente no Departamento 
de Compras e Licitações desta Prefeitura Municipal, localizada na Avenida da Saudade, nº. 30, Centro, nesta, 
no horário de expediente, ou solicitado através do e-mail licitacao@luizantonio.sp.gov.br. Demais Informações 
pelo tel. (16) 3983-9000 – Departamento de Compras e Licitações. Luiz Antônio / SP, 03 de dezembro de 2021. 

(a) RODRIGO MELLO MARQUES - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 115/2021. PROC. ADM. n.º 2418/2021. Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário por 
Item. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, PARA 
EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, COM ENTREGA PARCELADA 
PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL. Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes 
PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 20/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, 03 de dezembro de 2021. Dr. Wagner José Schmidt - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2021 - PL nº 15.697/2021. OBJETO: Aquisição de 
01 (um) picador/triturador de galhos rebocável/móvel, novo, sem uso anterior, tipo 
trailer, com zero hora de uso, para utilização na redução do volume dos resíduos 
do manejo da arborização urbana. Abertura: 09h30min do dia 21 de dezembro 
de 2021. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2021 - PL nº 13.986/2021. OBJETO: Aquisição de 
materiais de construção, destinados a diversas secretarias municipais, com 
entrega parcelada, por 06 (seis) meses. Abertura: 09h30min do dia 22 de 
dezembro de 2021.

Os editais completos, referentes às licitações supramencionadas, encontram-se à 
disposição dos interessados na CML, situada na Rua Henrique Coppi, nº 200, 
Centro, Mogi Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário das 08h às 16h, em dias 
úteis, mediante recolhimento de R$10,00 (dez reais) no andar térreo da Prefeitura 
e/ou sem ônus através do site www.mogiguacu.sp.gov.br.  M. Guaçu, 
03.12.2021. Thaís Suelen da Silva - Presidente da CML.

AVISO DE ABERTURA
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 - Processo nº 13.061/2021. OBJETO: Aquisição 
de Iogurte e Manteiga Natural de forma programada e parcelada por um período de 
12 meses para atender todas as Unidades Escolares do Município. Abertura: 
09h30min do dia 29 de dezembro de 2021. O edital completo encontra-se à 
disposição dos interessados na Divisão de Suprimentos, situada no 6º andar do 
Paço Municipal, na Rua Henrique Coppi, nº 200, Centro, Mogi Guaçu/SP, até o dia 
útil anterior à data limite para recebimento dos envelopes “Documentos” e “Projeto 
de Venda”, no horário das 08h às 16h, em dias úteis, sem ônus, ou ainda através 
do site www.mogiguacu.sp.gov.br.  M. Guaçu, 03.12.2021. Sidney Cinquini 
Júnior – Gerente da Divisão de Suprimentos.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2021 
PROCESSO N° 2707/2021

Objeto: Registro de Preços para contratações futuras na aquisição de Cloreto de 
Polialumínio - PAC, conforme edital e seus anexos. O edital na íntegra estará à 
disposição dos interessados e poderá ser examinado, pelos sites www.bb.com.br e 
www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações. Abertura das propostas às 09h 
do dia 17/12/2021 e início da sessão de disputa às 10h do dia 17/12/2021 
(horário de Brasília).

São Carlos, 03 de dezembro de 2021.
Setor de Contratos e Licitações

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021 
PROCESSO Nº 2893/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recomposição de 
pavimentação asfáltica (tapa buraco), com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos 
necessários para a manutenção de vias urbanas, no município de São Carlos/SP e seus Distritos 
(Água Vermelha e Santa Eudóxia), conforme o Edital e seus Anexos. Tipo: Menor Preço. 
O credenciamento dos participantes e a consecutiva abertura da sessão pública terá início às 
9h do dia 17/12/2021, na sede do SAAE, situada na Av. Getúlio Vargas, 1500, Jd. São Paulo, 
São Carlos, SP, entrada pela lateral, Rua José Casale. O edital na íntegra estará à disposição dos 
interessados, preferencialmente online, pelo site www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações, 
e na sede do SAAE, em dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 17h (horário de Brasília).

São Carlos, 03 de dezembro de 2021.
Setor de Contratos e Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO – Processo nº 72213/2021
A 5ª Delegacia Seccional de Polícia – DECAP, situada na Av. Celso Garcia, 2.875 – 2º andar 
– Belém – São Paulo / SP, AVISA aos interessados que realizará PREGÃO ELETRÔNICO nº 
006/2021, por meio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica 
de Compras – BEC/SP”, para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO REMOÇÃO DE 
VEÍCULOS AUTOMOTORES, conforme Oferta de Compra nº 180358000012021OC00060. 
A realização da sessão será na data de 16/12/2021, às 10h:00min, com utilização de 
recursos de tecnologia da informação. O Edital na íntegra poderá ser obtido através do 
endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2021 – PROCESSO 
ADM. LICITATÓRIO Nº 189/2021 - A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA/SP 
torna público aos interessados a RETIFICAÇÃO da licitação supramencionada, 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 17/12/2021 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 06/12/2021, 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), 03 de dezembro de 2021. Rosildo Donizeti 
dos Santos - Secretário Municipal de Transportes e Compras.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
– FDE, o Pregão Eletrônico nº 67/00016/21/05, objetivando a Contratação de empresa objetivando a 
renovação do direito de uso de licenças de software Microsoft na modalidade Select Plus for 
Academic e Power BI Pro for Faculty pelo período de até 36 (trinta e seis) meses. A sessão públi-
ca dar-se-á no dia 16/12/2021, às 10:30 horas no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br, onde os interes-
sados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 081101080462021OC00359, 
ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção licitações) ou ainda na sede da FDE, na Gerência de 
Licitações na Av. São Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo - SP, de segunda a sexta-feira, no horário 
das 08:30 às 17:00 horas. A data do início do prazo para envio da proposta eletrônica será de 06/12/2021, até 
o momento anterior ao início da sessão pública. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-
4334 / 4123. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Sindicato das Empresas Distribuidoras, Editoras, Publicadoras, Vendedoras, Entre-
gas Rápidas de Jornais, Revistas, Outras Publicações Impressas ou em Versão Digital no Estado 
de São Paulo – Sedijore, com sede provisória à Rua Ururaí 18-Asala 03, Tatuapé, São Paulo, SP, 
conforme decido em Assembleia realizada na data de 29/11/2021 no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Estatuto, convoca todas as Empresas distribuidoras, editoras, publicadoras, vendedo-
ras e entregas rápidas de jornais, revistas, livros, catálogos, panfletos, e outras publicações no Estado 
de São Paulo, para a Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 15/12/2021, às 15h00 
em formato de vídeo conferência através do link https://meet.google.com/bhc-fnan-uoe?hs=224, para 
participação é necessário enviar e-mail para sedijore@sedijore.com.br informando nome da Empresa, 
CNPJ, nome do participante, até 12/12/2021 impreterivelmente, a fim de deliberar sobre o seguinte 
assunto. 1. Eleição da diretoria para exercício em 2022 até 2026. 

São Paulo, 02 de dezembro de 2021.
Maria A dos Santos Abranches - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
EXTRATO DE CONTRATO N. 163/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ. 
CONTRATADA: EMPRESA CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL 
LTDA. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 26/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA, DEVIDAMENTE LICENCIADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA 
QUINZENAL, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERTENCEN-
TES AOS GRUPOS A (POTENCIALMENTE INFECTANTES), B (QUÍMICOS), E (PERFUROCOR-
TANTES) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS), VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FARMÁCIA BÁSICA E TRA-
TAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) PELO PERÍODO DE 12 
MESES. ITEM / DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO / QUANTIDADE / MARCA / VALOR UNIT. / VALOR 
MENSAL / VALOR TOTAL. ITEM 01 / Contratação de empresa especializada, devidamente licenciada, 
para prestação de serviço de coleta quinzenal, transporte, tratamento e destinação final de resíduos 
pertencentes aos grupos A (Potencialmente Infectantes), B (Químicos), E (Perfurocortantes) dos ser-
viços de saúde (RSS), Vigilância Sanitária, Farmácia Básica e tratamento de resíduos sólidos dos 
serviços de saúde (RSS) pelo período de 12 meses. / 120 KG coletados no mês 1440 KG coletados em 
12 meses. / PRÓPRIA / R$ 10,00 / R$ 1.200,00 / R$ 14.400,00. VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$): 
14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS). DURAÇÃO DO CONTRATO: 01/12/2021 a 
30/11/2022. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 01/12/2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO 
MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 27/2021. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, 
Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
- preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisições de 
“Equipamentos para a Farmacia Municipal” com a finalidade de estruturar o espaço físico da farmácia 
para melhor estocar os medicamentos. Vencimento: 17 de dezembro de 2021 às 09:00 (nove) horas. 
Edital completo: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através 
do site www.tejupa.sp.gov.br / www.bll.org.br . Tejupá/SP, 03 de dezembro de 2021. VALTER BORA-
NELLI - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 20/2021. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, 
Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial - 
preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo menor preço por item. Objeto: Aquisições de 
“Equipamentos permanente de informática (computador, impressora e nobreak)” com a finalidade de 
estruturar o espaço físico dos postos de saúde de Tejupá, Águas Virtuosas e Ribeirão Bonito. Ven-
cimento: 20 de dezembro de 2021 às 09:30 (nove horas e trinta minutos). Edital completo: Setor de 
Licitações da Prefeitura – Rua Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.
br. Tejupá/SP, 03 de dezembro de 2021. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico n.º 18/2021
Processo n.º 142/2021

OBJETO: Aquisição de 285 Coleções Educacionais para atender a Rede 
Municipal de Educação de Araçariguama, composta por três diferentes 
acervos, de acordo com as descrições constantes do Anexo I, que faz 
parte integrante deste edital. A Prefeitura de Araçariguama, por meio do 
Departamento de Licitações torna público que está aberto o processo licitatório 
acima mencionado. Sessão Pública: 16/12/2021 às 14h, endereço: www.
bbmnetlicitacoes.com.br O edital em seu inteiro teor estará à disposição a 
partir do dia 06/12/2021, das 09h às 16h30 no endereço Rua São João, n.º 
228 – Centro - Araçariguama - SP, no endereço eletrônico acima mencionado e 
também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico Nº. 19/2021
Processo Nº. 143/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para cessão de uso de software 
de educação complementar como ferramenta de disponibilização de notícias, 
atualidades, curiosidades, conteúdos pedagógicos, eventos a alunos regularmente 
matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental II, visa website e sistema 
integrado, para número ilimitado de usuários simultâneos, bem como serviço de 
manutenção e suporte técnico para atualização e correção contínuos do portal de 
acesso e, ainda, o serviço de implantação, suporte assistido, produção de conteúdo 
original e reprodução de notícias por profissional especializado e orientação aos 
usuários, para atendimento ao escopo do objeto supra mencionado. 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 19/2021: 17/12/2021 às 14:00hs, endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br O edital 
em seu inteiro teor estará à disposição a partir do dia 06/12/2021, 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 ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DA 
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO), 
COM ATUALIZAÇÃO MENSAL, QUE GARANTA AS ALTERAÇÕES LEGAIS, 
CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO, CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E 
TREINAMENTO, PARA DIVERSAS ÁREAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPORANGA/SP. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP. 
GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – 
RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 
17H) – FONE (15) 3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO 
E PROPOSTA: ÀS 14H DO DIA 20/12/2021.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

 AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura da Es-
tância de Atibaia, torna público para conhe-
cimento dos interessados a abertura das 
seguintes licitações: PROCESSO ELETRÔ-
NICO Nº 53.988/2021. PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 282/2021, cujo o objeto é a contra-
tação de empresa especializada em solução 
híbrida gamificada para ações TIC (tecnolo-
gia da informação e comunicação), destina-
das aos alunos, professores, coordenadores, 
diretores e supervisores da Rede Municipal 
de Ensino. RECEBIMENTO DE PROPOS-
TAS INICIAIS ATÉ: 16/12/2021 AS 16 horas. 
ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA 
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 
17/12/2021 AS 08h30. Para aquisição dos 
editais os interessados deverão acessar os 
sites http://www.atibaia.sp.gov.br ou www.
bbmnetlicitacoes.com.br ou, dirigir-se à sede 
da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos 
dias úteis da 10 h às 16 h, mediante o re-
colhimento de emolumentos no valor de R$ 
10,00 (dez reais). PROCESSO ELETRÔNI-
CO Nº 52.228/2021. TOMADA DE PREÇOS 
Nº 025/2021, cujo o objeto é a contratação 
de empresa especializada com fornecimento 
de material e mão de obra de infraestrutura e 
pavimentação asfáltica da Estrada Municipal 
Fazenda Soberana (Trecho), Atibaia/SP. EN-
TREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SES-
SÃO: “Proposta e Documentação”, às 09 ho-
ras do dia 22 de dezembro de 2.021, na sala 
de Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 100, 
Vila Rica, Atibaia/SP. PROCESSO ELETRÔ-
NICO Nº 51.855/2021. CONCORRÊNCIA Nº 
022/2021, cujo o objeto é a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de li-
cença de uso de plataforma tecnológica para 
o planejamento da Avaliação continuada dos 
Serviços Públicos Municipais, por um perío-
do de 12 (doze) meses. ENTREGA DOS EN-
VELOPES E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta 
e Documentação”, às 09 horas do dia 10 de 
janeiro de 2.022, na sala de Licitações, sita a 
Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/
SP. Para aquisição dos editais os interessa-
dos deverão acessar o site http://www.atibaia.
sp.gov.br ou, dirigir-se à sede da Prefeitura 
da Estância de Atibaia, nos dias úteis da 10 
h às 16 h, mediante o recolhimento de emo-
lumentos no valor de R$ 50,00 (cinquenta re-
ais). DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamen-
to de Compras e Licitações, sito à R Bruno 
Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510. 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DE-
PARTAMENTO DE COMPRAS E LICITA-
ÇÕES, 03 de Dezembro de 2.021. -Jairo de 
Oliveira Bueno- Divisão de Licitações. AVISO 
DE NOVA DATA. PROCESSO ELETRÔNICO 
Nº 44.452/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
256/2021. OBJETO: Registro de Preços para 
eventual realização de exames laboratoriais 
constantes no Programa de Controle Médi-
co e Saúde Ocupacional, de forma parcela-
da, por um período de 12 (doze) meses. A 
Secretaria de Administração, no uso de suas 
atribuições, comunica aos interessados que 
foi REDESIGNADO para até as 16h:00 do dia 
07/01/2022 NOVA DATA para RECEBIMEN-
TO DAS PROPOSTAS INICIAIS e ABERTU-
RA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS, agendada para o 
dia 10/01/2022 as 08h30m. PROCESSO ELE-
TRÔNICO Nº 45.573/2021. PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 267/2021. OBJETO: Registro 
de Preços para eventual aquisição de peças 
destinadas a manutenção e conservação dos 
veículos movidos a diesel, etanol e/ou gaso-
lina de diversas Secretarias desta Prefeitura, 
com entregas parceladas por um período de 
12 (doze) meses. A Secretaria de Administra-
ção, no uso de suas atribuições, comunica aos 
interessados que foi REDESIGNADO para 
até as 16h:00 do dia 07/01/2022 NOVA DATA 
para RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS INI-
CIAIS e ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍ-
CIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS, 
agendada para o dia 10/01/2022 as 08h30m. 
Ata que trata sobre a RERRATIFICAÇÃO do 
edital do presente certame está disponivel 
aos interessados nos sites http://www.atibaia.
sp.gov.br, www.bbmnetlicitacoes.com.br ou, 
na sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, 
nos dias úteis da 10 h às 16 h, mediante o 
recolhimento de emolumentos no valor de R$ 
10,00 (dez reais). DEMAIS INFORMAÇÕES: 
Departamento de Compras e Licitações, sito 
à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 
11 4414-2510. SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
E LICITAÇÕES, 03 de Dezembro de 2.021. 
-Everaldo da Silva- Divisão de Licitações
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7ª VARA CÍVEL DE OSASCO/SP -  EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias -
Processo nº 1014259-34.2020.8.26.0405 . O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara
Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr. WILSON LISBOA RIBEIRO,
na forma  da Lei, etc. FAZ SABER a ZENILDA DOS SANTOS FERREIRA, CPF
29342150837, que lhe foi proposta uma ação de REPARAÇÃO DE DANOS de
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL por parte de ICOMON TECNOLOGIA LTDA., CNPJ
02.137.309/0006-68, alegando em síntese  ser credora do valor de franquia de
seguro em razão do acidente veicular havido com veículo por si locado, abalroado
na traseira  por outro de propriedade da requerida (Toyota/Corolla DCK-5016) em 28/
04/19 e conduzido imprudentemente pela correquerida,  sendo que ambas não
pagaram os prejuízos da requerente. Encontrando-se a correquerida em lugar in-
cer to 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 contes-
tada a ação, a ré será considerada revel,  caso em que será nomeado CURADOR
ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 22 de novembro de 2.021.

EDITAL DE CITAÇÃO - O Dr. JOÃO THOMAZ DIAZ PARRA, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA Cível da COMARCA de Bauru/SP, FAZ 
SABER a quantos o presente edital vierem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA Nº 0022541-81.2018.8.26.0071, proposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE BAURU VILLE, CNPJ 13.964.045/0001-
28, contra PAULO JOSÉ DOS SANTOS, CPF 130.790.658-32, estando o executado em local incerto, fica CITADO nos termos da ação a 
saber:- o executado foi condenado à importância total de R$ 5.774,27 (cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos), 
débito este que restou acumulado e pendente de pagamento do executado para com a exequente, devido à rescisão contratual que deu 
motivo. ASSIM, fica o executado CITADO para o pagamento referido débito, no importe de R$ 5.774,27 (cinco mil, setecentos e setenta e 
quatro reais e vinte e sete centavos), mais acréscimos legais, custas processuais e honorários advocatícios ou, ofereça sua defesa, dentro 
do prazo legal. Dá-se a causa o valor de R$ 5.774,27 (cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos) 




 


 






EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 99/2021
A Junta Comercial do Estado de São Paulo torna público que o fiel depositário 
dos gêneros e mercadorias recebidos pela filial da sociedade empresária “HOST 
LOGÍSTICA ARMAZÉM DE CARGAS LTDA”, NIRE 35903666242, CNPJ 
06.229.799/0004-11, localizada na Avenida Jornalista Paulo Zingg, nº 301, Galpão 
02, Jardim Jaraguá, São Paulo/SP, CEP 05157-030, Sr. Milton Ferreira Borges, 
portador da cédula de identidade RG nº 4.313.215 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF 
sob nº 526.882.168-72, assinou em 29/10/2021, o Termo de Responsabilidade nº 
99/2021, com fulcro nos arts. 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e o art. 
3º, parágrafo único, da IN nº 72/2019, do Departamento de Registro Empresarial e 
Integração, devendo ser publicado e arquivado na JUCESP o presente edital, nos 
termos do art. 8º da supracitada Instrução Normativa.

Walter Iihoshi. 
Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012372-86.2019.8.26.0037. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro de Araraquara, Estado de São Paulo, PAULO LUIS APARECIDO TREVISO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ELIESON DA 
SILVA FERREIRA, Brasileiro, Casado, Vendedor, CPF 705.231.166-67, com endereço à Rua Dezessete, 505, Popular, CEP 37170-000, 
Boa Esperanca - MG, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de BANCO BRADESCO S/A, alegando em 
síntese: o requerente é emissor e executor das atividades de caráter financeiro relacionadas aos cartões de crédito utilizados pelos requerido 
que, em contrapartida, obrigou-se à quitação mensal e tempestiva de todas as despesas e acessórios contratuais do vencimento acordado. 
Embora a prestação de serviços financeiros pelo requerente tenha ocorrido de forma efetiva e regular, o requerido quedou-se inadimplente 
em relação às faturas de seus cartões, cujo valor atualizado é de R$82.067,22 (oitenta e dois mil, sessenta e sete reais e vinte e dois 
centavos). 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 Araraquara, aos 14 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014343-18.2021.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Prado de Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) N1 
VIDROS LTDA ME, CNPJ 22.243.210/0001-43, com endereço à Rua Itaparica, 250, Bloco 03, ap. 321, Jardim Itayu, CEP 13101-361, 
Campinas - SP, JACQUELINE KASSAB, Brasileira, Solteira, Analista de Recursos Humanos, RG 346039368, CPF 360.620.778-60, com 
endereço à Rua Eugenio Trevisan, 89, Santa Rosa, CEP 13289-184, Vinhedo - SP e DENIS ANDRE PINTO, Brasileiro, RG 43289300, 
CPF 351.297.808-84, pai Luiz Carlos Pinto, mãe Sonia Aparecida Francisco Pinto, Nascido/Nascida 09/10/1986, natural de Campinas - SP, 
com endereço à Rua Regina Nogueira, 677, Jardim Sao Gabriel, CEP 13045-290, Campinas - SP que por este Juízo, tramita de uma ação 
de Cumprimento de sentença, movida por SÉRGIO RODRIGUES PONTES. 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$ 24.803,59 (atualizado até junho/2021), devidamente atualizada, sob pena 
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica 
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Campinas, aos 07 de julho de 2021. 
 

8ª VARA CÍVEL DE S.B.CAMPO/SP -     Rua 23 de Maio, 107 - sala 108 - Vila
Teresa  -  CEP 09606-000  -  Fone : 11  -  2845-9515  -  E-ma i l :
saobernardo8cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO. Prazo de 20 dias - Pro-
cesso nº 0015380-88.2021.8.26.0564. O Dr. GUSTAVO DALL'OLIO, MM Juiz de
Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São
Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a COOPERATIVA HABITACIONAL AVIVA SBC
- AVIVA SBC (CNPJ20.921.159/0001-56), atualmente em lugar incer to e não
sabido, que pelo presente, expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTEN-
ÇA movido por NATASHA SANTOS FERREIRA e OUTRO, fica INTIMADA para, no
prazo de 15 dias, a fluirapós os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$58.258,47
(outubro/2021) a ser devidamente atualizado e acrescido das cominações le-
gais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e de HONORÁRIOS de 10%
(art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais incidirão sobre o restante, caso pague
parcialmente, prosseguindo-se o feito com a penhora de bens e avaliação. Fica
ciente também que não pagando, inicia-se  o prazo de 15 dias para IMPUGNAÇÃO,
independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC). Será o
presente edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 30 de novembro de 2021. Eu,
Renee Estevão I lario, Escrevente Técnico Judiciário, digitei;  Márcio Ribeiro
Skliutas, Escrivão Judicial I; Gustavao Dall’olio, Juiz de Direito.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL - CBBS
CNPJ 61.854.295/0001-58 - CONVOCAÇÃO - CONGRESSO TÉCNICO DE BEISEBOL 2021/2022

Convocamos todas as Federações, clubes filiados, técnicos e atletas para participarem do Congresso Técnico Anual 2021/2022 onde 
discutiremos os seguintes itens: (a) Academia MLB/CBBS Thiago Caldeira (b) Participação Brasileira nos Campeonatos Internacionais: - I 
SERIE DE LAS AMERICAS SUB15: Jorge Otsuka e Rafael Motooka; - I Jogos Panamericano da Juventude; Jorge Otsuka e Thiago Caldeira; (c) 
Baseball/5 - Bernardo Xene; (d) Comissão de Atletas- Felipe Hanada; (e) Apresentação DOPPING- Dr.Milton Osaki; (f) Arbitragem - Asso-
ciação de Árbitros e Anotadores do Brasil; (g) Condições Técnicas para as competições (CTs) 2022; (h) Calendário de Eventos (Nacionais 
e Internacionais) 2022. Data: 17 de dezembro de 2021; Horário: início às 18:00 horas; Local: Nikkey Palace Hotel - Rua Galvão Bueno, 425 
- Liberdade, SP/ SP. Telefone: (11) 3207-8511. SP, 03/12/2021. Jorge Otsuka - Presidente - Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 01 DE MARÇO DE 2021 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ALIENACÕES JUDICIAIS 

Data, Hora e Local: No dia 01 de março 2021, às 09:30 horas, na sede social da COMPANHIA BRASILEIRA DE ALIENACOES JUDICIAIS, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Dos Omaguás, Nº 92, Andar Terreo, Pinheiros, CEP: 05.419-020. 
(“Companhia”). Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do § 2°, do art. 1.072, do Código Civil Brasileiro (“Lei nº 10.406/02”), uma vez que todos os acionistas estão presentes à Reunião. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, 
conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença dos Acionistas” e Diretores, fi cando desta forma constatada a existência de “quorum” legal para a realização da assembleia. Foi indicado para dirigir os trabalhos a Dra Cristiana Boyadjian Anjos, que convidou a 
mim, Sra. Stael Moura Fé Sobral Soares, para Secretária, fi cando desta forma constituída a mesa dirigente Mesa: Presidente, Sra. CRISTIANA BOYADJIAN ANJOS; e Secretária, Sra. STAEL MOURA FÉ SOBRAL SOARES. Ordem do Dia: 1. Deliberar sobre a eleição 
da Diretoria, para que sejam exercidos na Companhia os cargos de Diretor-Presidente e Diretor-Superintendente todos com prazo de mandato de 3 (três) anos; 2. Alteração da Razão Social da Companhia; 3. Alteração do objeto social da Companhia; 4. Inclusão de 
artigo no Estatuto Social para Responsável Técnico; 5. Nomeação do Responsável Técnico. Deliberações Unânimes: 1. A Assembleia Geral Extra - Ordinária, pela totalidade das ações que compõem a Companhia, de forma unânime, deliberaram e anuem pela: 1.1. 
A eleição do membro a seguir qualifi cada para compor a DIRETORIA - SUPERINTENDENTE da Companhia com mandato de 3 (três) anos, os quais fi rmaram nesta data o respectivo Termo de Posse, anexo à presente como Anexo II:  a) STAEL MOURA FÉ SOBRAL 
SOARES, brasileira, natural de Teresina-PI, casada sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 28/11/1967, empresária, inscrita no CPF: 340.143.143-91, portadora da Carteira de Identidade Civil RG: 722.665-SSP/PI, residente e domiciliada na Av. Dom 
Severino, Nº 755, Apt. 302, Edifício Manhattan, Bairro de Fátima, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, CEP: 64.049-914. 1.2. Reeleição, para o mandato de 3 (três) anos, Sra. CRISTIANA BOYADJIAN ANJOS, brasileira, nascida em 23/08/1971, natural de São 
Paulo – SP, separada judicialmente, advogada inscrita na OAB sob o nº 128.989-SP, portadora do RG nº 18.758.509 e CPF nº 151.553.468-51, residente e domiciliada à Rua Hilário Magro Jr., nº 290, - Bairro Butantã - São Paulo – SP - CEP nº 05.505-020, para o cargo 
de DIRETORA PRESIDENTE da Companhia, conforme disposto no artigo 13° do Estatuto Social da Companhia. Com a Declaração dos Diretores ora reeleitos, presentes nesta Reunião, onde os mesmo, para todos os fi ns e efeitos legais, declaram que atendem às 
condições de elegibilidade previstas nos artigos 146, “caput”, e 147 da Lei n° 6.404/76, isto é, que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia, a fé pública ou 
a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, razão pela qual, tomam posse neste ato, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse e declaração de desimpedimento, Anexo III a presente ata e no livro 
de registro de atas da Reunião da Diretoria. 2) Aprovada a nova denominação social da Companhia: a) A nova denominação da Companhia passará a TOP MUDEI TECNOLOGIA, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÕES SA. b) A Companhia adota como nome de fantasia a 
denominação “TOP MUDEI”. 3) A companhia terá como novo objeto social as seguintes atividades: 7490-1/04 – Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-fi nanceiras;
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráfi cos; 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 68.21-8-01- Corretagem na 
compra e venda e avaliação de imóveis; 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especifi cados anteriormente (serviço de preparo de documentos); 85.99-6-04 -Treinamento em desenvolvimento profi ssional e 
gerencial; 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especifi cadas anteriormente (preparação, divulgação e organização de leilões públicos nas modalidades presencial e/ou on-line por meio de leiloeiros públicos ofi ciais; 
gestão (pessoal e softwares) e fi nanceira (emissão de boletos, controle fi nanceiro e recebimentos/repasse de valores) em operações de alienações de bens móveis e imóveis; promoção de eventos e divulgação de eventos; atividades de despachantes, exceto 
aduaneiros); 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo 
e outros serviços de informação na internet; 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especifi cadas anteriormente (informação telefônica, levantamento de informações realizadas por contrato; serviços de assessoria, consultoria, 
orientação e assistência operacional para a gestão do negócio); 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específi ca 74.90-1-99 - Outras atividades profi ssionais, científi cas e técnicas não especifi cadas anteriormente;
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 6619-3/02 Correspondentes de instituições fi nanceiras; 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 7311-4/00 Agências de publicidade; 7319-0/04 Consultoria 
em publicidade; 4) A administração e a representação técnica da Sociedade, no que diz respeito aos negócios imobiliários, em Juízo ou fora dele, poderá ser exercida por responsável técnico diretor ou não diretor, o qual deverá ser eleito e nomeado, corretor de 
imóveis, pela maioria do capital social da Sociedade e deverá ser investido no cargo mediante a assinatura do competente Termo de Posse em anexo. 4.1) Se vier a ocorrer o falecimento ou a retirada do responsável técnico, obrigam-se os diretores a apresentar junto 
ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a. Região - CRECI/SP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do falecimento ou do desligamento, novo responsável técnico. 5) Por deliberação, a partir deste ato, fora eleito e nomeado como responsável 
técnico, o corretor de imóveis JOSÉ CARLOS BARBOSA, brasileiro, natural de Alto Alegre – SP, data de nascimento: 28/06/1963, corretor de imóveis devidamente registrado no CRECI/SP com nº 45382, portador do CPF (MF): 064.619.528-02, com endereço comercial 
localizado na: Praça dos Omaguás, nº 92, Térreo, Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05.419-020. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi esta ata lavrada, lida, aprovada e assinada por acionistas representando a totalidade 
do capital social da Companhia. A presente ata foi lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A. Assinaturas: • Mesa: CRISTIANA BOYADJIAN ANJOS – Presidente; STAEL MOURA FÉ SOBRAL SOARES 
– Secretária. Acionistas e Diretores Presentes: Diretores: CRISTIANA BOYADJIAN ANJOS, STAEL MOURA FÉ SOBRAL SOARES; Acionistas: Acionistas Presentes: LEILÃO VIP ALIENAÇÕES PÚBLICAS LTDA, e CRISTIANA BOYADJIAN ANJOS. Certifi co 
que a presente é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. 
ANEXO I ESTATUTO SOCIAL TOP MUDEI TECNOLOGIA, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÕES SA. CAPITULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL
 São Paulo (SP), 01 de março de 2021. Artigo 1.º: A TOP MUDEI TECNOLOGIA, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÕES SA.., é uma Sociedade Anônima regida pelo presente estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, em especial pelas Leis 6.404 de 30 
de dezembro de 1.976, atualizada pela Lei 9.457 de 05 de maio de 1.997, e 10.303 de 31 de outubro de 2001. Parágrafo Único – A Sociedade adotará como Nome de Fantasia a denominação “TOP MUDEI” Artigo 2.º: A Sociedade tem sede na Praça dos Omaguás, 
nº 92, Térreo, Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05.419-020, que é seu foro. Parágrafo Único: Por deliberação da Diretoria, poderão ser instalados, transferidos ou extintos, escritórios, fi liais, agências ou depósitos em qualquer ponto do 
território nacional ou no exterior. Artigo 3.º: O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Artigo 4.º: A sociedade tem por objeto social às atividades: 7490-1/04 – Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-fi nanceiras; 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráfi cos; 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em 
tecnologia da informação 68.21-8-01- Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especifi cados anteriormente (serviço de preparo de documentos); 85.99-6-04 
-Treinamento em desenvolvimento profi ssional e gerencial; 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especifi cadas anteriormente (preparação, divulgação e organização de leilões públicos nas modalidades presencial e/
ou on-line por meio de leiloeiros públicos ofi ciais; gestão (pessoal e softwares) e fi nanceira (emissão de boletos, controle fi nanceiro e recebimentos/repasse de valores) em operações de alienações de bens móveis e imóveis; promoção de eventos e divulgação de 
eventos; atividades de despachantes, exceto aduaneiros); 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especifi cadas anteriormente (informação telefônica, levantamento de informações realizadas por 
contrato; serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio); 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específi ca 74.90-1-99 - Outras atividades profi ssionais, científi cas 
e técnicas não especifi cadas anteriormente; 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 6619-3/02 Correspondentes de instituições fi nanceiras; 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 7311-4/00 
Agências de publicidade; 7319-0/04 Consultoria em publicidade; Parágrafo Único: Conforme parágrafo 3º do art. 2º da Lei 6.404/76, a Companhia poderá benefi ciar-se de incentivos fi scais.
CAPÍTULO II – DO CAPITAL E DAS AÇÕES - Artigo 5.º: O capital social subscrito e integralizado é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) dividido em 1.000.000 (um milhão) ações ordinárias nominativas, com valor de R$ 1,00 (um real) cada uma. Parágrafo Único: 
Esse Capital Social somente poderá ser modifi cado com observância dos preceitos da lei e deste estatuto social. Artigo 6.º: A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Artigo 7.º: A ação é indivisível em relação à Sociedade. 
Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. Artigo 8º: Todo e qualquer ato de alienação, transmissão, ou transferência, deverá ser autorizado em assembleia. Parágrafo 1º: Serão 
emitidos Certifi cados correspondentes à emissão de ações, cuja propriedade será presumida pela inscrição do nome do acionista no “Livro de Registro de Ações Nominais”. Parágrafo 2.º: Para efeitos da Lei de Sociedades Anônimas, esta Companhia é fechada, 
já que seus valores mobiliários não são admitidos à negociação em bolsa ou mercado de balcão, salvo determinação e registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em razão de pulverização das referidas ações. Todas as ações são ordinárias nominativas, de 
classe única. Parágrafo 3.º: A transferência das ações nominativas opera-se por termo lavrado no “Livro de Transferência de Ações Nominativas”, datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou seus legítimos representantes. Parágrafo 4.º: A transferência das 
ações nominativas em virtude de transmissão por sucessão universal ou legado, de arrematação, adjudicação ou outro ato judicial, ou por qualquer outro título, somente se fará mediante averbação no “Livro de Registro de Ações Nominativas”, à vista do documento 
hábil, que fi cará em poder da Companhia. Parágrafo 5.º: As ações desta Companhia são incomunicáveis e impenhoráveis, sendo que os cônjuges em litígio de separação judicial não terão direitos sobre as mesmas. Parágrafo 6.º: O acionista que desejar ceder ou 
transferir suas ações ou direitos de subscrição a terceiros não acionistas, a qualquer título, total ou parcialmente, deverá notifi car a todos os demais acionistas da Sociedade, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias no caso de ações e de 15 (quinze) 
dias para os direitos de subscrição, para que tais acionistas, em igualdade de condições e na proporção de suas participações societárias, possam exercer o direito de preferência na aquisição das ações ou para a cessão dos direitos de subscrição. I- Nos 30 (trinta) 
dias ou 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento da notifi cação que trata esse artigo, conforme o caso, os demais acionistas poderão exercer seu direito de preferência para aquisição das ações ou para a cessão dos direitos de subscrição ofertados. Se qualquer dos 
acionistas notifi cados não exercer o direito de preferência, os demais terão o prazo adicional de 30 (trinta) dias para adquirir, pro-rata temporis, as ações remanescentes e de 10 (dez) dias para os direitos de subscrição. II- Decorrido o prazo adicional a que se refere 
esse parágrafo, sem que os acionistas exerçam os seus direitos de preferência, a venda ou cessão poderá ser contratada com o ofertante, nos 90 (noventa) dias subsequentes, nas exatas condições de oferta; decorrido esse prazo, sem que se efetive a cessão, se o 
acionista notifi cante desejar alienar suas ações ou ceder seus direitos de subscrição, deverá renovar o procedimento estabelecido. III- O direito de preferência previsto neste parágrafo deverá ser averbado no “Livro de Registro de Ações Nominativas” da Sociedade.
Artigo 9.º: Nos casos de reembolso de ações, previstos em lei, o valor do reembolso corresponderá ao valor do patrimônio líquido das ações, de acordo com o último balanço aprovado pela Assembleia Geral, segundo critérios de avaliação do ativo e do passivo, 
fi xados na Lei das Sociedades por Ações e conforme os princípios contábeis geralmente aceitos.
CAPÍTULO III – DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS - Artigo 10.º: A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, em 01 (um) dos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, guardados 
os preceitos de direito nas respectivas convocações, que serão feitas por qualquer Diretor. Artigo 11º: A Assembleia Geral será instalada por qualquer Diretor e presidida por um acionista ou Diretor eleito pelos presentes, ao qual caberá a designação do Secretário. 
Artigo 12º: As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei ou as determinadas neste estatuto, serão tomadas por maioria absoluta dos votos. 
CAPITULO IV – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE - Artigo 13º: A Sociedade será administrada por uma Diretoria constituída de no mínimo 02 (dois) e no máximo 05 (cinco) Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, que 
também fi xará seus honorários, sendo um Diretor-Presidente, um Diretor-Superintendente e os demais sem. Artigo 14º: O mandato da Diretoria será pelo prazo de 03 (três) anos, contados a partir da data em que for realizada a assembleia de constituição da Sociedade, 
facultada a reeleição de qualquer de seus membros, nos termos do art. 157 da Lei nº 6.404/76. Artigo 15º: A investidura no cargo de Diretor far-se-á por termo lavrado e assinado no “Livro de Atas de Reunião da Diretoria”, independentemente de caução. Artigo 16º: A 
Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer de seus membros, com 03 (três) dias de antecedência. Parágrafo 1.º: É dispensado o interregno de 03 (três) dias quando a Diretoria se reunir com a presença, ou representação, de todos os seus membros em 
exercício. Parágrafo 2.º: Em todas as reuniões da Diretoria, é admitido que o Diretor ausente seja representado por um de seus pares, para formação de quorum, ou para votação; e, igualmente são admitidos votos por carta, telegrama telex ou telefax, quando recebidos 
na sede social até o momento da reunião. Parágrafo 3.º: Nas reuniões da Diretoria, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, e constarão de atas lavradas e assinadas no livro próprio. Artigo 17º: Além dos que forem necessários à realização dos fi ns sociais, 
a Diretoria fi ca investida de poderes para transigir, renunciar, desistir, fi rmar compromissos, confessar dívidas, fazer acordos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, nas condições deste Estatuto. Artigo 18º: As atribuições e poderes específi cos de cada 
Diretor serão os seguintes: I- Incumbe, exclusivamente, ao Diretor-Presidente: a) Zelar e administrar a sociedade em caráter geral; b) Praticar todos os atos necessários para a correta gestão da sociedade, sempre com fi el observância deste Estatuto; c) Acompanhar 
e supervisionar os procedimentos de execução do objeto social desta companhia; d) Dirigir, orientar e coordenar todas as atividades da sociedade, com a colaboração, sempre que necessária, do Diretor – Superintendente; e) Delegar a competência ao Diretor – 
Superintendente, para exercício de atividade administrativa;  f) Zelar pela fi el observância dos dispositivos legais estatutários e regulamentares das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal. II- Incumbe, exclusivamente, ao Diretor – Superintendente: 
a) Praticar as atividades que lhe forem designadas pelo Diretor-Presidente, ou deliberadas em Assembleia Geral convocada para fi m específi co; b) Colaborar, quando necessário, com o Diretor-Presidente na coordenação das atividades sociais; c) Deliberar sobre os 
assuntos colocados na pauta das Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias; d) Substituir o Diretor-Presidente quando este se encontrar impedido. Parágrafo 1.º: Serão válidos com a assinatura apenas do Diretor Presidente ou do Diretor Superintendente 
os seguintes atos: a) Documentos relativos à contratação de pessoal; b) Informações e requerimentos condizentes a Órgãos Ofi ciais das esferas Municipais, Estaduais e Federal; c) Cadastros e Informações Bancárias; d) Documentos de relacionamento com Entidades, 
Clientes, Fornecedores, Agências e Bancos, e) endosso de cheques, duplicatas ou ordens de pagamento em favor de estabelecimentos bancários, para efeito de depósito, desconto, caução, penhor mercantil ou cobrança, inclusive para assinar os respectivos contratos, 
propostas e borderaux; Parágrafo 2.º: - Serão válidos com a assinatura em conjunto do Diretor Presidente e do Diretor Superintendente os seguintes atos: fi rmar compromissos, confessar dívidas, fazer acordos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis.  
Parágrafo 3.º: Para todo o mandato estipulado por assembleia geral, inclusive de cláusulas ad-juditia e ad-negotia, fi ca dispensada a apresentação de instrumento particular. Artigo 19º: A sociedade considerar-se-á obrigada quando representada por qualquer diretor 
ou por procuradores, de acordo com os poderes que lhe houverem sido conferidos nos respectivos instrumentos de mandato. Artigo 20º: Nos impedimentos temporários, o Diretor-Presidente será substituído pelo Diretor – Superintendente somente nas atribuições 
que lhe forem conferidas por mandato ou de acordo com deliberações de Assembleia, enquanto perdurarem tais impedimentos. Artigo 21º: Em caso de vaga, na Diretoria, na vigência do mandato estatutário, deverá ser convocada Assembleia Geral Extraordinária, à 
qual competirá eleger o substituto defi nitivo  para completar o prazo do mandato. Artigo 22º: Os Diretores serão remunerados conforme deliberado em assembleia geral ordinária. Os eleitos terão sua remuneração fi xada, anualmente, pela Assembleia Geral, de forma 
individual, sendo-lhes atribuída, de acordo com os parágrafos 1º e 2º do art. 167 da Lei nº 6.404/76. Artigo 23º: É vedado aos Diretores concederem fi anças ou avais em nome da Sociedade, bem como contrair obrigações de qualquer natureza, respondendo cada um 
deles pessoalmente pela infringência desta cláusula. 
CAPÍTULO V – REPRESENTAÇÃO TÉCNICA - Artigo 24º: A administração e a representação técnica da Sociedade, no que diz respeito aos negócios imobiliários, em Juízo ou fora dele, poderá ser exercida por responsável técnico diretor ou não diretor, o qual deverá 
ser eleito e nomeado, corretor de imóveis, pela maioria do capital social da Sociedade e deverá ser investido no cargo mediante a assinatura do competente Termo de Posse. Artigo 25º: Se vier a ocorrer o falecimento ou a retirada do responsável técnico, obrigamse 
os diretores a apresentar junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a. Região - CRECI/SP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do falecimento ou do desligamento, novo responsável técnico. 
CAPÍTULO VI – DO CONSELHO FISCAL - Artigo 26º: A Sociedade instalará o Conselho Fiscal nos exercícios sociais em que houver pedido dos acionistas que representem, no mínimo, 01/10 (um décimo) das ações com direito a voto, ou 5% (cinco por cento) das 
ações sem direito a voto. Artigo 27º: Caso solicitado seu funcionamento, será composto de no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) membros, e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia; cada período de funcionamento do Conselho 
Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação. Artigo 28º: A remuneração dos Conselhos Fiscais será determinada pela Assembleia Geral que os eleger. 
CAPÍTULO VII – DO EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - Artigo 29º: O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações fi nanceiras previstas na legislação comercial e fi scal. Artigo 30º: 
Dos lucros líquidos assim apurados, serão destinados: I- 5% (cinco por cento), para o Fundo de Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social; II – O valor restante, após a constituição da Reserva Legal serão destinados conforme orientações dadas 
pela Diretoria, devidamente deliberadas e aprovadas pela Assembleia Geral. Parágrafo 1.º: Os lucros que assim deixarem de ser distribuídos serão registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos 
como dividendos assim que o permitir a situação fi nanceira da Sociedade. Parágrafo 2.º: O saldo dos lucros líquidos terá a destinação que a Assembleia Geral determinar, podendo ser transferido para a Reserva de Aumento de Capital ou outra reserva de lucros, cujos 
saldos, somados, não poderão ultrapassar o capital social; atingido esse limite, a Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do excesso em aumento do capital social ou na distribuição de dividendos. Parágrafo 3.º: A Assembleia Geral Ordinária poderá, desde 
que não haja oposição de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao previsto neste artigo ou a retenção de todo o lucro. Artigo 31º: A Diretoria poderá levantar balanços intermediários e declarar dividendos à conta de lucros apurados 
nesses balanços, observadas as restrições legais. Artigo 32º: A Diretoria poderá declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual, semestral ou mensal, aprovado em assembleia. Artigo 33º: 
Do resultado do exercício serão deduzidos os prejuízos acumulados, quando existentes, e a provisão para imposto de renda. 
CAPÍTULO VIII – DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE - Artigo 34º: A Sociedade entrará em liquidação nos casos legais, cabendo à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante que deverá atuar nesse período. 
CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Artigo 35º: A qualquer tempo a Sociedade poderá transformar-se em outra forma jurídica, por decisão majoritária da Assembleia Geral. Artigo 36º: Fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir dúvidas 
e controvérsias oriundas deste estatuto. Artigo 37º: Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições da lei 6.404, de 30 de dezembro de 1976, atualizada pela Lei 9.457 de maio de 1.997. Tendo sido apresentado o Estatuto Social da empresa, devidamente aprovado 
pela unanimidade dos presentes, deliberou-se pela não instalação do Conselho Fiscal. 
ANEXO II - DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 01 DE MARÇO DE 2021 TOP MUDEI TECNOLOGIA, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÕES SA. CNPJ: 32.286.954/0001-07 NIRE: 3530052956-1
TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA Em 01 de março de 2021, na sede da TOP MUDEI TECNOLOGIA, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÕES SA., na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Dos Omaguás, Nº 92, Andar Terreo, Pinheiros, CEP: 
05.419-020, inscrita no CNPJ/MF de n° 32.286.954/0001-07 (“Companhia”), comparece a Sra. STAEL MOURA FÉ SOBRAL SOARES, brasileira, natural de Teresina-PI, casada sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 28/11/1967, empresária, inscrita no 
CPF: 340.143.143-91, portadora da Carteira de Identidade Civil RG: 722.665-SSP/PI, residente e domiciliada na Av. Dom Severino, Nº 755, Apt. 302, Edifício Manhattan, Bairro de Fátima, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, CEP: 64.049-914, para tomar posse no 
cargo de DIRETORA - SUPERINTENDENTE da Companhia, para o qual foi eleita na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 01 de março de 2021, com mandato de 3 (três) anos a contar da data de assinatura deste termo de posse. A Diretora ora eleita declara, 
sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições do Artigo 147 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, preencher os requisitos legais para integrar a Diretoria da Companhia e não estar impedida de exercer o cargo: (i) por lei especial; (ii) em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela; (iii) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a argos públicos; ou (iv) em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Para constar, foi lavrado o presente Termo de Posse, que segue devidamente 
assinado. São Paulo (SP), 01 de março de 2021.
ANEXO III - ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 01 DE MARÇO DE 2021 TOP MUDEI TECNOLOGIA, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÕES SA. CNPJ: 32.286.954/0001-07 NIRE: 3530052956-1
TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA Em 01 de março de 2021, na sede da TOP MUDEI TECNOLOGIA, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÕES SA. na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Dos Omaguás, Nº 92, Andar Terreo, Pinheiros, CEP: 
05.419-020, inscrita no CNPJ/MF de n° 32.286.954/0001-07 (“Companhia”), comparece a Sra. CRISTIANA BOYADJIAN ANJOS, brasileira, nascida em 23/08/1971, natural de São Paulo – SP, separada judicialmente, advogada inscrita na OAB sob o nº 128.989-SP, 
portadora do RG nº 18.758.509 e CPF nº 151.553.468-51, residente e domiciliada à Rua Hilário Magro Jr., nº 290, - Bairro Butantã - São Paulo – SP - CEP nº 05.505-020, para tomar posse no cargo de DIRETORA-PRESIDENTE da Companhia, para o qual foi eleita na 
Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 01 de março de 2021, com mandato de 3 (três) anos a contar da data de assinatura deste termo de posse. A Diretora ora eleita declara, sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições do Artigo 147 da Lei n° 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, preencher os requisitos legais para integrar a Diretoria da Companhia e não estar impedida de exercer o cargo: (i) por lei especial; (ii) em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela; (iii) em virtude 
de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (iv) em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Para constar, foi lavrado o presente Termo de Posse, que segue devidamente assinado. São Paulo (SP), 01 de março de 2021. 
ANEXO IV- DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 01 DE MARÇO DE 2021 TOP MUDEI TECNOLOGIA, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÕES SA. CNPJ: 32.286.954/0001-07 NIRE: 3530052956-1
TERMO DE POSSE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO Em 01 de março de 2021, na sede da TOP MUDEI TECNOLOGIA, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÕES SA. na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Dos Omaguás, Nº 92, Andar Terreo, Pinheiros, CEP: 
05.419-020, inscrita no CNPJ/MF de n° 32.286.954/0001-07 (“Companhia”), comparece o Sr. JOSÉ CARLOS BARBOSA responsável técnico, o corretor de imóveis, brasileiro, natural de Alto Alegre – SP, data de nascimento: 28/06/1963, corretor de imóveis devidamente 
registrado no CRECI/SP com nº 45382, portador do CPF (MF): 064.619.528-02, com endereço comercial localizado na: Praça dos Omaguás, nº 92, Térreo, Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05.419-020, para tomar posse RESPONSÁVEL 
TÉCNICO da Companhia, para o qual foi eleito nesta Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 01 de março de 2021. A administração e a representação técnica da Sociedade, no que diz respeito aos negócios imobiliários, em Juízo ou fora dele, poderá ser 
exercida por responsável técnico diretor ou não diretor, o qual deverá ser eleito e nomeado, corretor de imóveis, pela maioria do capital social da Sociedade e deverá ser investido no cargo mediante a assinatura deste Termo de Posse. Se vier a ocorrer o falecimento 
ou a retirada do responsável técnico, obrigam-se os diretores a apresentar junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a. Região - CRECI/SP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do falecimento ou do desligamento, novo responsável técnico. O 
Responsável Técnico ora eleito declara, sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições do Artigo 147 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, preencher os requisitos legais para integrar como Responsável Técnico desta companhia e 
não estar impedido de exercer o cargo: (i) por lei especial; (ii) em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela; (iii) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (iv) em decorrência do cometimento 
de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Para constar, foi 
lavrado o presente Termo de Posse, que segue devidamente assinado. São Paulo (SP), 01 de março de 2021.
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GRUPO ARANTES PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 39.303.947/0001-07 - NIRE nº 35.300.557.166

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO SOB A DENOMINAÇÃO DE GRUPO ARANTES PARTICIPAÇÕES S/A
Data/hora/local: Aos 13/7/2020, às 10 horas, na sede social, em Franca/SP. Presença: 100% do capital social. Mesa: Presidente: Juliano Cesar Arantes;  
Secretário: Edison Arantes Junior.  Deliberações unânimes aprovadas: I. A constituição da “Grupo Arantes Participações S/A”, com sede em Franca/
SP. II. A constituição da Companhia com capital social de R$ 10.000,00, dividido em 10.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, totalmente 
subscritas e integralizadas. III. Aprovado o Estatuto Social da Companhia (Anexo I). IV. Eleita a Diretoria da Sociedade com mandato unifi cado de 1, permi-
tida a reeleição: Juliano Cesar Arantes - Diretor Presidente; Edson Arantes Júnior -  Diretor Financeiro. V. Criação e eleição do Conselho de Administra-
ção, com mandato unifi cado de 1 ano, permitida a reeleição: Edison Arantes- Presidente; Maria Helena Pereira Arantes, Carlos Renato Donzelli e 
Emília Telma Nery Rodrigues Geron -  Membros. Nada mais. Jucesp sob o NIRE nº 35.300.557.166 em 5/10/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária 
Geral. “Anexo I . Estatuto Social. Capítulo I. Denominação, sede, objeto e duração. Artigo 1º. A Grupo Arantes Participações S/A. (“Companhia”) é uma 
sociedade por ações de capital fechado, sendo regida pelo presente Estatuto Social e pela Lei nº 6.404 de 15/12/1976, conforme modifi cações posteriores 
(“LSA”). Artigo 2º. A Companhia tem sua sede no município de Franca/SP, na Rua Voluntários da Franca, nº 1.311, Centro, Município de Franca/SP, CEP 
14400-490. § Único. A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, abrir e encerrar fi liais ou outras dependências no país ou no exterior. Artigo 3º. O 
objeto social da Companhia é participar em outras sociedades, como sócia ou acionista, controladora ou não, na qualidade de holding (CNAE: 64.62-0-00). 
Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II. Capital social, ações e acionistas. Artigo 5º. O capital social da Companhia, 
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 10.000,00, divididos em 10.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor no-
minal. § 1º. Cada ação ordinária corresponderá a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. § 2º. As ações são indivisíveis em relação à Companhia, 
a qual reconhecerá um só proprietário para cada ação. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo 
representante do condomínio. § 3º. Mediante a aprovação prévia da Assembleia Geral, a Companhia poderá adquirir suas próprias ações. Essas ações de-
verão ser mantidas em tesouraria, alienadas ou canceladas, conforme decidido pela Assembleia Geral, observadas as condições e requisitos expressos no 
artigo 30 da LSA e disposições aplicáveis. § 4º. É vedado à Companhia a emissão de partes benefi ciárias. Artigo 6º. A Companhia poderá emitir ações, 
debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição com exclusão do direito de preferência dos antigos acionistas ou ainda para fazer frente a planos 
de outorga de opção de compra de ações a administradores e empregados da Companhia, nos termos da LSA. Capítulo III. Assembleia geral. Artigo 7º. 
A assembleia geral de acionistas (“Assembleia Geral”) realizar-se-á na sede da Companhia, ordinariamente, dentro dos 4 primeiros meses que se seguirem 
ao término de cada exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações, e, extraordinariamente, 
sempre que necessário, quando os interesses sociais assim o exigirem, ou quando as disposições do presente Estatuto Social ou da legislação aplicável 
exigirem deliberação dos acionistas, observadas em sua convocação, instalação e deliberação as disposições aplicáveis da lei e do Acordo de Acionistas. § 
1º. Ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações, as Assembleias Gerais serão convocadas pela diretoria da Companhia, ou, se os 
interesses sociais da Companhia assim exigirem, por qualquer de seus respectivos acionistas titulares de no mínimo 25% do capital social, mediante co-
municação escrita enviada com, no mínimo 8 dias de antecedência da data marcada para sua realização, juntamente com os documentos e demais mate-
riais a serem discutidos na assembleia. Independentemente das formalidades referentes à convocação de assembleias gerais aqui previstas, será regular 
a assembleia geral a que comparecerem todos os Acionistas. § 2º. As Assembleias Gerais serão instaladas, em 1ª convocação, com a presença de acionis-
tas representando, no mínimo, 85% do capital social total e votante da Companhia, e, em 2ª convocação, com qualquer número de acionistas (ressalvadas 
as hipóteses legais de quórum mais gravosos). § 3º. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes, observadas as restrições estabe-
lecidas na Lei das Sociedades por Ações. Todo acionista poderá participar e votar a distância em Assembleia Geral, nos termos da Lei das Sociedades por 
Ações.  § 4º. Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procuradores nomeados na forma do § 1º do artigo 126 da Lei das So-
ciedades por Ações. Artigo 8º. Sem prejuízo às outras matérias previstas em lei, a aprovação de qualquer das matérias abaixo está sujeita à aprovação dos 
acionistas em Assembleia Geral da Companhia, sendo que a aprovação de qualquer das matérias abaixo está sujeita à aprovação, em Assembleia Geral da 
Companhia, por Acionistas titulares de ações representativas de, pelo menos, 60% do capital social total e votante da Companhia: (i) quaisquer alterações 
a este Estatuto Social; (ii) alteração do dividendo mínimo obrigatório previsto neste Estatuto Social; (iii) aprovação de distribuição de dividendos em mon-
tante inferior ao dividendo mínimo obrigatório previsto no Estatuto Social; (iv) aprovação da avaliação de bens com que qualquer acionista concorrer para 
formação do capital social da Companhia, observada, ainda, a legislação em vigor; (v) transformação da Companhia em outro tipo societário; (vi) a  parti-
cipação em grupo de sociedades; (vii) a dissolução, liquidação e/ou extinção da Companhia, eleição dos liquidantes, julgamento de suas contas, bem como 
cessação do estado de liquidação da Companhia; (viii) autorização aos administradores para confessar falência ou requerer recuperação judicial ou extra-
judicial da Companhia, bem como eleição e destituição de liquidante; (ix) criação de novas classes ou espécies de ações de emissão da Companhia, extin-
ção de qualquer classe de ações, alteração nos direitos, preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de quaisquer valores mobiliários 
de emissão da Companhia; (x) decisões relacionadas à incorporação de certas sociedades, conforme especifi cadas no Acordo de Acionistas da Companhia; 
(xi) fi xação da remuneração anual global dos membros da administração da Companhia, exceto se referida remuneração global for determinada de acordo 
com parâmetros de mercado, com base em estudos realizados por consultoria independente; (xii) resgate, amortização, conversão, desdobramento ou 
grupamento de ações ou outros valores mobiliários de emissão da Companhia; (xiii) aprovação da destinação do lucro líquido e do orçamento de capital da 
Companhia, que deverá observar sempre o orçamento aprovado da Companhia; (xiv) qualquer operação de fusão, cisão ou incorporação, inclusive de 
ações, ou outra operação com efeitos similares, incluindo qualquer forma de reorganização societária envolvendo a Companhia ou qualquer de seus ativos 
(incluindo-se drop down) ou a absorção do acervo resultante de reorganização societária de qualquer sociedade pela Companhia, exceto (a) no caso de 
absorção do acervo resultante de reorganizações societárias envolvendo subsidiárias integrais da Companhia; e (b) nos demais casos previstos no Acordo 
de Acionistas; (xv) aumento ou redução do capital social da Companhia, com ou sem a emissão de novas ações, assim como a emissão de partes benefi -
ciárias ou de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações ou quotas (inclusive de suas subsidiárias), incluindo bônus de subscrição, exceto 
em relação a (a) hipóteses previstas no Acordo de Acionistas; e (b) para realizar um Saneamento Financeiro. Para fi ns deste item, “Saneamento Financeiro” 
signifi ca: signifi ca o saneamento necessário em relação às obrigações correntes da Companhia, quando esta (i) não disponha de caixa sufi ciente para o 
cumprimento das suas obrigações correntes; (ii) não consiga a obtenção de novos fi nanciamentos e/ou linhas de crédito junto a terceiros, incluindo insti-
tuições fi nanceiras, necessários à satisfação das suas obrigações correntes; ou (iii) não esteja cumprindo com covenants fi nanceiros assumidos perante 
credores; observado que a chamada de capital para fazer frente a um Saneamento Financeiro deverá ser em montante sufi ciente para (1) reduzir o endivi-
damento líquido da Companhia para um montante necessário para que a Companhia não descumpra nenhum covenant fi nanceiro, cujo descumprimento 
confi gure um evento de vencimento antecipado de qualquer contrato ou compromisso fi nanceiro da Companhia e suas subsidiárias; e/ou (2) fazer frente às 
necessidades de caixa da Companhia para os 6 meses subsequentes ao evento que ensejou o aumento de capital para fazer frente a um Saneamento Fi-
nanceiro, conforme projeções e fl uxo de caixa apresentados pela administração da Companhia, o que representar o menor valor de aporte entre os dois; 
(xvi) a aprovação da política de reinvestimentos da Companhia, da proposta da administração de destinação do lucro da Companhia, da declaração e fi xa-
ção das condições de pagamento de quaisquer proventos aos acionistas pela Companhia, da constituição de reservas de capital ou de lucros pela Compa-
nhia, que sempre deverá observar o orçamento aprovado da Companhia; e (xvii) a adoção, estabelecimento, alteração ou modifi cação de qualquer plano, 
programa, contrato ou acordo de benefício para funcionários ou membros da administração da Companhia, que envolvam de qualquer forma direitos rela-
cionados ao recebimento de lucros e/ou ações de emissão da Companhia por tais funcionários ou membros da administração, incluindo opções de compra 
de ações de emissão da Companhia, caso referidos planos de opções de compra de ações representem um percentual superior a 5% do capital social total 
da Companhia ou referidos benefícios resultem na distribuição de proventos superiores a 5% do lucro líquido da Companhia, no período a que se referirem; 
(xviii) a contratação de qualquer operação que envolva atividades fora do objeto social da Companhia ou das suas subsidiárias, como estabelecido nos 
respectivos estatutos ou contratos sociais, conforme aplicável; (xix) declaração ou distribuição de dividendos (exceto o obrigatório, que deverá correspon-
der a, no mínimo, 30% do lucro líquido distribuível da Companhia, conforme calculado nos termos da lei) ou juros sobre o capital próprio à conta de lucros 
acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, bem como declaração de dividendos intercalares à conta de lucros 
ou de reservas de lucros existentes em balanços levantados em períodos menores, com relação à Companhia e suas subsidiárias; (xx) o estabelecimento 
de qualquer obrigação sobre os ativos da Companhia ou qualquer de suas subsidiárias, fora do curso normal de seus negócios e não estabelecida no orça-
mento, ressalvadas as obrigações assumidas no âmbito de novos investimentos, aquisições ou associações realizadas pela Companhia ou qualquer de suas 
subsidiárias, observadas as demais limitações aqui previstas; (xxi) a concessão de mútuos, empréstimos ou adiantamentos para futuros aumentos de 
capital, pela Companhia ou por qualquer das subsidiárias, exceto pela concessão de mútuos, empréstimos ou adiantamentos para futuros aumentos de 
capital em favor de qualquer das subsidiárias; (xxii) a aprovação da aquisição, pela Companhia ou por qualquer de suas subsidiárias, de suas próprias 
ações, quotas ou outros valores mobiliários de sua emissão e que não constitua uma operação com Partes Relacionadas; (xxiii) investimentos, pela Com-
panhia ou por qualquer das subsidiárias, em novos negócios ou o estabelecimento de qualquer parceria, joint venture, associação ou aliança similar com 
terceiros, aquisição, promessa de aquisição, investimento ou promessa de investimento no capital social de qualquer outra pessoa jurídica, pela Companhia 
ou por qualquer das subsidiárias, ou a constituição de ônus ou alienação de participação no capital social de qualquer sociedade, excetuados, em qualquer 
hipótese, os novos investimentos em Negócios Principais, incluindo, sem limitação, investimentos para a aquisição de participação no capital social de 
outras pessoas que explorem os Negócios Principais; (xxiv) a aprovação, pela Companhia ou por qualquer das subsidiárias, de qualquer investimento de 
capital (CAPEX) não previsto no orçamento, que, de forma individual ou agregada, seja igual ou superior a 1% (um por cento) da receita bruta da Companhia 
no período de 12 meses; (xxv) a aprovação de contratação, pela Companhia ou por qualquer das subsidiárias, de despesas, compras ou investimentos 
(excluído CAPEX) não previstos no orçamento, cujo valor individual ou agregado, seja igual ou superior a 1% da receita bruta da Companhia no período de 
12 meses, exceto pelas aquisições de produtos e/ou estoque realizadas no curso normal de seus negócios; (xxvi) a venda ou alienação, pela Companhia 
ou por qualquer das subsidiárias, de qualquer ativo não circulante não previsto no orçamento, cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a 
1% da receita bruta da Companhia no período de 12 meses; (xxvii) a aprovação de qualquer operação de contratação de dívida (incluindo contratos fi nan-
ceiros, contratos de abertura de crédito, mútuos, empréstimos, extensão de crédito, fi nanciamentos, arrendamentos mercantis ou leasing, compror, vendor 
e desconto de recebíveis), celebração de contrato ou negócio jurídico que resulte na assunção direta ou indireta de quaisquer obrigações (incluindo de 
passivos fi scais e/ou trabalhistas), pela Companhia ou por qualquer das subsidiárias cujo valor, de forma individual ou agregada, seja igual ou superior a R$ 
5.000.000,00; (xxviii) a contratação de operações com partes relacionadas pela Companhia ou por qualquer de suas subsidiárias; (xxix) a modifi cação da 
política de remuneração e/ou da remuneração individual dos administradores da Companhia ou de suas subsidiárias, exceto se referida política de remu-
neração for determinada de acordo com parâmetros de mercado, com base em estudos realizados por consultoria independente; (xxx) manifestação sobre 
as contas anuais da diretoria, das demonstrações fi nanceiras anuais auditadas pelo auditor independente, da proposta de retenção de lucros com base em 
orçamento de capital; (xxxi) a aprovação e a alteração de política de planos de participação ou distribuição de lucros a administradores ou empregados da 
Companhia e das suas subsidiárias, incluindo bônus, distribuição de lucros, phantom stock e programas de incentivo à remuneração, caso referidos planos 
de participação ou distribuição de lucros incluam a outorga de opções de compra de ações da Companhia ou referidos benefícios resultem na distribuição 
de proventos superiores a 5% do lucro líquido da Companhia, no período a que se referirem; (xxxii) a eleição, substituição e destituição do auditor inde-
pendente da Companhia ou de suas subsidiárias, observado o quanto disposto no Acordo de Acionistas; (xxxiii) a aprovação do orçamento, bem como as 
eventuais alterações em relação ao orçamento aprovado e em vigor, sempre que os valores indicados no Orçamento ou nas eventuais alterações represen-
tem desvios superiores a 10% em relação aos valores previstos no Plano de Negócios, observado o quanto previsto no Acordo de Acionistas; (xxxiv) a 
concessão de qualquer garantia real ou fi dejussória, pela Companhia ou por qualquer de suas subsidiárias a qualquer terceiro; (xxxv) a celebração de 
qualquer novo acordo de acionistas ou ajuste ou similar que envolva a Companhia ou qualquer de suas subsidiárias; (xxxvi) a celebração, pela Companhia 
ou por qualquer das suas subsidiárias, de operações para prevenir ou pôr fi m a litígios que representem valores superiores a R$ 100.000,00; (xxxvii) a 
celebração, pela Companhia ou por qualquer das subsidiárias, de qualquer contrato que represente cessão ou transferência de tecnologia, know how e 
assistência técnica com terceiros, não contemplado no orçamento; (xxxviii) aprovação da contratação dos seguros para administradores, bem como seus 
termos e condições das respectivas apólices; (xxxix) a aprovação para a outorga de mandato para representação da Companhia (a) perante qualquer 
instituição fi nanceira (incluindo para movimentação de contas, investimentos ou desinvestimentos, emissão de cheques ou outros títulos, contratação de 
capital de giro, empréstimo ou outras dívidas); e/ou (b) para assunção de obrigações fora do curso normal dos negócios; e/ou (c) para cessão, transferência, 
oneração ou alienação de ativos (exceto com relação ao estoque no curso normal dos negócios da Companhia); e (xl) aprovação do voto da Companhia, na 
qualidade de acionista, quotista ou participante das subsidiárias, associações ou joint ventures, em relação às matérias listadas neste Artigo 9. § 1º. Os li-
mites de valores indicados acima serão corrigidos anualmente com base na variação positiva do IPCA. § 2º. Para fi ns deste Estatuto Social, (a) o termo 
“Partes Relacionadas” signifi ca (i) os fundos de investimento (ou estruturas similares) e/ou as pessoas naturais ou jurídicas que sejam titulares, direta ou 
indiretamente (inclusive por meio de cotas de fundos de investimento), de participação no capital social da Companhia e/ou de qualquer de suas subsidiá-
rias; (ii) cônjuge e/ou qualquer ascendente, descendente ou colateral até o quarto grau das pessoas naturais mencionadas no item (i) acima; (iii) qualquer 
sociedade ou fundo de investimento (ou estrutura similar) que qualquer das partes mencionadas nos itens (i) e (ii) acima controle ou seja titular, direta ou 
indiretamente, de participação superior a 10% (dez por cento) do capital social ou das cotas (no caso de fundo de investimento); ou (iv) qualquer sociedade 
ou fundo de investimento (ou estrutura similar) em que as partes mencionadas nos itens (i), (ii) ou (iii) acima exerçam função de empregado, gerente, ad-
ministrador, consultor, prestador de serviços ou autônomo. Capítulo IV. Administração. Seção I. Disposições Gerais. Artigo 9. A Companhia será admi-
nistrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, de acordo com a Leis das S.A. e com este Estatuto Social. § 1º. Os membros dos órgãos 
da administração deverão observar, no que for aplicável, as disposições do Acordo de Acionistas arquivado na sede social da Companhia. Não serão com-
putados os votos proferidos nas reuniões dos órgãos da administração da Companhia em violação ao disposto em tal acordo. § 2º. O Conselho de Adminis-
tração é o órgão deliberativo da Companhia e a Diretoria tem competência exclusiva para representar a Companhia. § 3º. O mandato dos membros do 
Conselho de Administração e dos membros da Diretoria será unifi cado de 1 ano, sendo permitida a reeleição dos conselheiros e dos diretores. § 4º. O 

prazo de gestão dos Conselheiros e dos Diretores se estenderá até a investidura dos respectivos sucessores. § 5º. A Assembleia Geral deverá estabelecer 
a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, nos termos do Artigo 9º, acima, e o Conselho de Administração deverá 
distribuir tal montante entre os membros da administração. § 6º. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria serão investidos nos seus 
cargos, mediante assinatura do termo de posse lavrado no livro de atas de reuniões desses órgãos. § 7º. Os cargos de Presidente do Conselho de Adminis-
tração e do Diretor Presidente não poderão ser acumulados pela mesma pessoa, exceto na hipótese de vacância. Seção II. Conselho de Administração. 
Artigo 10. A Companhia terá um Conselho de Administração composto por no mínimo 3 e no máximo 9 membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia 
Geral, e serão escolhidos e destituídos nos termos do Estatuto e do Acordo de Acionistas arquivado na Companhia, observados os requisitos previstos em 
referido Acordo. § 1º. Os membros do Conselho de Administração fi cam dispensados de apresentar caução em garantia de sua gestão. § 2º. O Conselho de 
Administração terá um Presidente que será designado pela Assembleia Geral que eleger os membros do órgão. Artigo 11. O Conselho de Administração 
reunir-se-á, no mínimo, mensalmente, mediante convocação de seu Presidente ou, se os interesses sociais da Companhia assim exigirem, por qualquer 
membro do Conselho de Administração, podendo, ainda, os membros do Conselho de Administração determinar periodicidade inferior, caso julguem neces-
sário. Artigo 12. As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas, em primeira convocação, com antecedência mínima de 8 dias. A convocação 
pode ser feita por meio de e-mail (mediante confi rmação de recebimento, ainda que automática) ou carta entregue em mãos, enviada pelo presidente do 
Conselho de Administração, do qual constará local, dia, hora e ordem do dia da reunião. § Único. Independentemente das formalidades previstas neste 
Estatuto e na legislação vigente, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os membros do Conselho de Administração. Artigo 13. 
Observado o quanto previsto no § 5º do Artigo 17 abaixo, as reuniões do Conselho de Administração da Companhia só serão validamente instaladas com a 
presença da maioria de seus membros, pessoalmente ou na forma do § 1º abaixo. No caso de não instalação da reunião do Conselho de Administração da 
Companhia por insufi ciência do quórum de instalação, o Presidente do Conselho de Administração deverá convocar nova reunião. § 1º. Será considerado 
presente às reuniões do conselho de administração, o conselheiro que: (i) nomear qualquer outro conselheiro como seu procurador para votar em tal reu-
nião, desde que a respectiva procuração seja entregue ao Presidente do Conselho de Administração; (ii) enviar seu voto por escrito ao Presidente do Con-
selho de Administração, via fac-símile, correio eletrônico (mediante confi rmação automática de recebimento), carta registrada ou carta entregue em mãos, 
com protocolo de entrega; ou (iii) participar das reuniões do Conselho de Administração por meio de vídeo conferência ou conferência telefônica, desde que 
todos os participantes possam ser claramente identifi cados. No caso de reunião realizada por meio de vídeo conferência ou conferência telefônica, o 
membro do Conselho de Administração que participou remotamente da reunião deverá confi rmar seu voto, por meio de carta, correio eletrônico (mediante 
confi rmação automática de recebimento) ou fac-símile entregue ao presidente do Conselho de Administração, imediatamente após a reunião. § 2º. As 
reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração e secretariadas por quem ele indicar. No caso de 
ausência temporária do Presidente do Conselho de Administração, essas reuniões serão presididas por conselheiro escolhido por maioria dos votos dos 
demais membros do Conselho de Administração, cabendo ao presidente da reunião indicar o secretário. § 3º. As deliberações do Conselho de Administração 
serão tomadas pela maioria dos membros do Conselho de Administração, exceto pelo quanto disposto no Artigo 15 abaixo. Em caso de empate na votação 
de qualquer deliberação, o presidente do conselho de administração deverá proferir o voto de minerva, que decidirá a deliberação. § 4º. No caso de vacân-
cia do cargo de conselheiro, será convocada Assembleia Geral para eleição do respectivo substituto, que completará o mandato do substituído, observados 
as disposições do Acordo de Acionista. Artigo 14. As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas preferencialmente na sede da Companhia. § 
1º. Ao término de cada reunião será lavrada ata, que deverá ser assinada por todos os conselheiros fi sicamente presentes à reunião, e posteriormente 
transcrita no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. § 2º. Deverão ser publicadas e arquivadas no registro público de 
empresas mercantis as atas de reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante 
terceiros. Artigo 15. O Conselho de Administração deverá estabelecer as diretrizes básicas para as políticas gerais da Companhia e suas subsidiárias, bem 
como verifi car e monitorar a sua implementação pela Diretoria, sendo de sua competência e responsabilidade deliberar sobre as matérias descritas nos §§ 
abaixo: § 1º. A aprovação em reunião do conselho de administração das seguintes matérias dependerá de aprovação de 60% dos membros do Conselho 
de Administração: (i) a contratação de qualquer operação que envolva atividades fora do objeto social da Companhia ou das suas subsidiárias, como esta-
belecido nos respectivos estatutos ou contratos sociais, conforme aplicável; (ii) declaração ou distribuição de dividendos (exceto o obrigatório, que deverá 
corresponder a, no mínimo, 30% do lucro líquido distribuível da Companhia, conforme calculado nos termos da lei) ou juros sobre o capital próprio à conta 
de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, bem como declaração de dividendos intercalares à conta 
de lucros ou de reservas de lucros existentes em balanços levantados em períodos menores, com relação à Companhia e suas subsidiárias; (iii) o estabe-
lecimento de qualquer obrigação sobre os ativos da Companhia ou qualquer de suas subsidiárias, fora do curso normal de seus negócios e não estabeleci-
da no orçamento, ressalvadas as obrigações assumidas no âmbito de novos investimentos, aquisições ou associações realizadas pela Companhia ou 
qualquer de suas subsidiárias, observadas as demais limitações aqui previstas; (iv) a concessão de mútuos, empréstimos ou adiantamentos para futuros 
aumentos de capital, pela Companhia ou por qualquer das subsidiárias, exceto pela concessão de mútuos, empréstimos ou adiantamentos para futuros 
aumentos de capital em favor de qualquer das subsidiárias; (v) aprovação do voto da Companhia, na qualidade de acionista, quotista ou participante das 
subsidiárias, associações ou joint ventures, em relação às matérias listadas no Artigo 8º e neste § 1º; (vi) a aprovação da aquisição, pela Companhia ou por 
qualquer de suas subsidiárias, de suas próprias ações, quotas ou outros valores mobiliários de sua emissão e que não constitua uma operação com Partes 
Relacionadas (conforme defi nido no Acordo de Acionistas); (vii) investimentos, pela Companhia ou por qualquer das subsidiárias, em novos negócios ou o 
estabelecimento de qualquer parceria, joint venture, associação ou aliança similar com terceiros, aquisição, promessa de aquisição, investimento ou pro-
messa de investimento no capital social de qualquer outra pessoa jurídica, pela Companhia ou por qualquer das subsidiárias, ou a constituição de ônus ou 
alienação de participação no capital social de qualquer sociedade, excetuados, em qualquer hipótese, os novos investimentos em Negócios Principais, in-
cluindo, sem limitação, investimentos para a aquisição de participação no capital social de outras pessoas que explorem os mesmos negócios do grupo; 
(viii) a aprovação, pela Companhia ou por qualquer das subsidiárias, de qualquer investimento de capital (capex) não previsto no orçamento, que, de forma 
individual ou agregada, seja igual ou superior a 1% da receita bruta da Companhia no período de 12 meses; (ix) a aprovação de contratação, pela Compa-
nhia ou por qualquer das subsidiárias, de despesas, compras ou investimentos (excluído capex) não previstos no orçamento, cujo valor individual ou agre-
gado, seja igual ou superior a 1% da receita bruta da Companhia no período de 12 meses, exceto pelas aquisições de produtos e/ou estoque realizadas no 
curso normal de seus negócios; (x) a venda ou alienação, pela Companhia ou por qualquer das subsidiárias, de qualquer ativo não circulante não previsto 
no orçamento, cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou superior a 1% da receita bruta da Companhia no período de 12 meses; (xi) a aprovação de 
qualquer operação de contratação de dívida (incluindo contratos fi nanceiros, contratos de abertura de crédito, mútuos, empréstimos, extensão de crédito, 
fi nanciamentos, arrendamentos mercantis ou leasing, compror, vendor e desconto de recebíveis), celebração de contrato ou negócio jurídico que resulte na 
assunção direta ou indireta de quaisquer obrigações (incluindo de passivos fi scais e/ou trabalhistas), pela Companhia ou por qualquer das subsidiárias cujo 
valor, de forma individual ou agregada, seja igual ou superior a R$ 5.000.000,00; e (i) a aprovação do voto da Companhia, na qualidade de acionista, quo-
tista ou participante das subsidiárias, associações ou joint ventures, em relação às matérias listadas no Artigo 9º e neste § 2º. § 2º. Os limites de valores 
indicados em cada um dos §§ 1º, 2º e 3º acima (i) devem ser sempre calculados de forma combinada para a Companhia e suas subsidiárias em questão, 
considerando, portanto, a soma dos valores de todas as sociedades; e (ii) serão corrigidos anualmente com base na variação positiva do IPCA. Seção III. 
Diretoria Executiva. Artigo 16º. A administração da Companhia será exercida por uma diretoria, composta por, no mínimo, 2 (dois) membros, incluindo um 
Diretor Presidente e um Diretor Financeiro podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, observado o dis-
posto no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, permitida a reeleição. Expirado o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus 
cargos até a posse de seus substitutos. § 1º. O mandato dos membros da Diretoria será unifi cado de 1 ano, sendo permitida a reeleição. § 2º. Os membros 
da Diretoria deverão observar, no que for aplicável, as disposições do Acordo de Acionistas arquivado na sede social da Companhia. § 3º. No caso de impe-
dimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado deverá per-
manecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. § 4º. A remuneração dos Diretores será fi xada pela Assembleia Geral, fi cando 
os Diretores dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão. § 5º. Os membros da Diretoria serão investidos nos seus cargos mediante assina-
tura do termo de posse lavrado no livro de atas de reuniões desse órgão. Artigo 17. A diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios 
sociais, podendo praticar todos os atos necessários para gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer 
autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais, exercer os poderes normais de gerência, assinar documentos, escrituras, 
contratos e instrumentos de crédito, emitir e endossar cheques, abrir, operar e encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, 
adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis, observadas as matérias que dependem de aprovação prévia, nos termos do 
Artigo 8º acima. § 1º. Ao Diretor Presidente compete, além das demais atribuições mencionadas neste Estatuto Social: (i) superintender e dirigir as ativida-
des de administração da Companhia, coordenando e supervisionando as atividades dos demais membros da Diretoria; (ii) dirigir e supervisionar as políticas 
de estratégia organizacional, gerencial e de pessoal da Companhia; e (iii) convocar, instalar e presidir as reuniões da Diretoria. § 2º. Ao Diretor Financeiro 
compete, além das demais atribuições mencionadas neste Estatuto Social: (i) a gestão fi nanceira e do sistema de custos da Companhia; (ii) a elaboração 
do processo orçamentário, garantindo o cumprimento das metas estabelecidas pelos acionistas; (iii) o controle das obrigações tributárias e fi scais; (iv) o 
planejamento econômico-fi nanceiro, inclusive análise de projetos e investimentos, análise do ambiente macroeconômico e projeções de longo prazo; (v) a 
condução da auditoria interna e a supervisão e envio de informações à auditoria externa; e (vi) representar a Companhia perante os órgãos de controle e 
demais instituições que atuam no mercado de capitais. Artigo 18. A Companhia somente será representada (i) pela assinatura conjunta de dois Diretores; 
(ii) pela assinatura conjunta de um Diretor e um procurador; (iii) pela assinatura isolada de um Diretor, desde que expressamente e especifi camente auto-
rizado pela Assembleia Geral para assinatura de determinados documentos, nos termos de ata de Assembleia Geral lavrada no livro próprio. § Único. Os 
instrumentos de mandato outorgados pela Companhia serão sempre assinados por 2 diretores em conjunto, devendo especifi car os poderes concedidos e 
terão prazo certo de duração, limitado a 1 ano, exceto no caso de mandato judicial, que poderá ser por prazo indeterminado. Seção II. Conselho Fiscal. 
Artigo 19. O Conselho Fiscal da Companhia funcionará em caráter não permanente e, quando instalado, será composto por, no mínimo, 3 membros efetivos 
e igual número de suplentes, todos residentes no país, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral para mandato 
unifi cado de 1 ano, sendo permitida a reeleição (“Conselheiros Fiscais”). O Conselho Fiscal da Companhia será composto, instalado e remunerado em 
conformidade com a legislação em vigor. § 1º. Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral que aprovar a instalação do órgão e seus 
mandatos terminarão sempre na Assembleia Geral Ordinária subsequente à sua eleição. § 2º. O Conselho Fiscal terá um Presidente, eleito pela Assembleia 
Geral. § 3º. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar. Não havendo suplente, a Assembleia 
Geral será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago. Artigo 20. Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, 
sempre que necessário e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações fi nanceiras. § Único. Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão 
de atas lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros Fiscais presentes. Capítulo V. Exercício social, 
do balanço e dos lucros. Artigo 21. O exercício social se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 22. Ao fi m de cada 
exercício social, a Diretoria fará elaborar as demonstrações fi nanceiras da Companhia exigidas por lei, com observância dos preceitos legais pertinentes. 
Artigo 23. Dos lucros líquidos verifi cados, será deduzida a parcela de 5% (cinco por cento) para a constituição de reserva legal, que não excederá 20% do 
capital social. O restante terá a destinação que lhe for determinada pela Assembleia Geral, desde que tenha sido distribuído aos acionistas um dividendo 
mínimo obrigatório de 30% na forma do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. § Único. A Companhia poderá elaborar balanços semestrais, ou em 
períodos inferiores, e declarar, por deliberação da Assembleia Geral, (i) o pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio, à conta do lucro apurado 
em balanço semestral, os quais poderão ser imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver; (ii) a distribuição de dividendos em períodos inferiores 
a seis meses, ou juros sobre capital próprio, os quais poderão ser imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver, desde que o total de dividendos 
pago em cada semestre do exercício social não exceda ao montante das reservas de capital; e (iii) o pagamento de dividendo intermediário ou juros sobre 
capital próprio, à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, os quais poderão ser imputados ao 
valor do dividendo obrigatório, se houver. Artigo 24. Os dividendos ou juros sobre o capital próprio serão pagos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data de deliberação de seu pagamento, prescrevendo o direito ao seu recebimento por parte do acionista que não o exercer, no prazo de 3 anos, 
a contar da data de início de pagamento de cada dividendo ou juros. Capítulo VI. Liquidação e dissolução da companhia. Artigo 25 - A Companhia 
dissolver-se-á e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante, ou 
liquidantes, e o Conselho Fiscal, caso seu funcionamento seja solicitado por acionistas que perfaçam o quórum estabelecido em lei, obedecidas as forma-
lidades legais, fi xando-lhes os poderes e a remuneração. Capítulo VII. Disposições gerais. Artigo 26. O valor de reembolso das ações, nos casos em que 
é assegurado em lei, será igual ao valor de patrimônio das ações, apurado com base em balanço levantado na forma prevista em lei, observado o disposto 
no Acordo de Acionistas. Artigo 27. A Companhia disponibilizará aos seus acionistas, sempre que assim solicitado, acesso a eventuais contratos celebrados 
entre a Companhia e suas partes relacionadas, acordos de acionistas dos quais a Companhia venha a ser signatária, bem como eventuais programas de 
opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia. Artigo 28. Os casos omissos neste Estatuto Social 
serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações. Artigo 29. A Companhia deverá obser-
var o Acordo de Acionistas arquivado em sua sede (“Acordo de Acionistas”), devendo a Diretoria abster-se de lançar transferências ou onerações de ações 
a qualquer título, e o Presidente da Assembleia Geral e das reuniões do Conselho de Administração deverão abster-se de computar votos contrários aos 
termos do referido Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, conforme o Artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações. Capítulo VIII. Foro. 
Artigo 30. Os acionistas elegem o Foro de Ribeirão Preto/SP, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer dispu-
ta ou controvérsia (“Disputa”) 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 e nas normas aplicáveis às sociedades por ações, observado o que dispuser esta Cláusula.”

22ª Vara Cível -22º Ofício Cível Citação. Prazo 20 dias. 
Proc. nº 0191436-25.2012.8.26.0100. O Dr. Mario Chiuvite 
Júnior, Juiz de Direito da 22ª Vara Cível, FAZ SABER a 
Elielma Monteiro Lucena Ferro, CPF/MF 661.317.405-00, 
que Secid - Sociedade Educacional Cidade de São Paulo 
S/C Ltda lhe ajuizou ação Monitória para cobrança de R$ 
1.992,55, representada pelas notas promissórias anexas 
aos autos. Estando a ré em lugar ignorado, foi determinada 
a citação por edital, para que em15 dias úteis, após os 20 
dias supra, pague o débito acrescido de 5% a título de 
honorários advocatícios, hipótese em que ficará isenta de 
custas processuais, ou ofereça embargos, sob pena de não 
o fazendo constituir-se de pleno direito o título executivo 
judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados. Em 
caso de revelia, será nomeado curador especial. São Paulo, 
30de julho de 2021.Eu, Escrevente, digitei. Eu, Escrivão (ã) 
Judicial I, subscrevi. Mario Chiuvite Júnior Juiz de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1062842-05.2014.8.26.0100 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 Maxpet Nordeste 
Plásticos e Energia Ltda, CNPJ/MF 07.788.452/0001-29 e 
Domingos Kennedy Garcia Sales, CPF/MF 328.296.631-
87, que Piovan S.P.A. lhes ajuizou, e a outro, ação de 
Execução para cobrança de R$ 1.323.123,87 (fls. 500), 
oriunda de 2 contratos de venda e compra de equipamentos. 
Estando os executados em lugar ignorado, foi determinada 
a citação e intimação por edital, para que em 03 dias úteis, 
após os 20 dias supra, paguem o débito atualizado (caso em 
que a verba honorária será reduzida pela metade), sob pena 
de penhora. No prazo para embargos, reconhecendo o 
crédito do exeqüente e depositando 30% do valor em 
execução mais custas e honorários advocatícios, poderão 
os executados requerer o pagamento do restante em 06 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 
de 1% ao mês. No caso de não pagamento, o arresto 
procedido (sobre a quantia de R$ 48.697,86 - fls. 518) será 
convertido em penhora, passando a fluir, automaticamente, 
o prazo de 15 dias úteis para oferecimento 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 26 de novembro de 2021.

Edital de Citação -  Prazo de 20 dias, expedido nos autos 
da , Ação de Usucapião Processo nº 0034434-
13.2009.8.26.0224 10ª Vara Cível,  O MM. Juiz de Direito da 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. Lincoln 
Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc.  a Faz saber
João Anizio de Araujo, Willian Rubens Teixeira, Maria 
Aracelli Rodrigues Teixeira e Maria Auxiliadora de 
Araujo Ferraz Araujo, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges e/ ou sucessores Adelina de Faria , que 
Lopes de Lima e Jorge Lopes de Lima Ação de  ajuizaram 
Usucapião, visando a declaração de domínio do imóvel sito 
à Rua Joaquim Miranda, 871 Parque São Miguel- 
G u a r u l h o s / S P,  c o m  á r e a  d e  4 0 0  m ²  e  I C 
094.62.43.0120.02.000, alegando posse mansa e pacífica 
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o . Não prazo de 20 dias
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
1001406-98.2021.8.26.0003 A MM. Juíza de Direito da 1ª 
Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de 
São Paulo, Dra. Cristiane Vieira, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a Patricia Maria dos Santos, (CPF: 014.331.384-33) 
que L.I.N.A Administração de Bens Ltda. EPP, ajuizou 
Ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança 
de R$ 4.866,48 (a atualizar) referente ao contrato de locação 
do imóvel sito à Tr. Professora Maria José Dupré nº 86, Água 
Funda, São Paulo/SP, multa e acessórios, não honrado 
pelos executados. Estando em lugar ignorado, foi deferida 
sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o 
débito corrigido ou, em 15 dias embargue ou reconheça o 
crédito cobrado, depositando 30% do valor exigido, com 
custas e honorários, propondo o pagamento restante em 6 
parcelas mensais. Os prazos fluirão após os 20 dias supra, 
sob pena de penhora. Sendo revel, será nomeado curador. 
Se rá  o  p resen te ,  pub l i cado  na  f o rma  da  l e i .

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1012315-
58.2020.8.26.0320 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do 
Foro de Limeira, Estado de São Paulo, Dr. Guilherme 
Salvatto Whitaker, na forma da Lei, etc. Faz saber a Avind 
SPE Empreend. Imob. Piracicaba Ltda ,  CNPJ 
15.114594/0001-39, com endereço à R. Carlos Kuntz Busch, 
601, sala 22, Pq Egisto Ragazzo, CEP 13485-346, 
Limeira/SP, que lhe foi proposta uma Ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Guarutherm Comercial e Eng. 
Eireli., alegando em síntese: O Autor é credor da quantia de 
R$ 2.610,00, decorrente de relação de consumo empresarial, 
com vencimento 21/03/2018, conforme nota fiscal Nº 1565, 
no entanto o requerido não cumpriu com sua obrigação, 
posto isto requer: Sua citação para se querendo responder, 
total procedência da ação condenando ao pagamento com 
juros e demais acréscimos legais. 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, a ré será considerada revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
ex t ra to ,  afixado  e  pub l i cado  na  fo rma  da  le i .

EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR - PROCESSO Nº 0012157-64.2017.5.15.0002 – DA 1ª 
VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE JUNDIAÍ/SP - EXEQUENTE: EDSON MOREIRA MENE-
GUINI - EXECUTADO: CANIL GOLDEN DOG E OUTROS (2) - 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 02/12/2021 a 01/04/2022, 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° 78.663 do 2° Oficial de Registros de Imó-
veis da Comarca de Jundiaí/SP. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PRÉDIOS RESIDENCIAIS sob nºs 1.439 
e 1465 com frente para a Rua Zuferey e nº 178, para a Rua Antônio Melato, com seu respectivo ter-
reno constituído de parte dos lotes 05 e 06 da quadra S, da Vila Progresso e parte dos lotes 01, 03, 
05 e 06 da quadra C, da Vila de Vecchi, cidade e comarca de Jundiaí, com a área de 1.399,75m², 
denominado lote 1A, que mede 50,50m de frente para a Rua Zuferey, de quem da rua olha o lote, este 
possui 24,50m do lato esquerdo, confrontando com o lote 07 da quadra S, da Vila Progreso; 25,00m 
do lado direito, confrontando com os lotes 07 e 08, da quadra C, da Vila de Vecchi e aos fundos 
16,00m em linha reta confrontando com os remanescentes dos lotes 05 e 06, da quadra s, da Vila 
Progresso, deflete à esquerda em 0,10m confrontando com remanescente do lote 05 da quadra S da 
Vila Progresso, deflete novamente à direita e segue por mais 22,00m, confrontando com os lotes 02 
e 04 da quadra C, da Vila de Vecchi deflete à esquerda em 25,00m até atingir a Rua Antônio Melato, 
confrontando com o lote 04 da quadra C, da Vila de Vechi, deflete à direita em 6,00m que faz frente 
para a Rua Antônio Melato, deflete à direita em 25,00 confrontando com o remanescente do lote 06, 
da quadra C, da Vila de Vecchi, deflete à  direita em 6,00m confrontando com o remanescente do lote 
06, da quadra C, da Vila de Vecchi. Contribuinte cadastrado na Prefeitura Municipal sob n° 11.062.026-
8. DATA DA AVALIAÇÃO: 13 de dezembro de 2018. QUANTIDADE: 01 PERCENTUAL DA PENHO-
RA: 100% VALOR UNITÁRIO: R$ 3.276.042,00 (três milhões e duzentos e setenta e seis mil e qua-
renta e dois centavos). VALOR TOTAL PENHORADO: R$ 3.276.042,00 (três milhões e duzentos e 
setenta e seis mil e quarenta e dois centavos). CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO JUDICIAL 1. VALOR 
MÍNIMO: O valor mínimo para a venda não poderá ser inferior a 85% da avaliação, sendo que de 
acordo com a peculiaridade de cada processo/bem, poderá haver lances em percentual abaixo do 
mínimo, desde que apreciados e deferidos pela MM. Juiz. 2. COMISSÃO DO CORRETOR: Será de-
vida a partir desta nomeação; em caso de remissão da dívida ou acordo antes da venda, fara jus o 
corretor a 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor do acordo, após a venda, a comissão será de 
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. Havendo remissão da dívida ou celebração de 
acordo pelas partes anteriormente à consecução da venda judicial, dentro do período fixado por este 
Juízo para efetivação do negócio jurídico, fará jus o corretor ao percentual de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor do acordo ou total da execução (no caso de remição). 3. PREFERÊNCIA: Ocorren-
do propostas de idêntico valor, observar-se-á a seguinte ordem: a) o pagamento à vista; b) a proposta 
com menor número de parcelas; c) a proposta que tiver sido recebida em primeiro lugar. 4. FORMAS 
DE PAGAMENTO: a) À VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias a contar da inti-
mação da homologação da proposta vencedora. b) A PRAZO, tendo o preço mínimo do valor da 
avaliação, em até 20 (vinte) prestação mensais e sucessivas, haja vista o vultuoso valor do imóvel. Na 
hipótese de parcelamento, o comprador deverá oferecer, a título de sinal, o montante de 30% (trinta 
por cento) da proposta, sendo o restante garantido por hipoteca; neste caso, eventual inadimplemen-
to dos interessados importará a perda do sinal, em sua totalidade, em favor da execução, sem prejuí-
zo do retorno do bem para a garantia da execução, pelo valor integral da avaliação. 5. DA TRANSFE-
RÊNCIA: A transferência da propriedade imobiliária somente será aperfeiçoada após o pagamento 
integral do preço estipulado para a compra e venda, sendo que a aquisição pelo comprador dar-se-á 
de forma originária. A alienação, por sua vez, seguirá as diretrizes traçadas pelo § 2 do artigo 880 do 
NCPC. 6. ALIENAÇÃO: 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, principal-
mente quanto aos embargos e sanções cíveis e criminais que lhe serão impostas se descumprir as 
obrigações assumidas; e declarar também a total veracidade das informações prestadas. Após o 
prazo legal e comprovação da quitação do ITBI, será expedida a carta de alienação para registro 
imobiliário, contendo hipoteca judiciária em caso de parcelamento. 7. 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. 8. VISITA: Fica autorizada ao Sr. Corretor a vistoria a vistoria do 
imóvel/bem penhorado, bem como a captação de imagens fotográficas do mesmo para auxiliar a di-
vulgação da venda. Fica autorizada, também, a visitação do imóvel/bem pelos interessados, desde 
que acompanhados pelo Sr. Corretor, ou por quem ele indicado, valendo o presente despacho, devi-
damente assinado eletronicamente, como MANDADO JUDICIAL para tal fim, possibilitando o imedia-
to ingresso e a inteira visitação do imóvel/bem a ser alienado. Caso haja necessidade, deverá ser 
comunicado e requerido de forma justificada à MM. Juiz responsável pela alienação para autorização 
judicial, se o caso. É vedado aos depositários, criar embaraços as diligências que dizem respeito a 
alienação particular, sob pena de ofensa ao art. 77, IV do NCPC, além da sujeição à multa do § 2º do 
mesmo dispositivo processual, legitimando-se, desde logo, o uso da força policial pelo Sr. Corretor, 
caso entenda necessária tal medida coercitiva, devendo apresentar cópia deste despacho às compe-
tentes autoridades, de tudo dando ciência ao Juízo, posteriormente. 9. 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 divul-
gação 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. 10. DISPOSIÇÕES FINAIS: Incumbe ao corretor apre-
sentar imediatamente, aos autos da presente execução as propostas formuladas pelos interessados 
na aquisição do bem, ainda que inferiores aos parâmetros mínimos ora arbitrados, especificando os 
valores e condições de pagamento, possibilitando a apreciação pelo Juízo. Após a análise judicial, e 
se houver decisão deferindo a venda retratada, observar-se-ão as providências estabelecidas nos 
incisos do Art. 7º do Provimento GP-CR nº 04/2014 do E. TRT da 15ª Região e será concedido prazo 
razoável para que o pretenso adquirente deposite a quantia integral, no caso de pagamento à vista, 
ou o respectivo sinal, quando se propuser a alienação a prazo. Observe-se que a autenticidade pode-
rá 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. 11. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a) Por agendamento, me-
diante 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/judiciais, e-mail: corre-
torjudicialbenito@posseimoveis.com.br. Santo Antônio da Posse, 02/12/2021 BENITO TOMAZ VI-
CENSOTTI, Corretor judicial CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP.

EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR - PROCESSO Nº 0069800-41.2008.5.15.0016 – DA VARA 
DO TRABALHO DA COMARCA DE TATUÍ/SP - EXEQUENTE: ANTÔNIO CARLOS SIAN E OU-
TROS - EXECUTADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL SUPERIOR EDUCATIVO TATUÍ LTDA – ME E 
OUTROS - BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor 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, Insta-
gram: 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 discrimi-
nados, 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 02/12/2021 a 01/04/2022, 
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 Matrí-
cula n° 45.356 do 1° Oficial de Registros de Imóveis da Comarca de Tatuí/SP. DESCRIÇÃO DO 
IMÓVEL: Uma gleba de terras denominada C, situada no Bairro do Matadouro Velho, município de 
Tatuí-SP, com a seguinte descrição perimetral: - inicia se no marco cravado no vértice formado pela 
Rua Rotary Club, a gleba em questão e pela Prefeitura Municipal de Tatuí; partindo-se daí segue com 
rumo de 87º26’NW, confrontando-se em 151,75 metros com a Rua Rotary Club; deflete à esquerda, 
tornando-se o rumo de 10º32’SE em 38,20 metros; deflete à esquerda tornando-se o rumo de 
52º05’SE em 107,65 metros; deflete à direita, tornando-se o rumo de 36º02’SE em 136,90 metros; 
deflete à esquerda, tornando-se o rumo 52º27’SE em 142,90 metros, deflete à direita, tornando-se o 
rumo de 49º45’SE em 69,85 metros, confrontando-se nestas quatros faces pelo córrego do Matadou-
ro com a Prefeitura Municipal de Tatuí, deflete à esquerda tomando-se o rumo de 46º21’NE confron-
tando-se em 37,00 metros com o Sistema de Lazer do Loteamento Colina Verde: deflete à esquerda, 
tomando-se o rumo de 47º17’NW confrontando-se em 192,00 metros com a Rua 04 do Loteamento 
Colina Verde; deflete à direita tornando-se o rumo de 37º58’NW em 61,81 metros; deflete à direita, 
tornando-se o rumo de 02º12’NE em 60,00 metros, confrontando-se nestas duas faces com Ramos & 
Rodrigues S.C. Ltda; deflete à esquerda, tornando-se o rumo de 88º03’NW em 41,50 metros; deflete 
à direita, tornando-se o rumo de 02º23’NE em 74,00 metros, confrontando-se nestas duas faces com 
a Prefeitura Municipal de Tatuí, chegando-se assim ao ponto de partida, fechando o perímetro com a 
área de 28.601,6373 m² ou 2,8602 H, ou 1,1829 alqueires. Imóvel esse cadastrado no INCRA sob o 
nº 631.078.015.342-4. No imóvel da presente matrícula foi construído um prédio com área de 1.015,50 
m², sendo prédio principal com área de 875,10 m² contendo três salas de aulas, uma biblioteca, uma 
copa, cinco salas para diretoria/secretaria/professores/estudo/arquivo, seis banheiros, um hall, duas 
áreas de acesso e pátio coberto, contendo uma cantina, sala de balé com área de 61,92 m² e 78,48m² 
contendo um depósito de material, dois vestiários, uma varanda com frente para a Rua Rotary Club, 
Colina Verde, nesta cidade de Tatuí, o qual recebeu o nº 550, conforme certidão expedida em 
18/11/09, pela Prefeitura Municipal de Tatuí/SP. Imóvel este cadastrado na Prefeitura local sob nº 
0238.0071-ZN-04, exercício 2009. Ônus/Observação: Av/02-45.356: cancelamento do código do 
imóvel rural, cadastrado no SNCR – Sistema Nacional de Cadastro Rural, por estar incorporado ao 
perímetro urbano (Lei Municipal nº 1.748/84) AV/3-45.356. O imóvel descrito passou para o perímetro 
urbano. DATA DA AVALIAÇÃO: 06 de julho de 2017. QUANTIDADE: 01 PERCENTUAL DA PENHO-
RA: 100% VALOR UNITÁRIO: R$ 1.507.000,00 (um milhão e quinhentos e sete mil reais) VALOR 
TOTAL PENHORADO: R$ 1.507.000,00 (um milhão e quinhentos e sete mil reais) CONDIÇÕES DA 
ALIENAÇÃO JUDICIAL: 1. VALOR MÍNIMO: O valor mínimo para a venda não poderá ser inferior a 
50% (cinquenta por cento) da avaliação. 2. VISITA: fica autorizada a visita do imóvel pelos interes-
sados, desde que acompanhados pelo corretor ou por quem for por ele indicado, devendo ser apre-
sentada cópia deste despacho, assina eletronicamente, que valerá como MANDADO JUDICIAL para 
possibilitar o ingresso e a visitação do imóvel acima descrito. É vedado aos depositários criar emba-
raços à visitação do bem sob sua guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, IV do CPC, ficando autori-
zado o uso da força policial, se necessário. 3. FORMAS DE PAGAMENTO: a) A VISTA, no prazo 
máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da intimação da homologação da proposta vence-
dora. b) A PRAZO, Registre-se a possibilidade de parcelamento do pagamento do valor ofertado, 
consoante previsão contida no artigo 895, parágrafo 1º do NOVO CPC. 4. Fica esclarecido que os 
créditos relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem 
assim, os relativos a taxas pela prestação de serviços de tais bens, ou a contribuição de melhorias e 
multas, sub-rogam-se sob o respectivo preço, por eles não respondendo o adquirente, já que a arre-
matação de bens através de alienação judicial, tem natureza jurídica de aquisição originária, inexistin-
do relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem (aplicação do artigo 130-, 
parágrafo único, do CTN). 5. 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 Cor-
retor 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, con-
sertos, compensações financeiras de qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer dificuldade 
quanto a: obter/localizar p 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. 6. DA PROPOSTA 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 respon-
sável 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 ressarcimentos das despesas incorridas com a remoção, guarda e conser-
vação 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 certa-
me na condição de arrematante, respondendo, pela integralidade dos honorários do Corretor nomea-
do. Caso o arrematante seja o próprio credor, deverá no prazo de 5 dias, efetuar o depósito do valor 
proposto que superar seu crédito, 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 proce-
dentes 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 despa-
cho 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 aplicação 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 respectivos patronos, em especial à executada e/ou sócios, inclusive aos 
cônjuges quando for o caso. Deverá 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 respec-
tivo código de barras. 7. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a) Por agendamento, 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/judiciais, e-mail: corretorjudicialbe-
nito@posseimoveis.com.br. Santo Antônio da Posse, 02/12/2021 BENITO TOMAZ VICENSOTTI, 
Corretor judicial CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP.

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 1.280.797, 
em 28 de setembro de 2019, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJU-
DICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Ordinária – artigo 1.242 do Código Civil, e artigo 216-A da Lei Federal 
6.015/73), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por ANAS-
TÁCIO DE BRITO MELO, comerciante, e sua mulher AGENILDA MELO DE AGUIAR, comerciante, brasilei-
ros, residentes e domiciliados nesta Capital, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus 
domini, desde 1986, e que adquiriram através do instrumento particular de 31 de maio de 1986, celebrado com 
MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA, sobre o IMÓVEL situado na Rua Inácio Lima, nº 06, com área construída 
de 308,35m², e seu terreno com área de superfície de 140,00m², bairro Capelinha, no lugar denominado 
“Vila Santa Terezinha”, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo 
contribuinte nº 122.133.0119-1; imóvel esse que se acha registrado conforme a Matrícula nº 88.212, deste 11º. 
Cartório de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de NICOLAU FUOCO e sua mulher GESUMINA 
FUOCO. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administra-
tivo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, 
NICOLAU FUOCO; GESUMINA FUOCO; ATTILIO DEL SOLE; IVONE PEREIRA DEL SOLE; MANOEL GON-
ÇALVES FERREIRA; MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA; JOANA DE LISBOA SANTOS; ANA MARIA RAMOS 
PINTO; ELIAS JOSÉ PINTO; WILSON SANTANA DOS SANTOS; JOANA DE LISBOA SANTOS, 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 03 de dezembro de 2021. O Oficial.

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 1.320.586, em 
15 de julho de 2019, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL 
DE USUCAPIÃO (Usucapião Ordinária – Art. 1.242 e 1.243 do Código Civil), Ata Notarial e demais documen-
tos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por CARLOS ALBERTO GONÇALVES, brasileiro, 
analista de gestão e sua mulher MARIA DE LOURDES MAIA GONÇALVES, brasileira, do lar, residentes e 
domiciliados nesta Capital, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, somada à de 
seus antecessores, desde 30 de agosto de 1988, e que o imóvel fora adquirido através de Instrumento Particu-
lar de Contrato de Cessão de Direitos Possessórios datado de 31 de julho de 2.000, sobre o APARTAMENTO 
nº 43, localizado no 4º andar do Edifício Cerejeiras, PARQUE DAS ÁRVORES, situado na Rua Mamoneira, nº 
148, no no 32º Subdistrito – Capela do Socorro, cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte 
nº. 163.247.0429-6, imóvel esse que se acha registrado, conforme a matrícula nº. 115.988, deste Cartório 
de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de Helio Mitsuro Hirooka e Maria Crisrina Maia Feliciano. 
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, HELIO 
MITSURO HIROOKA, MARIA CRISTINA FELICIANO, CAIXA ECONÔMINA FEDERAL – CEF, RICARDO FER-
NANDES, RODRIGO BOTELHO FERNANDES, ANNA PAULA BOTELHO FERNANDES, JULIANE BOTELHO 
FERNANDES e EDIFÍCIO CEREJEIRA (por seu síndico), 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 03 de dezembro de 2021. O Oficial.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004522-42.2017.8.26.0007O(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) WESLEY GOMES DE CASTRO, 
Brasileiro, Solteiro, Estudante, RG372422743, CPF 391.999.338-10, com endereço à Rua Itajaí, 40, 
casa 02, Caravelas, CEP35164-265, Ipatinga - MG, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A, alegando em síntese: O réu, 
após ter se submetido ao competente exame vestibular para o curso de ENGENHARIA MECÂNICA, 
firmou com a autora contrato de prestação de serviços educacionais e recebeu o CA nº127231-4. O 
patrono do autor requerendo a procedência total da ação com a condenação da ré ao pagamento das 
custas e despesas processuais devidamente atualizadas. Dando-se à causa o valor de R$ 6.354,87. 
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 22 de outubro 
de 2021 

Empro Tecnologia e Informação
Extrato – Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico nº 019/2021

Acha-se publicado no portal de compras da Empro Tecnologia e Informação, https://compras.empro.com.br, 
o Pregão Eletrônico Empro nº 019/2021, Processo nº 7659/2021 objetivando a contratação de empresa para 
fornecimento de serviços especializados em recepção, limpeza, jardinagem, higienização e conservação, a serem 
utilizados, sob demanda, e de acordo com as necessidades da EMPRO, conforme Termo de Referência, anexo I, 
deste Edital. O recebimento das propostas dar-se-á até dia 16/12/2021, as 9h30 e abertura a partir das 9h32. 
O edital na íntegra e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no Portal de Compras. 
 São José do Rio Preto/SP, 03 de dezembro de 2021. Fernando Geromel Prette – Pregoeiro

Anuncie:  
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br

A8gazetasp.com.br
SÁBADO, 4 A SEGUNDA-FEIRA, 6 DE DEzEmBRO DE 2021 

7ª VARA CÍVEL DE OSASCO/SP -  EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias -
Processo nº 1014259-34.2020.8.26.0405 . O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara
Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr. WILSON LISBOA RIBEIRO,
na forma  da Lei, etc. FAZ SABER a ZENILDA DOS SANTOS FERREIRA, CPF
29342150837, que lhe foi proposta uma ação de REPARAÇÃO DE DANOS de
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL por parte de ICOMON TECNOLOGIA LTDA., CNPJ
02.137.309/0006-68, alegando em síntese  ser credora do valor de franquia de
seguro em razão do acidente veicular havido com veículo por si locado, abalroado
na traseira  por outro de propriedade da requerida (Toyota/Corolla DCK-5016) em 28/
04/19 e conduzido imprudentemente pela correquerida,  sendo que ambas não
pagaram os prejuízos da requerente. Encontrando-se a correquerida em lugar in-
cer to 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 contes-
tada a ação, a ré será considerada revel,  caso em que será nomeado CURADOR
ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 22 de novembro de 2.021.

EDITAL DE CITAÇÃO - O Dr. JOÃO THOMAZ DIAZ PARRA, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA Cível da COMARCA de Bauru/SP, FAZ 
SABER a quantos o presente edital vierem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA Nº 0022541-81.2018.8.26.0071, proposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE BAURU VILLE, CNPJ 13.964.045/0001-
28, contra PAULO JOSÉ DOS SANTOS, CPF 130.790.658-32, estando o executado em local incerto, fica CITADO nos termos da ação a 
saber:- o executado foi condenado à importância total de R$ 5.774,27 (cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos), 
débito este que restou acumulado e pendente de pagamento do executado para com a exequente, devido à rescisão contratual que deu 
motivo. ASSIM, fica o executado CITADO para o pagamento referido débito, no importe de R$ 5.774,27 (cinco mil, setecentos e setenta e 
quatro reais e vinte e sete centavos), mais acréscimos legais, custas processuais e honorários advocatícios ou, ofereça sua defesa, dentro 
do prazo legal. Dá-se a causa o valor de R$ 5.774,27 (cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos) 




 


 






EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 99/2021
A Junta Comercial do Estado de São Paulo torna público que o fiel depositário 
dos gêneros e mercadorias recebidos pela filial da sociedade empresária “HOST 
LOGÍSTICA ARMAZÉM DE CARGAS LTDA”, NIRE 35903666242, CNPJ 
06.229.799/0004-11, localizada na Avenida Jornalista Paulo Zingg, nº 301, Galpão 
02, Jardim Jaraguá, São Paulo/SP, CEP 05157-030, Sr. Milton Ferreira Borges, 
portador da cédula de identidade RG nº 4.313.215 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF 
sob nº 526.882.168-72, assinou em 29/10/2021, o Termo de Responsabilidade nº 
99/2021, com fulcro nos arts. 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e o art. 
3º, parágrafo único, da IN nº 72/2019, do Departamento de Registro Empresarial e 
Integração, devendo ser publicado e arquivado na JUCESP o presente edital, nos 
termos do art. 8º da supracitada Instrução Normativa.

Walter Iihoshi. 
Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012372-86.2019.8.26.0037. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro de Araraquara, Estado de São Paulo, PAULO LUIS APARECIDO TREVISO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ELIESON DA 
SILVA FERREIRA, Brasileiro, Casado, Vendedor, CPF 705.231.166-67, com endereço à Rua Dezessete, 505, Popular, CEP 37170-000, 
Boa Esperanca - MG, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de BANCO BRADESCO S/A, alegando em 
síntese: o requerente é emissor e executor das atividades de caráter financeiro relacionadas aos cartões de crédito utilizados pelos requerido 
que, em contrapartida, obrigou-se à quitação mensal e tempestiva de todas as despesas e acessórios contratuais do vencimento acordado. 
Embora a prestação de serviços financeiros pelo requerente tenha ocorrido de forma efetiva e regular, o requerido quedou-se inadimplente 
em relação às faturas de seus cartões, cujo valor atualizado é de R$82.067,22 (oitenta e dois mil, sessenta e sete reais e vinte e dois 
centavos). 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 Araraquara, aos 14 de setembro de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014343-18.2021.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Prado de Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) N1 
VIDROS LTDA ME, CNPJ 22.243.210/0001-43, com endereço à Rua Itaparica, 250, Bloco 03, ap. 321, Jardim Itayu, CEP 13101-361, 
Campinas - SP, JACQUELINE KASSAB, Brasileira, Solteira, Analista de Recursos Humanos, RG 346039368, CPF 360.620.778-60, com 
endereço à Rua Eugenio Trevisan, 89, Santa Rosa, CEP 13289-184, Vinhedo - SP e DENIS ANDRE PINTO, Brasileiro, RG 43289300, 
CPF 351.297.808-84, pai Luiz Carlos Pinto, mãe Sonia Aparecida Francisco Pinto, Nascido/Nascida 09/10/1986, natural de Campinas - SP, 
com endereço à Rua Regina Nogueira, 677, Jardim Sao Gabriel, CEP 13045-290, Campinas - SP que por este Juízo, tramita de uma ação 
de Cumprimento de sentença, movida por SÉRGIO RODRIGUES PONTES. 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$ 24.803,59 (atualizado até junho/2021), devidamente atualizada, sob pena 
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica 
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Campinas, aos 07 de julho de 2021. 
 

8ª VARA CÍVEL DE S.B.CAMPO/SP -     Rua 23 de Maio, 107 - sala 108 - Vila
Teresa  -  CEP 09606-000  -  Fone : 11  -  2845-9515  -  E-ma i l :
saobernardo8cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO. Prazo de 20 dias - Pro-
cesso nº 0015380-88.2021.8.26.0564. O Dr. GUSTAVO DALL'OLIO, MM Juiz de
Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São
Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a COOPERATIVA HABITACIONAL AVIVA SBC
- AVIVA SBC (CNPJ20.921.159/0001-56), atualmente em lugar incer to e não
sabido, que pelo presente, expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTEN-
ÇA movido por NATASHA SANTOS FERREIRA e OUTRO, fica INTIMADA para, no
prazo de 15 dias, a fluirapós os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$58.258,47
(outubro/2021) a ser devidamente atualizado e acrescido das cominações le-
gais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e de HONORÁRIOS de 10%
(art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais incidirão sobre o restante, caso pague
parcialmente, prosseguindo-se o feito com a penhora de bens e avaliação. Fica
ciente também que não pagando, inicia-se  o prazo de 15 dias para IMPUGNAÇÃO,
independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC). Será o
presente edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 30 de novembro de 2021. Eu,
Renee Estevão I lario, Escrevente Técnico Judiciário, digitei;  Márcio Ribeiro
Skliutas, Escrivão Judicial I; Gustavao Dall’olio, Juiz de Direito.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL - CBBS
CNPJ 61.854.295/0001-58 - CONVOCAÇÃO - CONGRESSO TÉCNICO DE BEISEBOL 2021/2022

Convocamos todas as Federações, clubes filiados, técnicos e atletas para participarem do Congresso Técnico Anual 2021/2022 onde 
discutiremos os seguintes itens: (a) Academia MLB/CBBS Thiago Caldeira (b) Participação Brasileira nos Campeonatos Internacionais: - I 
SERIE DE LAS AMERICAS SUB15: Jorge Otsuka e Rafael Motooka; - I Jogos Panamericano da Juventude; Jorge Otsuka e Thiago Caldeira; (c) 
Baseball/5 - Bernardo Xene; (d) Comissão de Atletas- Felipe Hanada; (e) Apresentação DOPPING- Dr.Milton Osaki; (f) Arbitragem - Asso-
ciação de Árbitros e Anotadores do Brasil; (g) Condições Técnicas para as competições (CTs) 2022; (h) Calendário de Eventos (Nacionais 
e Internacionais) 2022. Data: 17 de dezembro de 2021; Horário: início às 18:00 horas; Local: Nikkey Palace Hotel - Rua Galvão Bueno, 425 
- Liberdade, SP/ SP. Telefone: (11) 3207-8511. SP, 03/12/2021. Jorge Otsuka - Presidente - Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 01 DE MARÇO DE 2021 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ALIENACÕES JUDICIAIS 

Data, Hora e Local: No dia 01 de março 2021, às 09:30 horas, na sede social da COMPANHIA BRASILEIRA DE ALIENACOES JUDICIAIS, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Dos Omaguás, Nº 92, Andar Terreo, Pinheiros, CEP: 05.419-020. 
(“Companhia”). Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do § 2°, do art. 1.072, do Código Civil Brasileiro (“Lei nº 10.406/02”), uma vez que todos os acionistas estão presentes à Reunião. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, 
conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença dos Acionistas” e Diretores, fi cando desta forma constatada a existência de “quorum” legal para a realização da assembleia. Foi indicado para dirigir os trabalhos a Dra Cristiana Boyadjian Anjos, que convidou a 
mim, Sra. Stael Moura Fé Sobral Soares, para Secretária, fi cando desta forma constituída a mesa dirigente Mesa: Presidente, Sra. CRISTIANA BOYADJIAN ANJOS; e Secretária, Sra. STAEL MOURA FÉ SOBRAL SOARES. Ordem do Dia: 1. Deliberar sobre a eleição 
da Diretoria, para que sejam exercidos na Companhia os cargos de Diretor-Presidente e Diretor-Superintendente todos com prazo de mandato de 3 (três) anos; 2. Alteração da Razão Social da Companhia; 3. Alteração do objeto social da Companhia; 4. Inclusão de 
artigo no Estatuto Social para Responsável Técnico; 5. Nomeação do Responsável Técnico. Deliberações Unânimes: 1. A Assembleia Geral Extra - Ordinária, pela totalidade das ações que compõem a Companhia, de forma unânime, deliberaram e anuem pela: 1.1. 
A eleição do membro a seguir qualifi cada para compor a DIRETORIA - SUPERINTENDENTE da Companhia com mandato de 3 (três) anos, os quais fi rmaram nesta data o respectivo Termo de Posse, anexo à presente como Anexo II:  a) STAEL MOURA FÉ SOBRAL 
SOARES, brasileira, natural de Teresina-PI, casada sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 28/11/1967, empresária, inscrita no CPF: 340.143.143-91, portadora da Carteira de Identidade Civil RG: 722.665-SSP/PI, residente e domiciliada na Av. Dom 
Severino, Nº 755, Apt. 302, Edifício Manhattan, Bairro de Fátima, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, CEP: 64.049-914. 1.2. Reeleição, para o mandato de 3 (três) anos, Sra. CRISTIANA BOYADJIAN ANJOS, brasileira, nascida em 23/08/1971, natural de São 
Paulo – SP, separada judicialmente, advogada inscrita na OAB sob o nº 128.989-SP, portadora do RG nº 18.758.509 e CPF nº 151.553.468-51, residente e domiciliada à Rua Hilário Magro Jr., nº 290, - Bairro Butantã - São Paulo – SP - CEP nº 05.505-020, para o cargo 
de DIRETORA PRESIDENTE da Companhia, conforme disposto no artigo 13° do Estatuto Social da Companhia. Com a Declaração dos Diretores ora reeleitos, presentes nesta Reunião, onde os mesmo, para todos os fi ns e efeitos legais, declaram que atendem às 
condições de elegibilidade previstas nos artigos 146, “caput”, e 147 da Lei n° 6.404/76, isto é, que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia, a fé pública ou 
a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, razão pela qual, tomam posse neste ato, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse e declaração de desimpedimento, Anexo III a presente ata e no livro 
de registro de atas da Reunião da Diretoria. 2) Aprovada a nova denominação social da Companhia: a) A nova denominação da Companhia passará a TOP MUDEI TECNOLOGIA, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÕES SA. b) A Companhia adota como nome de fantasia a 
denominação “TOP MUDEI”. 3) A companhia terá como novo objeto social as seguintes atividades: 7490-1/04 – Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-fi nanceiras;
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráfi cos; 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 68.21-8-01- Corretagem na 
compra e venda e avaliação de imóveis; 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especifi cados anteriormente (serviço de preparo de documentos); 85.99-6-04 -Treinamento em desenvolvimento profi ssional e 
gerencial; 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especifi cadas anteriormente (preparação, divulgação e organização de leilões públicos nas modalidades presencial e/ou on-line por meio de leiloeiros públicos ofi ciais; 
gestão (pessoal e softwares) e fi nanceira (emissão de boletos, controle fi nanceiro e recebimentos/repasse de valores) em operações de alienações de bens móveis e imóveis; promoção de eventos e divulgação de eventos; atividades de despachantes, exceto 
aduaneiros); 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo 
e outros serviços de informação na internet; 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especifi cadas anteriormente (informação telefônica, levantamento de informações realizadas por contrato; serviços de assessoria, consultoria, 
orientação e assistência operacional para a gestão do negócio); 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específi ca 74.90-1-99 - Outras atividades profi ssionais, científi cas e técnicas não especifi cadas anteriormente;
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 6619-3/02 Correspondentes de instituições fi nanceiras; 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 7311-4/00 Agências de publicidade; 7319-0/04 Consultoria 
em publicidade; 4) A administração e a representação técnica da Sociedade, no que diz respeito aos negócios imobiliários, em Juízo ou fora dele, poderá ser exercida por responsável técnico diretor ou não diretor, o qual deverá ser eleito e nomeado, corretor de 
imóveis, pela maioria do capital social da Sociedade e deverá ser investido no cargo mediante a assinatura do competente Termo de Posse em anexo. 4.1) Se vier a ocorrer o falecimento ou a retirada do responsável técnico, obrigam-se os diretores a apresentar junto 
ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a. Região - CRECI/SP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do falecimento ou do desligamento, novo responsável técnico. 5) Por deliberação, a partir deste ato, fora eleito e nomeado como responsável 
técnico, o corretor de imóveis JOSÉ CARLOS BARBOSA, brasileiro, natural de Alto Alegre – SP, data de nascimento: 28/06/1963, corretor de imóveis devidamente registrado no CRECI/SP com nº 45382, portador do CPF (MF): 064.619.528-02, com endereço comercial 
localizado na: Praça dos Omaguás, nº 92, Térreo, Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05.419-020. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi esta ata lavrada, lida, aprovada e assinada por acionistas representando a totalidade 
do capital social da Companhia. A presente ata foi lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A. Assinaturas: • Mesa: CRISTIANA BOYADJIAN ANJOS – Presidente; STAEL MOURA FÉ SOBRAL SOARES 
– Secretária. Acionistas e Diretores Presentes: Diretores: CRISTIANA BOYADJIAN ANJOS, STAEL MOURA FÉ SOBRAL SOARES; Acionistas: Acionistas Presentes: LEILÃO VIP ALIENAÇÕES PÚBLICAS LTDA, e CRISTIANA BOYADJIAN ANJOS. Certifi co 
que a presente é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. 
ANEXO I ESTATUTO SOCIAL TOP MUDEI TECNOLOGIA, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÕES SA. CAPITULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL
 São Paulo (SP), 01 de março de 2021. Artigo 1.º: A TOP MUDEI TECNOLOGIA, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÕES SA.., é uma Sociedade Anônima regida pelo presente estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, em especial pelas Leis 6.404 de 30 
de dezembro de 1.976, atualizada pela Lei 9.457 de 05 de maio de 1.997, e 10.303 de 31 de outubro de 2001. Parágrafo Único – A Sociedade adotará como Nome de Fantasia a denominação “TOP MUDEI” Artigo 2.º: A Sociedade tem sede na Praça dos Omaguás, 
nº 92, Térreo, Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05.419-020, que é seu foro. Parágrafo Único: Por deliberação da Diretoria, poderão ser instalados, transferidos ou extintos, escritórios, fi liais, agências ou depósitos em qualquer ponto do 
território nacional ou no exterior. Artigo 3.º: O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Artigo 4.º: A sociedade tem por objeto social às atividades: 7490-1/04 – Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-fi nanceiras; 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráfi cos; 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em 
tecnologia da informação 68.21-8-01- Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especifi cados anteriormente (serviço de preparo de documentos); 85.99-6-04 
-Treinamento em desenvolvimento profi ssional e gerencial; 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especifi cadas anteriormente (preparação, divulgação e organização de leilões públicos nas modalidades presencial e/
ou on-line por meio de leiloeiros públicos ofi ciais; gestão (pessoal e softwares) e fi nanceira (emissão de boletos, controle fi nanceiro e recebimentos/repasse de valores) em operações de alienações de bens móveis e imóveis; promoção de eventos e divulgação de 
eventos; atividades de despachantes, exceto aduaneiros); 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especifi cadas anteriormente (informação telefônica, levantamento de informações realizadas por 
contrato; serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio); 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específi ca 74.90-1-99 - Outras atividades profi ssionais, científi cas 
e técnicas não especifi cadas anteriormente; 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 6619-3/02 Correspondentes de instituições fi nanceiras; 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 7311-4/00 
Agências de publicidade; 7319-0/04 Consultoria em publicidade; Parágrafo Único: Conforme parágrafo 3º do art. 2º da Lei 6.404/76, a Companhia poderá benefi ciar-se de incentivos fi scais.
CAPÍTULO II – DO CAPITAL E DAS AÇÕES - Artigo 5.º: O capital social subscrito e integralizado é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) dividido em 1.000.000 (um milhão) ações ordinárias nominativas, com valor de R$ 1,00 (um real) cada uma. Parágrafo Único: 
Esse Capital Social somente poderá ser modifi cado com observância dos preceitos da lei e deste estatuto social. Artigo 6.º: A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Artigo 7.º: A ação é indivisível em relação à Sociedade. 
Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. Artigo 8º: Todo e qualquer ato de alienação, transmissão, ou transferência, deverá ser autorizado em assembleia. Parágrafo 1º: Serão 
emitidos Certifi cados correspondentes à emissão de ações, cuja propriedade será presumida pela inscrição do nome do acionista no “Livro de Registro de Ações Nominais”. Parágrafo 2.º: Para efeitos da Lei de Sociedades Anônimas, esta Companhia é fechada, 
já que seus valores mobiliários não são admitidos à negociação em bolsa ou mercado de balcão, salvo determinação e registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em razão de pulverização das referidas ações. Todas as ações são ordinárias nominativas, de 
classe única. Parágrafo 3.º: A transferência das ações nominativas opera-se por termo lavrado no “Livro de Transferência de Ações Nominativas”, datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou seus legítimos representantes. Parágrafo 4.º: A transferência das 
ações nominativas em virtude de transmissão por sucessão universal ou legado, de arrematação, adjudicação ou outro ato judicial, ou por qualquer outro título, somente se fará mediante averbação no “Livro de Registro de Ações Nominativas”, à vista do documento 
hábil, que fi cará em poder da Companhia. Parágrafo 5.º: As ações desta Companhia são incomunicáveis e impenhoráveis, sendo que os cônjuges em litígio de separação judicial não terão direitos sobre as mesmas. Parágrafo 6.º: O acionista que desejar ceder ou 
transferir suas ações ou direitos de subscrição a terceiros não acionistas, a qualquer título, total ou parcialmente, deverá notifi car a todos os demais acionistas da Sociedade, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias no caso de ações e de 15 (quinze) 
dias para os direitos de subscrição, para que tais acionistas, em igualdade de condições e na proporção de suas participações societárias, possam exercer o direito de preferência na aquisição das ações ou para a cessão dos direitos de subscrição. I- Nos 30 (trinta) 
dias ou 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento da notifi cação que trata esse artigo, conforme o caso, os demais acionistas poderão exercer seu direito de preferência para aquisição das ações ou para a cessão dos direitos de subscrição ofertados. Se qualquer dos 
acionistas notifi cados não exercer o direito de preferência, os demais terão o prazo adicional de 30 (trinta) dias para adquirir, pro-rata temporis, as ações remanescentes e de 10 (dez) dias para os direitos de subscrição. II- Decorrido o prazo adicional a que se refere 
esse parágrafo, sem que os acionistas exerçam os seus direitos de preferência, a venda ou cessão poderá ser contratada com o ofertante, nos 90 (noventa) dias subsequentes, nas exatas condições de oferta; decorrido esse prazo, sem que se efetive a cessão, se o 
acionista notifi cante desejar alienar suas ações ou ceder seus direitos de subscrição, deverá renovar o procedimento estabelecido. III- O direito de preferência previsto neste parágrafo deverá ser averbado no “Livro de Registro de Ações Nominativas” da Sociedade.
Artigo 9.º: Nos casos de reembolso de ações, previstos em lei, o valor do reembolso corresponderá ao valor do patrimônio líquido das ações, de acordo com o último balanço aprovado pela Assembleia Geral, segundo critérios de avaliação do ativo e do passivo, 
fi xados na Lei das Sociedades por Ações e conforme os princípios contábeis geralmente aceitos.
CAPÍTULO III – DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS - Artigo 10.º: A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, em 01 (um) dos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, guardados 
os preceitos de direito nas respectivas convocações, que serão feitas por qualquer Diretor. Artigo 11º: A Assembleia Geral será instalada por qualquer Diretor e presidida por um acionista ou Diretor eleito pelos presentes, ao qual caberá a designação do Secretário. 
Artigo 12º: As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei ou as determinadas neste estatuto, serão tomadas por maioria absoluta dos votos. 
CAPITULO IV – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE - Artigo 13º: A Sociedade será administrada por uma Diretoria constituída de no mínimo 02 (dois) e no máximo 05 (cinco) Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, que 
também fi xará seus honorários, sendo um Diretor-Presidente, um Diretor-Superintendente e os demais sem. Artigo 14º: O mandato da Diretoria será pelo prazo de 03 (três) anos, contados a partir da data em que for realizada a assembleia de constituição da Sociedade, 
facultada a reeleição de qualquer de seus membros, nos termos do art. 157 da Lei nº 6.404/76. Artigo 15º: A investidura no cargo de Diretor far-se-á por termo lavrado e assinado no “Livro de Atas de Reunião da Diretoria”, independentemente de caução. Artigo 16º: A 
Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer de seus membros, com 03 (três) dias de antecedência. Parágrafo 1.º: É dispensado o interregno de 03 (três) dias quando a Diretoria se reunir com a presença, ou representação, de todos os seus membros em 
exercício. Parágrafo 2.º: Em todas as reuniões da Diretoria, é admitido que o Diretor ausente seja representado por um de seus pares, para formação de quorum, ou para votação; e, igualmente são admitidos votos por carta, telegrama telex ou telefax, quando recebidos 
na sede social até o momento da reunião. Parágrafo 3.º: Nas reuniões da Diretoria, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, e constarão de atas lavradas e assinadas no livro próprio. Artigo 17º: Além dos que forem necessários à realização dos fi ns sociais, 
a Diretoria fi ca investida de poderes para transigir, renunciar, desistir, fi rmar compromissos, confessar dívidas, fazer acordos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, nas condições deste Estatuto. Artigo 18º: As atribuições e poderes específi cos de cada 
Diretor serão os seguintes: I- Incumbe, exclusivamente, ao Diretor-Presidente: a) Zelar e administrar a sociedade em caráter geral; b) Praticar todos os atos necessários para a correta gestão da sociedade, sempre com fi el observância deste Estatuto; c) Acompanhar 
e supervisionar os procedimentos de execução do objeto social desta companhia; d) Dirigir, orientar e coordenar todas as atividades da sociedade, com a colaboração, sempre que necessária, do Diretor – Superintendente; e) Delegar a competência ao Diretor – 
Superintendente, para exercício de atividade administrativa;  f) Zelar pela fi el observância dos dispositivos legais estatutários e regulamentares das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal. II- Incumbe, exclusivamente, ao Diretor – Superintendente: 
a) Praticar as atividades que lhe forem designadas pelo Diretor-Presidente, ou deliberadas em Assembleia Geral convocada para fi m específi co; b) Colaborar, quando necessário, com o Diretor-Presidente na coordenação das atividades sociais; c) Deliberar sobre os 
assuntos colocados na pauta das Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias; d) Substituir o Diretor-Presidente quando este se encontrar impedido. Parágrafo 1.º: Serão válidos com a assinatura apenas do Diretor Presidente ou do Diretor Superintendente 
os seguintes atos: a) Documentos relativos à contratação de pessoal; b) Informações e requerimentos condizentes a Órgãos Ofi ciais das esferas Municipais, Estaduais e Federal; c) Cadastros e Informações Bancárias; d) Documentos de relacionamento com Entidades, 
Clientes, Fornecedores, Agências e Bancos, e) endosso de cheques, duplicatas ou ordens de pagamento em favor de estabelecimentos bancários, para efeito de depósito, desconto, caução, penhor mercantil ou cobrança, inclusive para assinar os respectivos contratos, 
propostas e borderaux; Parágrafo 2.º: - Serão válidos com a assinatura em conjunto do Diretor Presidente e do Diretor Superintendente os seguintes atos: fi rmar compromissos, confessar dívidas, fazer acordos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis.  
Parágrafo 3.º: Para todo o mandato estipulado por assembleia geral, inclusive de cláusulas ad-juditia e ad-negotia, fi ca dispensada a apresentação de instrumento particular. Artigo 19º: A sociedade considerar-se-á obrigada quando representada por qualquer diretor 
ou por procuradores, de acordo com os poderes que lhe houverem sido conferidos nos respectivos instrumentos de mandato. Artigo 20º: Nos impedimentos temporários, o Diretor-Presidente será substituído pelo Diretor – Superintendente somente nas atribuições 
que lhe forem conferidas por mandato ou de acordo com deliberações de Assembleia, enquanto perdurarem tais impedimentos. Artigo 21º: Em caso de vaga, na Diretoria, na vigência do mandato estatutário, deverá ser convocada Assembleia Geral Extraordinária, à 
qual competirá eleger o substituto defi nitivo  para completar o prazo do mandato. Artigo 22º: Os Diretores serão remunerados conforme deliberado em assembleia geral ordinária. Os eleitos terão sua remuneração fi xada, anualmente, pela Assembleia Geral, de forma 
individual, sendo-lhes atribuída, de acordo com os parágrafos 1º e 2º do art. 167 da Lei nº 6.404/76. Artigo 23º: É vedado aos Diretores concederem fi anças ou avais em nome da Sociedade, bem como contrair obrigações de qualquer natureza, respondendo cada um 
deles pessoalmente pela infringência desta cláusula. 
CAPÍTULO V – REPRESENTAÇÃO TÉCNICA - Artigo 24º: A administração e a representação técnica da Sociedade, no que diz respeito aos negócios imobiliários, em Juízo ou fora dele, poderá ser exercida por responsável técnico diretor ou não diretor, o qual deverá 
ser eleito e nomeado, corretor de imóveis, pela maioria do capital social da Sociedade e deverá ser investido no cargo mediante a assinatura do competente Termo de Posse. Artigo 25º: Se vier a ocorrer o falecimento ou a retirada do responsável técnico, obrigamse 
os diretores a apresentar junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a. Região - CRECI/SP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do falecimento ou do desligamento, novo responsável técnico. 
CAPÍTULO VI – DO CONSELHO FISCAL - Artigo 26º: A Sociedade instalará o Conselho Fiscal nos exercícios sociais em que houver pedido dos acionistas que representem, no mínimo, 01/10 (um décimo) das ações com direito a voto, ou 5% (cinco por cento) das 
ações sem direito a voto. Artigo 27º: Caso solicitado seu funcionamento, será composto de no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) membros, e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia; cada período de funcionamento do Conselho 
Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação. Artigo 28º: A remuneração dos Conselhos Fiscais será determinada pela Assembleia Geral que os eleger. 
CAPÍTULO VII – DO EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - Artigo 29º: O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações fi nanceiras previstas na legislação comercial e fi scal. Artigo 30º: 
Dos lucros líquidos assim apurados, serão destinados: I- 5% (cinco por cento), para o Fundo de Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social; II – O valor restante, após a constituição da Reserva Legal serão destinados conforme orientações dadas 
pela Diretoria, devidamente deliberadas e aprovadas pela Assembleia Geral. Parágrafo 1.º: Os lucros que assim deixarem de ser distribuídos serão registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos 
como dividendos assim que o permitir a situação fi nanceira da Sociedade. Parágrafo 2.º: O saldo dos lucros líquidos terá a destinação que a Assembleia Geral determinar, podendo ser transferido para a Reserva de Aumento de Capital ou outra reserva de lucros, cujos 
saldos, somados, não poderão ultrapassar o capital social; atingido esse limite, a Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do excesso em aumento do capital social ou na distribuição de dividendos. Parágrafo 3.º: A Assembleia Geral Ordinária poderá, desde 
que não haja oposição de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao previsto neste artigo ou a retenção de todo o lucro. Artigo 31º: A Diretoria poderá levantar balanços intermediários e declarar dividendos à conta de lucros apurados 
nesses balanços, observadas as restrições legais. Artigo 32º: A Diretoria poderá declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual, semestral ou mensal, aprovado em assembleia. Artigo 33º: 
Do resultado do exercício serão deduzidos os prejuízos acumulados, quando existentes, e a provisão para imposto de renda. 
CAPÍTULO VIII – DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE - Artigo 34º: A Sociedade entrará em liquidação nos casos legais, cabendo à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante que deverá atuar nesse período. 
CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Artigo 35º: A qualquer tempo a Sociedade poderá transformar-se em outra forma jurídica, por decisão majoritária da Assembleia Geral. Artigo 36º: Fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir dúvidas 
e controvérsias oriundas deste estatuto. Artigo 37º: Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições da lei 6.404, de 30 de dezembro de 1976, atualizada pela Lei 9.457 de maio de 1.997. Tendo sido apresentado o Estatuto Social da empresa, devidamente aprovado 
pela unanimidade dos presentes, deliberou-se pela não instalação do Conselho Fiscal. 
ANEXO II - DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 01 DE MARÇO DE 2021 TOP MUDEI TECNOLOGIA, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÕES SA. CNPJ: 32.286.954/0001-07 NIRE: 3530052956-1
TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA Em 01 de março de 2021, na sede da TOP MUDEI TECNOLOGIA, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÕES SA., na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Dos Omaguás, Nº 92, Andar Terreo, Pinheiros, CEP: 
05.419-020, inscrita no CNPJ/MF de n° 32.286.954/0001-07 (“Companhia”), comparece a Sra. STAEL MOURA FÉ SOBRAL SOARES, brasileira, natural de Teresina-PI, casada sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 28/11/1967, empresária, inscrita no 
CPF: 340.143.143-91, portadora da Carteira de Identidade Civil RG: 722.665-SSP/PI, residente e domiciliada na Av. Dom Severino, Nº 755, Apt. 302, Edifício Manhattan, Bairro de Fátima, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, CEP: 64.049-914, para tomar posse no 
cargo de DIRETORA - SUPERINTENDENTE da Companhia, para o qual foi eleita na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 01 de março de 2021, com mandato de 3 (três) anos a contar da data de assinatura deste termo de posse. A Diretora ora eleita declara, 
sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições do Artigo 147 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, preencher os requisitos legais para integrar a Diretoria da Companhia e não estar impedida de exercer o cargo: (i) por lei especial; (ii) em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela; (iii) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a argos públicos; ou (iv) em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Para constar, foi lavrado o presente Termo de Posse, que segue devidamente 
assinado. São Paulo (SP), 01 de março de 2021.
ANEXO III - ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 01 DE MARÇO DE 2021 TOP MUDEI TECNOLOGIA, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÕES SA. CNPJ: 32.286.954/0001-07 NIRE: 3530052956-1
TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA Em 01 de março de 2021, na sede da TOP MUDEI TECNOLOGIA, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÕES SA. na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Dos Omaguás, Nº 92, Andar Terreo, Pinheiros, CEP: 
05.419-020, inscrita no CNPJ/MF de n° 32.286.954/0001-07 (“Companhia”), comparece a Sra. CRISTIANA BOYADJIAN ANJOS, brasileira, nascida em 23/08/1971, natural de São Paulo – SP, separada judicialmente, advogada inscrita na OAB sob o nº 128.989-SP, 
portadora do RG nº 18.758.509 e CPF nº 151.553.468-51, residente e domiciliada à Rua Hilário Magro Jr., nº 290, - Bairro Butantã - São Paulo – SP - CEP nº 05.505-020, para tomar posse no cargo de DIRETORA-PRESIDENTE da Companhia, para o qual foi eleita na 
Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 01 de março de 2021, com mandato de 3 (três) anos a contar da data de assinatura deste termo de posse. A Diretora ora eleita declara, sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições do Artigo 147 da Lei n° 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, preencher os requisitos legais para integrar a Diretoria da Companhia e não estar impedida de exercer o cargo: (i) por lei especial; (ii) em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela; (iii) em virtude 
de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (iv) em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Para constar, foi lavrado o presente Termo de Posse, que segue devidamente assinado. São Paulo (SP), 01 de março de 2021. 
ANEXO IV- DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 01 DE MARÇO DE 2021 TOP MUDEI TECNOLOGIA, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÕES SA. CNPJ: 32.286.954/0001-07 NIRE: 3530052956-1
TERMO DE POSSE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO Em 01 de março de 2021, na sede da TOP MUDEI TECNOLOGIA, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÕES SA. na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Dos Omaguás, Nº 92, Andar Terreo, Pinheiros, CEP: 
05.419-020, inscrita no CNPJ/MF de n° 32.286.954/0001-07 (“Companhia”), comparece o Sr. JOSÉ CARLOS BARBOSA responsável técnico, o corretor de imóveis, brasileiro, natural de Alto Alegre – SP, data de nascimento: 28/06/1963, corretor de imóveis devidamente 
registrado no CRECI/SP com nº 45382, portador do CPF (MF): 064.619.528-02, com endereço comercial localizado na: Praça dos Omaguás, nº 92, Térreo, Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 05.419-020, para tomar posse RESPONSÁVEL 
TÉCNICO da Companhia, para o qual foi eleito nesta Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 01 de março de 2021. A administração e a representação técnica da Sociedade, no que diz respeito aos negócios imobiliários, em Juízo ou fora dele, poderá ser 
exercida por responsável técnico diretor ou não diretor, o qual deverá ser eleito e nomeado, corretor de imóveis, pela maioria do capital social da Sociedade e deverá ser investido no cargo mediante a assinatura deste Termo de Posse. Se vier a ocorrer o falecimento 
ou a retirada do responsável técnico, obrigam-se os diretores a apresentar junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a. Região - CRECI/SP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do falecimento ou do desligamento, novo responsável técnico. O 
Responsável Técnico ora eleito declara, sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições do Artigo 147 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, preencher os requisitos legais para integrar como Responsável Técnico desta companhia e 
não estar impedido de exercer o cargo: (i) por lei especial; (ii) em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela; (iii) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (iv) em decorrência do cometimento 
de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Para constar, foi 
lavrado o presente Termo de Posse, que segue devidamente assinado. São Paulo (SP), 01 de março de 2021.
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL - CBBS
CNPJ 61.854.295/0001-58

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 
O Presidente do Conselho Executivo da Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol, no uso de suas atribuições, observando o Artigo 
16 do Estatuto Social e seguintes, convoca, seus filiados, para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 
17 de dezembro de 2021, as 17:00 horas em primeira chamada e as 17:30 horas em segunda e ultima chamada no Nikkey Palace 
Hotel, Rua Galvao Bueno 425- Liberdade- São Paulo- SP, para a deliberação da seguinte ordem do dia: 01. Discutir e Deliberar: a) 
Relatórios circunstanciados da administração exercício 2021; b) Calendário (2022) Plano de trabalho; c) ME-COB-WBSC-COPABE-
-CONSUBE-CONPASA-CONSURSA; d) Campeonatos nacionais e internacionais. 02. Discutir e Deliberar: a)Propostas de Alterações 
Estatutária- Inclusão do Beisebol/5 e nomeação de 4 diretores. 03. Discutir e Deliberar: a)Assuntos gerais pertinentes. São Paulo, 03 
de dezembro de 2021. Jorge Otsuka - Presidente. Edital de Citação – Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1001423-55.2020.8.26.0073. O(A) MM. Juiz(a) de 

Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Avaré, Estado de São Paulo, Dr(a). Augusto Bruno Mandelli, na forma da Lei, etc. Faz saber ao(s) réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Francisco Carlos Borges e outros ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre 50% do imóvel  denominado Lote 24, 
situado na antiga Rua 28, atual Rua Antonio Camillo de Souza, s/n, Parque Residencial Gilberto Filgueiras II (CEP 18703-587), encerrando uma 
área total de 252m²,alegando posse mansa e pacífica no prazo superior ao necessário para a declaração de aquisição dos imóveis por usucapião. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Avaré, aos 26 de outubro de 2021. 

Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 1001625-21.2016.8.26.0510O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Rio Claro, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Joelis Fonseca, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o)Eliana Oliveira dos  Santos, CPF. 280.464.698-07 e Jose Vagson dos Santos, 
CPF. 388.086.175-72, que lhes foi proposta Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos pelo Procedimento Comum por parte de Allianz Seguros 
S/A, objetivando receber o valor de R$5.018,00 (fev/2016), atualizável à época do pagamento, referente aos danos suportados pela autora, em razão 
da colisão ocorrida na Avenida 07, em 03/01/2015, entre o veículo de placa CHZ3548, de propriedade da primeira requerida e conduzido  pelo segundo 
réu, com o veículo segurado pela apólice nº 517720141A310626328. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo  de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Rio Claro, aos 04 de novembro de 2021  

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0003301-30.2021.8.26.0127 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Juliana Marques Wendling, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIS ALVES 
RODRIGUES JUNIOR, com endereço à Rua Chucri Zaidan, 169, CEP 13465-000, Americana - 
SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Fieo 
Fundaçao Instituto de Ensino para Osasco Centro Universitario Fieo, foi determinada, nos 
termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 9.968,76 
(valor em 30/04/2021), sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC), ficando ainda ADVERTIDO que, 
independentemente de nova intimação, terá o prazo de 15 dias úteis a fluir após os 20 dias supra, 
para oferecer sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Carapicuiba, aos 22 de novembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 

 
 EDITAL DE CITAÇÃO para citação dos eventuais herdeiros ignorados e desconhecidos da SrªAdelina 

Kenworthy Campos. - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003830-98.2021.8.26.0590 -O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São Vicente, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Roberto 
Negreiros Velloso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos eventuais herdeiros ignorados e 
desconhecidos da SrªAdelina Kenworthy Campos, CPF 367.321.928-68, que lhe foi proposta uma 
ação de Adjudicação Compulsória por parte de JOÃO HENRIQUE PEREIRA, e CRISTINA SILVA 
PEREIRA, pleiteando a adjudicação do apartamento 102 do Ed. Anchieta, situado na Avenida Manoel 
da Nóbrega, 392, nesta Comarca, com valor da causa de R$ 483.023,61. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Vicente, aos 30 de novembro de 2021. 

 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007544-46.2019.8.26.0005. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FABIO RAMOS, Brasileiro, Sol-
teiro, Comerciante, RG 338783131, CPF 053.259.547-50, que lhe foi proposta uma ação de Procedi-
mento Comum Cível por parte de Neudivar Paulino Costa, alegando em síntese: O Autor no ano de 
2013, locou um imóvel junto a IMOBILIÁRIA PERSONALITÉ, tendo sido atendido e tratado a locação 
com a proprietária, administradora, gerente e Corretora de Imóveis, Simone Luzia de Lima. Sendo as-
sim, requer a parte autora seja julgada procedente ação, condenando a Ré ao pagamento de perdas 
e danos, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de outubro de 2021.

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIO - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Re-
gistro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele co-
nhecimento tiverem que, neste Serviço Registral, está sendo processado, por meio do Requerimento 
de 14 de outubro de 2019, Prenotado sob nº 627.517, em 07 de novembro de 2019, devidamente 
autuado sob mesmo número, feito por ILÁRIO CIRILLI, aposentado, RG nº 7.382.375-2-SSP/SP, 
CPF/MF nº 318.957.358-15, casado com INES VEIGA CIRILLI, RG nº 34.103.009-0-SSP/SP, CPF/
MF nº 399.107.638-18, residentes e domiciliados nesta Capital, à Rua Cipriano do Brasil nº 219, Jar-
dim Rodolfo Pirani, o Registro de Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial Ordinário, nos termos 
do artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando nos exatos termos da Ata Notarial lavrada no dia 
24 de julho de 2019, no Livro 1823, às fls.369/372, do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e 
Tabelião de Notas de São Paulo/SP, ser sua posse mansa, pacífica e ininterrupta, por prazo superior 
a 40 (quarenta) anos, no imóvel consistente em UM PREDIO e seu terreno situado à Rua Cipriano 
do Brasil, nº 219, parte do lote 40, quadra 289, Jardim Colorado, DISTRITO DE ITAQUERA, dis-
tante 71,20m da esquina desta, com a Rua Edson Carrer Bastos. Tem início no ponto “A”, seguindo 
em linha reta por uma distância de 5,00m, até o ponto “B”; Daí deflete a esquerda, formando um 
ângulo interno de 89º59’00’’, seguindo uma distância de 25,00m, confrontando com o imóvel nº 223, 
remanescente da transcrição 74.484 do 9º RI, de titularidade dominial de Casas Pirani S/A Comércio 
Importação, até o ponto “C”; Daí deflete a esquerda, formando um ângulo interno de 90º41’00’’, se-
guindo uma distância de 5,00m, confrontando com imóvel nº 184, da Rua Fortaleza de Bertioga, ma-
triculado sob nº 303 do 9º RI, de titularidade dominial de Maria da Silva Barbosa e outros, até o ponto 
“D”; Daí deflete a esquerda, formando um ângulo interno de 89º59’00’’, seguindo uma distância de 
25,00m, confrontando com o imóvel nº 213, da Rua Cipriano do Brasil, matriculado sob nº 33.954 do 
9ºRI, de titularidade dominial de Marciano Juvenal de Souza, até o ponto “A”, início desta descrição, 
formando com o segmento inicial o ângulo interno de 90º41’00”; e encerrando a área de 125,00m², 
ora objeto da transcrição nº 74.484 do 9º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, tendo como 
proprietária tabular, CASAS PIRANI S/A COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO. Em observância à previsão 
legal contida no §4º do. artigo 216-A, da Lei Federal nº 6.015/73, expede-se esse edital para CIÊN-
CIA 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, 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 EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIO, processada nos termos da legislação vigente, 
na forma 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 a NOTIFICAÇÃO de ADILSON VALLARES DA SILVA e MERCEDES 
ESPIRITO DA SILVA, na qualidade de titular de domínio do imóvel do lado direito e dos fundos 
matriculado sob nº 101.243 do 9º RI, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de 
reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em UM PRÉDIO E SEU TER-
RENO, situada na Avenida Conselheiro Carrão, nº 1768 e 1768-A, parte do lote 14 da quadra 
01 da Vila Carrão, no 27º Subdistrito do TATUAPÉ, tem início no ponto 1 da Avenida Conselheiro 
Carrão, distante a 32,55 da esquina da Ria Valentim Xavier; do ponto 1 segue uma distância de 
7,45m pelo alinhamento predial do imóvel usucapiendo até o ponto 2; daí deflete à direita formando 
um ângulo interno de 90º e segue uma distância de 23,50m, confrontando com o imóvel nº 1.778 da 
Avenida Conselheiro Carrão, matriculado sob nº 14.969 do 9º RI até o ponto 3; daí deflete à direita 
formando um ângulo interno de 90º e segue uma distância de 8,50m, confrontando com o imóvel nº 
1.768-Fundos da Avenida Conselheiro Carrão, matriculado sob nº 101.243 do 9º RI até o ponto 4; daí 
deflete à direita formando um ângulo interno de 90º e segue uma distância de 18,00m, confrontando 
com o imóvel nº 1.768-Fundos da Avenida Conselheiro Carrão, matriculado sob nº 101.243 do 9º 
RI até o ponto 5; daí deflete à direita formando um ângulo interno de 90º e segue uma distância de 
1,05m, confrontando com o imóvel nº 1.768-Fundos da Avenida Conselheiro Carrão, matriculado sob 
nº 101.243 do 9º RI até o ponto 6; daí deflete à esquerda formando um ângulo interno de 90º e segue 
uma distância de 5,50m, confrontando com o imóvel nº 1.768-Fundos da Avenida Conselheiro Carrão, 
matriculado sob nº 101.243 do 9º RI até o ponto 1 formando um ângulo inicial de 90º, onde deu início a 
este memorial descritivo e encerrando assim uma área analítica de 193,98m²; cujo pedido foi iniciado 
através do requerimento de 06 de janeiro de 2020, prenotado sob nº 634.628, em 07 de fevereiro de 
2020, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 19 de julho de 2018, no Livro 3371, fls.193/200, pelo 
3º Tabeliã de Notas de São Paulo, transcrição sob nº 53.974 do 9ºRI, de titularidade dominial de IS-
MAEL BAPTISTA e ELIZA BAPTISTA, e demais documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, 
devidamente autuado nesta Serventia, através do qual WAGNER CESAR DE ALMEIDA, comer-
ciante, portador do RG nº 4.545.739-6-SSP/SP, CPF/MF nº 285.908.648-04, casado com ARIETE 
BRAGA DE ALMEIDA, do lar, portadora do RG nº 5.525.779-SSP/SP, CPF/MF nº 265.200.508-14, 
brasileiros, residentes e domiciliados nesta Capital, à Rua Canário, nº 917, apto 61, Vila Uberabinha, 
e SILVIO FERNANDES, brasileiro, viúvo, comerciante, portador do RG nº 11.330.596-SSP/SP, CPF/
MF nº 045.939.788-58, residente e domiciliado nesta Capital, à Avenida Conselheiro Carrão, nº 1.768, 
Vila Carrão, solicitam o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com fundamento no artigo 1.238 
do Código Civil vigente, declarando exercerem posse mansa e pacífica, exclusiva e ininterrupta, sem 
qualquer constrangimento, impugnação, contestação, turbação ou moléstia, são possuidores com 
“animus domini” por prazo superior a 21 (vinte e um) anos, sobre o referido imóvel. Considerando a 
certificação de que o notificando se encontrava em lugar incerto e não sabido, cumpre, com funda-
mento no §13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 136.12, do Capitulo XX, das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 
65/2017, NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço Registral, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido de procuração com firma reconhecida, 
a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da usucapião extrajudicial que se processa 
nesta Serventia, podendo impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 
até 15 (quinze) dias, contado da data da última publicação deste edital, restando advertido que, 
nos termos do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio do notificando será interpretado 
como sua concordância com o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. São Pau-
lo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo. 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que realizou a NOTIFICAÇÃO de MARIA GENGA LOCOSELLI, na qualidade 
de titular de domínio do imóvel usucapiendo objetivado na matrícula nº 182.088 do 9º RI; LUCIA DE 
FÁTIMA ALVES, ADELAIDE DA CONCEIÇÃO ALVES e ANDREA DE CASSIA ALVES, na qua-
lidade de titulares de domínio do imóvel confinante pela lateral esquerda, objetivado na matrícula 
n° 151.622 do 9º RI, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de reconhecimento 
extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em UM PRÉDIO E SEU TERRENO, situada na 
Rua Juca Mendes, nos 48, 60 e 70, lote 90 da quadra 36, Vila Carrão, no 27º Subdistrito de Ta-
tuapé, cuja descrição tem início no ponto 1, distante 34,00m da esquina da Rua Juca Mendes com 
a Rua Engenheiro Pegado; do ponto 1 segue por 30,00m até o ponto 2 divisa com o alinhamento 
predial esquerdo do imóvel n° 82 da Rua Juca Mendes, matriculado sob nº 151.622 do 9º RI; daí 
deflete à direita, formando um ângulo de 90º e segue por 16,00m divisa com o alinhamento predial 
dos fundos do imóvel n° 1269 da Rua Engenheiro Pegado, matriculado sob nº 182.087 do 9º RI até 
o ponto 3; daí deflete à direita, formando um ângulo de 90º, segue por 30,00m divisa com os alinha-
mentos prediais direito dos imóveis nos 2948, 2952 e 2960 matriculados sob nos 249.570, 249.571 e 
12.514 respectivamente e com o imóvel nº 2974 da Avenida Conselheiro Carrão matriculado sob nº 
209.744 até o ponto 4; daí deflete à direita, formando um ângulo de 90º, segue 16,00m, confinando 
com alinhamento predial do imóvel usucapiendo da Rua Juca Mendes, até o ponto 1, formando um 
ângulo de 90º, início desta descrição, com o segmento inicial e encerrado em tais divisas a área de 
480,00m² de superfície, cujo pedido foi iniciado através do requerimento de 16 de novembro de 2020, 
prenotado sob nº 655.083, em 16 de novembro de 2020, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 
27 de julho de 2020, no Livro 3398, fls.159/162, pelo 4º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, e demais 
documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através 
do qual MTY EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, sociedade empresária limitada, inscrito no CNPJ sob 
o n° 35.414.017/0001-70, representado neste ato pelo seu sócio MIGUEL ANGELO SOUZA VIANNA, 
brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 20.484.708-4-SSP/SP e inscrito 
no CPF/MF sob n° 070.419.538-07 residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Juca Mendes, nº 
48, Vila Carrão, solicita o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com fundamento no artigo 
1.238 do Código Civil vigente, declarando exercer posse mansa, pacifica, ininterrupta e com “animus 
domini” por prazo superior a 20 (vinte) anos, sobre o referido imóvel. Considerando a certificação de 
que o notificando se encontrava em lugar incerto e não sabido, cumpre, com fundamento no §13 
do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 418.16, do Capitulo XX, das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, 
NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço Registral, de 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.
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Pet Center Comércio e Participações S.A. 
CNPJ/ME nº 18.328.118/0001-09 – NIRE 35.300.453.824 – Companhia Aberta

Ata da Reunião de Diretoria realizada em 28 de outubro de 2021
1. Data, Horário e local: No dia 28 de outubro de 2021, às 14:00 horas, realizada de forma remota, nos termos 
do artigo 14, parágrafo segundo, do estatuto social da Pet Center Comércio e Participações S.A. (“Companhia”). 
2. Presença: Presentes todos os diretores da Companhia, restando dispensada a convocação. 3. Mesa: Presidida 
pelo Sr. Sergio Zimerman, e secretariada pela Sra. Aline Ferreira Penna Peli. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a 
abertura de filial da Companhia, na cidade de Betim, localizada na Avenida das Américas, s/n, LOJA, Bairro Centro, 
Betim-MG, e (ii) a indicação de objeto social para a referida filial. 5. Deliberações Tomadas: Instalada a reunião, 
após exame e discussão da ordem do dia, os membros da Diretoria presentes, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1. Aprovar, nos termos do Artigo 2º do Estatuto Social da 
Companhia, a abertura da seguinte filial da Companhia: (i) Localizada na cidade de Betim, Avenida das Américas, 
s/n, Loja, Bairro Centro, Betim-MG. 5.2. Aprovar, nos termos do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, o objeto 
social para a referida filial. 5.3. A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos necessários 
para a implementação do disposto nos itens 5.1 e 5.2 acima. 5. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais 
havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi 
por todos aprovada. Mesa: Presidente – Sr. Sergio Zimerman; Secretária – Sra. Aline Ferreira Penna Peli. Sra. Valéria 
Pires Correa, Sr. Luciano Rocha Sessim. Confere com a original lavrada em livro próprio. Assinaturas: Mesa: Sérgio 
Zimerman – Presidente; Aline Ferreria Penna Peli – Secretária. Diretores: Sérgio Zimerman, Aline Ferreria Penna 
Peli, Valéria Pires Correa, Luciano Rocha Sessim. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob 
o nº 562.834/21-7 em 29/11/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial nº 097/2.021. Objeto: 
Contratação de Serviços de Mão de Obra e Equipamentos, sem 
fornecimento de Materiais, para Execução de Dispositivos de Dire-
cionamento de Trânsito (Rotatórias), para atender a Secretaria de 
Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, da Pre-
feitura do Município de Descalvado, conforme Projetos, Memorial 
Descritivo, Declaração e Planilha Orçamentária. Data da realização: 
Dia 17 de dezembro de 2.021, às 08h30min, na Sala de Reuniões da 
Prefeitura Municipal de Descalvado, São Paulo, localizado à Rua José 
Quirino Ribeiro nº 55, Centro. Retirada do Edital: O Edital completo 
poderá ser retirado na Seção de Licitação, à Rua José Quirino Ribeiro, 
n° 55, Descalvado - SP, no horário das 10 às 16 horas, nos dias úteis, 
de segunda a sexta-feira e, também, encontra-se disponível para 
download no site: www.descalvado.sp.gov.br “Licitações – Pregão 
Presencial”, a partir de 06 de dezembro de 2.021, no período ves-
pertino. Informações: Fone: (19) 3583-9316, e/ou e-mail: licitacao@
descalvado.sp.gov.br. ou pregao@descalvado.sp.gov.br. Descalvado, 
03 de dezembro de 2.021. Antônio Carlos Reschini - Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO

JOSE LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 04/2021, PROCESSO: 557/2021, OBJETO RESUMIDO: 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, A TÍTULO ONEROSO, DE IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL, 
LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL ARGEMIRO DE SOUZA MELO, Nº 1418, BAIRRO LUÍS CARLOS, 
GUARAREMA-SP, PARA FINS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E FABRI-
CAÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 06/01/2022 as 9h00. LOCAL DA 
LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – 
SP. Os interessados poderão obter o Edital na Diretoria de Gestão de Controle de Suprimentos, devendo a 
licitante trazer mídia removível gravável, preferencialmente CD ou “pen drive”, para gravação, ou ainda, 
poderá solicitá-lo através do e-mail licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a 
modalidade e o número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8013.

ERRATA - Edição nº 5.834 do Jornal Gazeta de S. Paulo

Onde se lê: “DECRETO Nº 4120, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021.”  

Leia-se: “DECRETO Nº 4121, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021.”

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 96/2021, PROCESSO: 542/2021, OBJETO RESUMIDO: AQUISIÇÃO 
DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 17/12/2021 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. 

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE ABERTURA 

PREGÃO PRESENCIAL 013/2021
ENCERRAMENTO: ÀS 09:00 HRS DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2.021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A GRANEL PARA USO NAS E.T.A.S E 
E.T.E.S, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS. O edital completo e seus anexos estão disponíveis para retirada na sede do SAMAE-Mogi 
Guaçu através do recolhimento da taxa de R$ 5,00 ou gratuitamente através do site www.samaemo-
giguacu.com.br, maiores informações serão fornecidas pela Comissão de Licitações.

Mogi Guaçu, 03 de dezembro de 2.021
Mario Antonio Zaia - Superintendente 

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

AVISO DE LICITAÇÃO

JOSE LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: Leilão 01/2021, PROCESSO: 6209/2021, OBJETO RESUMIDO: 
Alienação de Bens Móveis, DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 18/01/2022, às 14h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: 
Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. Os 
interessados poderão obter o Edital na Diretoria de Gestão de Controle de Suprimentos, devendo a licitante 
trazer mídia removível gravável, preferencialmente CD ou “pen drive”, para gravação, ou ainda, poderá 
solicitá-lo através do e-mail licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade 
e o número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº. 70/2021
Processo Nº. 140/2021

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição e instalação de 
cortinas, conforme especificações que constam no termo de referência, para as 
unidades escolares do sistema Municipal de Ensino. Sessão Pública do Pregão 
Presencial nº 70/2021:  20/12/2021 às 9h, na Rua São João, n° 228 - Centro - 
Araçariguama – SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição a partir do 
dia 06/12/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima mencionado e também no 
site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 34/2021 – PA 6655/2021 Edital 56/2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (Display Educacional, Carrinho inteligente para armaze-
namento e Tablets).
DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: 16/12/2021 – 10h00min. 
LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: Sala de Reuniões da Prefeitura de Igaratá, sita a Av. 
Benedito Rodrigues de Freitas, nº 330, Centro, Município de Igaratá/SP.
Maiores Informações: 11 4610-0474 ou pelo e-mail: licitacaoigarata@gmail.com
O edital e anexos estão disponíveis no site www.igarata.sp.gov.br aba licitações.

Igaratá, 03 de dezembro de 2021.
Fátima M. A. Prianti

Assessora de licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BEISEBOL E SOFTBOL - CBBS
CNPJ 61.854.295/0001-58

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 
O Presidente do Conselho Executivo da Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol, no uso de suas atribuições, observando o Artigo 
16 do Estatuto Social e seguintes, convoca, seus filiados, para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 
17 de dezembro de 2021, as 17:00 horas em primeira chamada e as 17:30 horas em segunda e ultima chamada no Nikkey Palace 
Hotel, Rua Galvao Bueno 425- Liberdade- São Paulo- SP, para a deliberação da seguinte ordem do dia: 01. Discutir e Deliberar: a) 
Relatórios circunstanciados da administração exercício 2021; b) Calendário (2022) Plano de trabalho; c) ME-COB-WBSC-COPABE-
-CONSUBE-CONPASA-CONSURSA; d) Campeonatos nacionais e internacionais. 02. Discutir e Deliberar: a)Propostas de Alterações 
Estatutária- Inclusão do Beisebol/5 e nomeação de 4 diretores. 03. Discutir e Deliberar: a)Assuntos gerais pertinentes. São Paulo, 03 
de dezembro de 2021. Jorge Otsuka - Presidente. Edital de Citação – Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1001423-55.2020.8.26.0073. O(A) MM. Juiz(a) de 

Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Avaré, Estado de São Paulo, Dr(a). Augusto Bruno Mandelli, na forma da Lei, etc. Faz saber ao(s) réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Francisco Carlos Borges e outros ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre 50% do imóvel  denominado Lote 24, 
situado na antiga Rua 28, atual Rua Antonio Camillo de Souza, s/n, Parque Residencial Gilberto Filgueiras II (CEP 18703-587), encerrando uma 
área total de 252m²,alegando posse mansa e pacífica no prazo superior ao necessário para a declaração de aquisição dos imóveis por usucapião. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Avaré, aos 26 de outubro de 2021. 

Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 1001625-21.2016.8.26.0510O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Rio Claro, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Joelis Fonseca, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o)Eliana Oliveira dos  Santos, CPF. 280.464.698-07 e Jose Vagson dos Santos, 
CPF. 388.086.175-72, que lhes foi proposta Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos pelo Procedimento Comum por parte de Allianz Seguros 
S/A, objetivando receber o valor de R$5.018,00 (fev/2016), atualizável à época do pagamento, referente aos danos suportados pela autora, em razão 
da colisão ocorrida na Avenida 07, em 03/01/2015, entre o veículo de placa CHZ3548, de propriedade da primeira requerida e conduzido  pelo segundo 
réu, com o veículo segurado pela apólice nº 517720141A310626328. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo  de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Rio Claro, aos 04 de novembro de 2021  

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0003301-30.2021.8.26.0127 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Juliana Marques Wendling, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIS ALVES 
RODRIGUES JUNIOR, com endereço à Rua Chucri Zaidan, 169, CEP 13465-000, Americana - 
SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Fieo 
Fundaçao Instituto de Ensino para Osasco Centro Universitario Fieo, foi determinada, nos 
termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 9.968,76 
(valor em 30/04/2021), sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC), ficando ainda ADVERTIDO que, 
independentemente de nova intimação, terá o prazo de 15 dias úteis a fluir após os 20 dias supra, 
para oferecer sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Carapicuiba, aos 22 de novembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 

 
 EDITAL DE CITAÇÃO para citação dos eventuais herdeiros ignorados e desconhecidos da SrªAdelina 

Kenworthy Campos. - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003830-98.2021.8.26.0590 -O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São Vicente, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Roberto 
Negreiros Velloso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos eventuais herdeiros ignorados e 
desconhecidos da SrªAdelina Kenworthy Campos, CPF 367.321.928-68, que lhe foi proposta uma 
ação de Adjudicação Compulsória por parte de JOÃO HENRIQUE PEREIRA, e CRISTINA SILVA 
PEREIRA, pleiteando a adjudicação do apartamento 102 do Ed. Anchieta, situado na Avenida Manoel 
da Nóbrega, 392, nesta Comarca, com valor da causa de R$ 483.023,61. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Vicente, aos 30 de novembro de 2021. 

 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007544-46.2019.8.26.0005. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FABIO RAMOS, Brasileiro, Sol-
teiro, Comerciante, RG 338783131, CPF 053.259.547-50, que lhe foi proposta uma ação de Procedi-
mento Comum Cível por parte de Neudivar Paulino Costa, alegando em síntese: O Autor no ano de 
2013, locou um imóvel junto a IMOBILIÁRIA PERSONALITÉ, tendo sido atendido e tratado a locação 
com a proprietária, administradora, gerente e Corretora de Imóveis, Simone Luzia de Lima. Sendo as-
sim, requer a parte autora seja julgada procedente ação, condenando a Ré ao pagamento de perdas 
e danos, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de outubro de 2021.

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIO - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Re-
gistro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele co-
nhecimento tiverem que, neste Serviço Registral, está sendo processado, por meio do Requerimento 
de 14 de outubro de 2019, Prenotado sob nº 627.517, em 07 de novembro de 2019, devidamente 
autuado sob mesmo número, feito por ILÁRIO CIRILLI, aposentado, RG nº 7.382.375-2-SSP/SP, 
CPF/MF nº 318.957.358-15, casado com INES VEIGA CIRILLI, RG nº 34.103.009-0-SSP/SP, CPF/
MF nº 399.107.638-18, residentes e domiciliados nesta Capital, à Rua Cipriano do Brasil nº 219, Jar-
dim Rodolfo Pirani, o Registro de Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial Ordinário, nos termos 
do artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando nos exatos termos da Ata Notarial lavrada no dia 
24 de julho de 2019, no Livro 1823, às fls.369/372, do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e 
Tabelião de Notas de São Paulo/SP, ser sua posse mansa, pacífica e ininterrupta, por prazo superior 
a 40 (quarenta) anos, no imóvel consistente em UM PREDIO e seu terreno situado à Rua Cipriano 
do Brasil, nº 219, parte do lote 40, quadra 289, Jardim Colorado, DISTRITO DE ITAQUERA, dis-
tante 71,20m da esquina desta, com a Rua Edson Carrer Bastos. Tem início no ponto “A”, seguindo 
em linha reta por uma distância de 5,00m, até o ponto “B”; Daí deflete a esquerda, formando um 
ângulo interno de 89º59’00’’, seguindo uma distância de 25,00m, confrontando com o imóvel nº 223, 
remanescente da transcrição 74.484 do 9º RI, de titularidade dominial de Casas Pirani S/A Comércio 
Importação, até o ponto “C”; Daí deflete a esquerda, formando um ângulo interno de 90º41’00’’, se-
guindo uma distância de 5,00m, confrontando com imóvel nº 184, da Rua Fortaleza de Bertioga, ma-
triculado sob nº 303 do 9º RI, de titularidade dominial de Maria da Silva Barbosa e outros, até o ponto 
“D”; Daí deflete a esquerda, formando um ângulo interno de 89º59’00’’, seguindo uma distância de 
25,00m, confrontando com o imóvel nº 213, da Rua Cipriano do Brasil, matriculado sob nº 33.954 do 
9ºRI, de titularidade dominial de Marciano Juvenal de Souza, até o ponto “A”, início desta descrição, 
formando com o segmento inicial o ângulo interno de 90º41’00”; e encerrando a área de 125,00m², 
ora objeto da transcrição nº 74.484 do 9º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, tendo como 
proprietária tabular, CASAS PIRANI S/A COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO. Em observância à previsão 
legal contida no §4º do. artigo 216-A, da Lei Federal nº 6.015/73, expede-se esse edital para CIÊN-
CIA 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, 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 EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIO, processada nos termos da legislação vigente, 
na forma 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 a NOTIFICAÇÃO de ADILSON VALLARES DA SILVA e MERCEDES 
ESPIRITO DA SILVA, na qualidade de titular de domínio do imóvel do lado direito e dos fundos 
matriculado sob nº 101.243 do 9º RI, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de 
reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em UM PRÉDIO E SEU TER-
RENO, situada na Avenida Conselheiro Carrão, nº 1768 e 1768-A, parte do lote 14 da quadra 
01 da Vila Carrão, no 27º Subdistrito do TATUAPÉ, tem início no ponto 1 da Avenida Conselheiro 
Carrão, distante a 32,55 da esquina da Ria Valentim Xavier; do ponto 1 segue uma distância de 
7,45m pelo alinhamento predial do imóvel usucapiendo até o ponto 2; daí deflete à direita formando 
um ângulo interno de 90º e segue uma distância de 23,50m, confrontando com o imóvel nº 1.778 da 
Avenida Conselheiro Carrão, matriculado sob nº 14.969 do 9º RI até o ponto 3; daí deflete à direita 
formando um ângulo interno de 90º e segue uma distância de 8,50m, confrontando com o imóvel nº 
1.768-Fundos da Avenida Conselheiro Carrão, matriculado sob nº 101.243 do 9º RI até o ponto 4; daí 
deflete à direita formando um ângulo interno de 90º e segue uma distância de 18,00m, confrontando 
com o imóvel nº 1.768-Fundos da Avenida Conselheiro Carrão, matriculado sob nº 101.243 do 9º 
RI até o ponto 5; daí deflete à direita formando um ângulo interno de 90º e segue uma distância de 
1,05m, confrontando com o imóvel nº 1.768-Fundos da Avenida Conselheiro Carrão, matriculado sob 
nº 101.243 do 9º RI até o ponto 6; daí deflete à esquerda formando um ângulo interno de 90º e segue 
uma distância de 5,50m, confrontando com o imóvel nº 1.768-Fundos da Avenida Conselheiro Carrão, 
matriculado sob nº 101.243 do 9º RI até o ponto 1 formando um ângulo inicial de 90º, onde deu início a 
este memorial descritivo e encerrando assim uma área analítica de 193,98m²; cujo pedido foi iniciado 
através do requerimento de 06 de janeiro de 2020, prenotado sob nº 634.628, em 07 de fevereiro de 
2020, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 19 de julho de 2018, no Livro 3371, fls.193/200, pelo 
3º Tabeliã de Notas de São Paulo, transcrição sob nº 53.974 do 9ºRI, de titularidade dominial de IS-
MAEL BAPTISTA e ELIZA BAPTISTA, e demais documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, 
devidamente autuado nesta Serventia, através do qual WAGNER CESAR DE ALMEIDA, comer-
ciante, portador do RG nº 4.545.739-6-SSP/SP, CPF/MF nº 285.908.648-04, casado com ARIETE 
BRAGA DE ALMEIDA, do lar, portadora do RG nº 5.525.779-SSP/SP, CPF/MF nº 265.200.508-14, 
brasileiros, residentes e domiciliados nesta Capital, à Rua Canário, nº 917, apto 61, Vila Uberabinha, 
e SILVIO FERNANDES, brasileiro, viúvo, comerciante, portador do RG nº 11.330.596-SSP/SP, CPF/
MF nº 045.939.788-58, residente e domiciliado nesta Capital, à Avenida Conselheiro Carrão, nº 1.768, 
Vila Carrão, solicitam o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com fundamento no artigo 1.238 
do Código Civil vigente, declarando exercerem posse mansa e pacífica, exclusiva e ininterrupta, sem 
qualquer constrangimento, impugnação, contestação, turbação ou moléstia, são possuidores com 
“animus domini” por prazo superior a 21 (vinte e um) anos, sobre o referido imóvel. Considerando a 
certificação de que o notificando se encontrava em lugar incerto e não sabido, cumpre, com funda-
mento no §13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 136.12, do Capitulo XX, das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 
65/2017, NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço Registral, de segunda a sexta-feira, no 
horário das 9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido de procuração com firma reconhecida, 
a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da usucapião extrajudicial que se processa 
nesta Serventia, podendo impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 
até 15 (quinze) dias, contado da data da última publicação deste edital, restando advertido que, 
nos termos do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio do notificando será interpretado 
como sua concordância com o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. São Pau-
lo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo. 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que realizou a NOTIFICAÇÃO de MARIA GENGA LOCOSELLI, na qualidade 
de titular de domínio do imóvel usucapiendo objetivado na matrícula nº 182.088 do 9º RI; LUCIA DE 
FÁTIMA ALVES, ADELAIDE DA CONCEIÇÃO ALVES e ANDREA DE CASSIA ALVES, na qua-
lidade de titulares de domínio do imóvel confinante pela lateral esquerda, objetivado na matrícula 
n° 151.622 do 9º RI, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de reconhecimento 
extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em UM PRÉDIO E SEU TERRENO, situada na 
Rua Juca Mendes, nos 48, 60 e 70, lote 90 da quadra 36, Vila Carrão, no 27º Subdistrito de Ta-
tuapé, cuja descrição tem início no ponto 1, distante 34,00m da esquina da Rua Juca Mendes com 
a Rua Engenheiro Pegado; do ponto 1 segue por 30,00m até o ponto 2 divisa com o alinhamento 
predial esquerdo do imóvel n° 82 da Rua Juca Mendes, matriculado sob nº 151.622 do 9º RI; daí 
deflete à direita, formando um ângulo de 90º e segue por 16,00m divisa com o alinhamento predial 
dos fundos do imóvel n° 1269 da Rua Engenheiro Pegado, matriculado sob nº 182.087 do 9º RI até 
o ponto 3; daí deflete à direita, formando um ângulo de 90º, segue por 30,00m divisa com os alinha-
mentos prediais direito dos imóveis nos 2948, 2952 e 2960 matriculados sob nos 249.570, 249.571 e 
12.514 respectivamente e com o imóvel nº 2974 da Avenida Conselheiro Carrão matriculado sob nº 
209.744 até o ponto 4; daí deflete à direita, formando um ângulo de 90º, segue 16,00m, confinando 
com alinhamento predial do imóvel usucapiendo da Rua Juca Mendes, até o ponto 1, formando um 
ângulo de 90º, início desta descrição, com o segmento inicial e encerrado em tais divisas a área de 
480,00m² de superfície, cujo pedido foi iniciado através do requerimento de 16 de novembro de 2020, 
prenotado sob nº 655.083, em 16 de novembro de 2020, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 
27 de julho de 2020, no Livro 3398, fls.159/162, pelo 4º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, e demais 
documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Serventia, através 
do qual MTY EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, sociedade empresária limitada, inscrito no CNPJ sob 
o n° 35.414.017/0001-70, representado neste ato pelo seu sócio MIGUEL ANGELO SOUZA VIANNA, 
brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 20.484.708-4-SSP/SP e inscrito 
no CPF/MF sob n° 070.419.538-07 residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Juca Mendes, nº 
48, Vila Carrão, solicita o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com fundamento no artigo 
1.238 do Código Civil vigente, declarando exercer posse mansa, pacifica, ininterrupta e com “animus 
domini” por prazo superior a 20 (vinte) anos, sobre o referido imóvel. Considerando a certificação de 
que o notificando se encontrava em lugar incerto e não sabido, cumpre, com fundamento no §13 
do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 418.16, do Capitulo XX, das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, 
NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço Registral, de 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.
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03 e 04/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1053426-29.2018.
valor total:  R$ 30,00


                 

   








         K-03e04/12

03 e 04/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0044906-37.2021.
valor total:  R$ 30,00



              


                      


                  

                   

  
                  
           K-03e04/12

03 e 04/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1029532-32.2018.
valor total: R$ 20,00




               
                 
                   


                 K-03e04/12

03 e 04/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1028904-09.2019.
valor total:  R$ 30,00




   
  
               
    
    


                
               
                

  K-03e04/12

03 e 04/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000046-06.2020.
valor total: R$ 20,00



               
              
                

   
                K-03e04/12

03 e 04/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001096-09.2016.
valor total: R$ 20,00





     



      K-03e04/12

03 e 04/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1053320-67.2018.
valor total:  R$ 30,00


 

  


                   
               
    



  
     
        K-03e04/12

03 e 04/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0008350-42.2021.
valor total: R$ 20,00


  
               

                  
                
                
             
                      
            K-03e04/12

03 e 04/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005575-02.2019.
valor total:  R$ 30,00

              




     




                
   K-03e04/12

03 e 04/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1017179-91.2018.
valor total:  R$ 30,00



                


                  
 
  




          K-03e04/12

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

Ata da Reunião de Diretoria realizada em 28 de outubro de 2021
1. Data, Horário e local: No dia 28 de outubro de 2021, às 14:00 horas, realizada de forma remota, nos termos 
do artigo 14, parágrafo segundo, do estatuto social da Pet Center Comércio e Participações S.A. (“Companhia”). 
2. Presença: Presentes todos os diretores da Companhia, restando dispensada a convocação. 3. Mesa: Presidida 
pelo Sr. Sergio Zimerman, e secretariada pela Sra. Aline Ferreira Penna Peli. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a 
abertura de filial da Companhia, na cidade de Betim, localizada na Avenida das Américas, s/n, LOJA, Bairro Centro, 
Betim-MG, e (ii) a indicação de objeto social para a referida filial. 5. Deliberações Tomadas: Instalada a reunião, 
após exame e discussão da ordem do dia, os membros da Diretoria presentes, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1. Aprovar, nos termos do Artigo 2º do Estatuto Social da 
Companhia, a abertura da seguinte filial da Companhia: (i) Localizada na cidade de Betim, Avenida das Américas, 
s/n, Loja, Bairro Centro, Betim-MG. 5.2. Aprovar, nos termos do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, o objeto 
social para a referida filial. 5.3. A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos necessários 
para a implementação do disposto nos itens 5.1 e 5.2 acima. 5. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais 
havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi 
por todos aprovada. Mesa: Presidente – Sr. Sergio Zimerman; Secretária – Sra. Aline Ferreira Penna Peli. Sra. Valéria 
Pires Correa, Sr. Luciano Rocha Sessim. Confere com a original lavrada em livro próprio. Assinaturas: Mesa: Sérgio 
Zimerman – Presidente; Aline Ferreria Penna Peli – Secretária. Diretores: Sérgio Zimerman, Aline Ferreria Penna 
Peli, Valéria Pires Correa, Luciano Rocha Sessim. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob 
o nº 562.834/21-7 em 29/11/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.
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Autorização de Publicação

04 e 07/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1013562-57.2017.
valor total:  R$ 30,00

             
   


      

   
  
  
              
 

   K-04e07/12

04 e 07/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1020100-17.2018.
valor total: R$ 20,00




                   
     


                  
                
                   K-04e07/12

04 e 07/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0002931-60.2020.
valor total: R$ 20,00


                   
                  

                   
                
                
             

           K-04e07/12

04 e 07/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1024895-60.2018.
valor total:  R$ 30,00


 



                

   
                
               



 
               K-04e07/12

04 e 07/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003641-62.2017.
valor total:  R$ 30,00

                 

            
   
               
            



               

                 K-04e07/12

04 e 07/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0007949-37.2021.
valor total:  R$ 30,00












 K-04e07/12

04 e 07/12
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0024081-15.2011.
valor total: R$ 40,00




  
  
                
                
 


               


                  
              
              

  
                
                  
 K-04e07/12

04 e 07/12
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1008120-66.2020.
valor total: R$ 20,00







  


   K-04e07/12

04 e 07/12
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0007657-14.2019.
valor total:  R$ 30,00

              

 

 
                   

  

                 
     
               K-04e07/12

04 e 07/12
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1052668-50.2018.
valor total: R$ 40,00





              
            
 
                 

   
                  
                
                  



 
        K-04e07/12

04 e 07/12
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0044540-05.2011.
valor total: R$ 40,00





              

     
                 


               

              


                  
 
 
                  

 
 K-04e07/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial nº 097/2.021. Objeto: 
Contratação de Serviços de Mão de Obra e Equipamentos, sem 
fornecimento de Materiais, para Execução de Dispositivos de Dire-
cionamento de Trânsito (Rotatórias), para atender a Secretaria de 
Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos, da Pre-
feitura do Município de Descalvado, conforme Projetos, Memorial 
Descritivo, Declaração e Planilha Orçamentária. Data da realização: 
Dia 17 de dezembro de 2.021, às 08h30min, na Sala de Reuniões da 
Prefeitura Municipal de Descalvado, São Paulo, localizado à Rua José 
Quirino Ribeiro nº 55, Centro. Retirada do Edital: O Edital completo 
poderá ser retirado na Seção de Licitação, à Rua José Quirino Ribeiro, 
n° 55, Descalvado - SP, no horário das 10 às 16 horas, nos dias úteis, 
de segunda a sexta-feira e, também, encontra-se disponível para 
download no site: www.descalvado.sp.gov.br “Licitações – Pregão 
Presencial”, a partir de 06 de dezembro de 2.021, no período ves-
pertino. Informações: Fone: (19) 3583-9316, e/ou e-mail: licitacao@
descalvado.sp.gov.br. ou pregao@descalvado.sp.gov.br. Descalvado, 
03 de dezembro de 2.021. Antônio Carlos Reschini - Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO

JOSE LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 04/2021, PROCESSO: 557/2021, OBJETO RESUMIDO: 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, A TÍTULO ONEROSO, DE IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL, 
LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL ARGEMIRO DE SOUZA MELO, Nº 1418, BAIRRO LUÍS CARLOS, 
GUARAREMA-SP, PARA FINS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E FABRI-
CAÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 06/01/2022 as 9h00. LOCAL DA 
LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – 
SP. Os interessados poderão obter o Edital na Diretoria de Gestão de Controle de Suprimentos, devendo a 
licitante trazer mídia removível gravável, preferencialmente CD ou “pen drive”, para gravação, ou ainda, 
poderá solicitá-lo através do e-mail licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a 
modalidade e o número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8013.

ERRATA - Edição nº 5.834 do Jornal Gazeta de S. Paulo

Onde se lê: “DECRETO Nº 4120, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021.”  

Leia-se: “DECRETO Nº 4121, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021.”

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 96/2021, PROCESSO: 542/2021, OBJETO RESUMIDO: AQUISIÇÃO 
DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 17/12/2021 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. 

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE ABERTURA 

PREGÃO PRESENCIAL 013/2021
ENCERRAMENTO: ÀS 09:00 HRS DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2.021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A GRANEL PARA USO NAS E.T.A.S E 
E.T.E.S, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS. O edital completo e seus anexos estão disponíveis para retirada na sede do SAMAE-Mogi 
Guaçu através do recolhimento da taxa de R$ 5,00 ou gratuitamente através do site www.samaemo-
giguacu.com.br, maiores informações serão fornecidas pela Comissão de Licitações.

Mogi Guaçu, 03 de dezembro de 2.021
Mario Antonio Zaia - Superintendente 

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

AVISO DE LICITAÇÃO

JOSE LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: Leilão 01/2021, PROCESSO: 6209/2021, OBJETO RESUMIDO: 
Alienação de Bens Móveis, DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 18/01/2022, às 14h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: 
Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. Os 
interessados poderão obter o Edital na Diretoria de Gestão de Controle de Suprimentos, devendo a licitante 
trazer mídia removível gravável, preferencialmente CD ou “pen drive”, para gravação, ou ainda, poderá 
solicitá-lo através do e-mail licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade 
e o número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº. 70/2021
Processo Nº. 140/2021

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição e instalação de 
cortinas, conforme especificações que constam no termo de referência, para as 
unidades escolares do sistema Municipal de Ensino. Sessão Pública do Pregão 
Presencial nº 70/2021:  20/12/2021 às 9h, na Rua São João, n° 228 - Centro - 
Araçariguama – SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição a partir do 
dia 06/12/2021, das 9h às 16h30 no endereço acima mencionado e também no 
site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 34/2021 – PA 6655/2021 Edital 56/2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (Display Educacional, Carrinho inteligente para armaze-
namento e Tablets).
DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: 16/12/2021 – 10h00min. 
LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: Sala de Reuniões da Prefeitura de Igaratá, sita a Av. 
Benedito Rodrigues de Freitas, nº 330, Centro, Município de Igaratá/SP.
Maiores Informações: 11 4610-0474 ou pelo e-mail: licitacaoigarata@gmail.com
O edital e anexos estão disponíveis no site www.igarata.sp.gov.br aba licitações.

Igaratá, 03 de dezembro de 2021.
Fátima M. A. Prianti

Assessora de licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ

A11gazetasp.com.br
SÁBADO, 4 A SEGUNDA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2021 

 A O  O IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
ca) recebeu, nesta sexta-feira 
(3), autorização para realizar 
processo seletivo simplifica-
do com 207.020 vagas para 
o Censo de 2022. Segundo 
o instituto, a medida foi au-
torizada pela Secretaria Es-
pecial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital por 
meio de duas portarias pu-
blicadas no Diário Oficial da 
União.

Dos 207.020 postos de 
trabalho temporário, 183,1 
mil são para recenseador, 
18.420 para agente censitá-
rio supervisor e 5.500 para 
agente censitário municipal. 
A organização do processo 
seletivo será feita pela FGV 
(Fundação Getulio Vargas).

O censo do IBGE deveria 
ter sido realizado em 2020, 
já que essa contagem popu-
lacional ocorre de dez em 
dez anos e a última foi reali-
zada em 2010, mas, além da 
pandemia de coronavírus no 
ano passado, a falta de trans-
ferência de verba por parte 
do governo federal para cus-
tear o processo em 2021 foi 
um empecilho.

Inicialmente, a seleção 
para a contratação de recen-
seadores, agentes censitários 
municipais e agentes censi-
tários supervisores previa a 
contratação de 204 mil tem-
porários no país. Agora, além 
de ampliar o número de va-
gas, o IBGE está no processo 
de devolução dos valores que 
foram pagos anteriores.

Segundo o instituto, o 
novo período de inscrições 
está previsto para ter iní-
cio em dezembro. As infor-
mações sobre data, valores, 
provas e pré-requisitos para 

Dos 207.020 postos, 183,1 mil são para recenseador e 18.420 para agente recenseador supervisor

DIVULGAÇÃO

IBGE vai abrir processo 
seletivo com 207 mil vagas

CENSO 2022. Censo deveria ter sido realizado em 2020, mas, além da pandemia do 
coronavírus, a falta de transferência de verba por parte do governo foi um empecilho

participar ainda serão publi-
cadas pela FGV.

Quem se candidatou a 
uma das vagas de agente 
censitário pagou taxa de R$ 
39,49. Para recenseador, o 
valor cobrado foi de R$ 25,77. 
Para concorrer a recensea-
dor, o candidato deve ter ní-
vel fundamental completo, 
e para os cargos de agentes 
censitários, ensino médio 
concluído.

Na seleção que foi cance-
lada, o salário oferecido para 
agente censitário municipal 
era de R$ 2.100, e para su-
pervisor, de R$ 1.700, com 
jornada de 40 horas sema-
nais, sendo oito horas diá-
rias. Recenseadores recebem 
por produtividade.

As inscrições nos proces-
sos seletivos de 2020 e 2021 
não serão válidas para a sele-
ção de 2022. Os interessados 

deverão fazer nova inscri-
ção e pagar a taxa de inscri-
ção para participar do novo 
processo seletivo. Segundo 
o IBGE, o censo visitará os 
mais de 70 milhões de do-
micílios brasileiros, em todas 
as cidades do país, a partir de 
junho do próximo ano.

ORÇAMENTO.
O Censo 2022 será possível 
após recuo do governo, já 
que o caso foi parar no STF 
(Supremo Tribunal Federal). 
Ao Supremo, o Planalto in-
formou que ampliaria o or-
çamento do IBGE para a rea-
lização do Censo em 2022. 
Para isso, a Secretaria Espe-
cial do Tesouro e Orçamento 
autorizou emenda ao PLOA-
2022, fixando o valor total de 
R$ 2,292 bilhões para o Orça-
mento do Censo Demográfi-
co 2022. (FP)

O novo período 
de inscrições 
está previsto 
para ter início 
em dezembro; 
as informações 
sobre data, 
valores, provas 
e pré-requisitos 
ainda serão 
publicadas

A semana em Brasília estavam com os holofotes todos 
para o presidente Jair Bolsonaro, que assinou a sua 
filiação ao PL. E o senador Flávio Bolsonaro causou 

um climão no evento. O parlamentar quis atacar o concor-
rente direto do seu pai, Lula, porém o chamou de “ex-presi-
diário” em discurso. Só esqueceu que o presidente da nova 
casa do Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, foi condenado 
e preso por corrupção no mensalão. Após o evento, nos 
bastidores, o senador levou uma dura dos caciques do PL, 
e cobrou atenção redobrada em não usar mais esse termo 
em seus discursos. O casamento já iniciou com briga feia 
em pleno altar. A lua de mel já ficou comprometida.

MUDANÇA AO PL
Começou com climão

A transparência de preços e 
qualidade seria um instrumento de 
inestimável apoio ao consumidor

Deputado Glaustin da Fokus (PSC-GO), na comissão que 
aprovou projeto que regulamenta o funcionamento das 
empresas que operam planos de assistência à saúde animal.

STF renovado
Os bolsonaristas 
comemoraram no Congresso 
o nome de André Mendonça 
aprovado no Senado para o 
Supremo Tribunal Federal. 
Essa foi uma indicação do 
presidente Bolsonaro, e tanto 
na ala da direita e da esquerda, 
o nome dele é considerado de 

uma pessoa de um conhecimento jurídico invejável e de 
postura ilibada.

Mais um passo
Avançou o projeto antiterrorismo. Já se discute urgência 
para levar para apreciação dos deputados o projeto em 
Plenário.

Carnaval à vista
A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados reali-
za audiência pública nesta quarta-feira (8) para debater a 
viabilidade da realização do Carnaval de 2022. A audiên-
cia será no plenário 9, às 15 horas.

Retomada aérea
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos 
Deputados promove audiência pública nesa quarta-feira 
(8) para discutir a infraestrutura aeronáutica e formas de 
se melhorar a segurança do setor aeroviário brasileiro. 
O deputado federal Coronel Tadeu (PSL-SP) é um dos 
grandes defensores desse setor e estará presente.

Auxílio Brasil
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), afirmou que apoia a transformação do Auxílio 
Brasil em um programa permanente. A mudança foi 
aprovada na última  quinta-feira (2) pelo Senado, duran-
te a votação da PEC dos Precatórios, que volta para análi-
se da Câmara dos Deputados. Ele lembrou que a Câmara 
dos Deputados só não tornou o programa permanente 
por causa da falta de uma fonte orçamentária, que viria 
da reforma do Imposto de Renda, ainda em votação 
no Senado. As informações são da Agência Câmara de 
Notícias.

Entregadores
A Câmara aprovou nesta semana um projeto de lei do 
deputado Ivan Valente (PSOL-SP) e outros 9 parlamenta-
res que cria medidas de proteção social e da saúde para 
entregadores enquanto perdurar a emergê ncia de saú de 
pú blica por causa da pandemia de Covid-19. A proposta 
será enviada ao Senado. O texto foi aprovado na forma 
do substitutivo do relator, deputado Fábio Trad (PS-
D-MS). “Há mais de 1 milhão de entregadores e, neste 
momento de pandemia, eles se tornaram mais que 
essenciais, entregando alimentos e remédios”, afirmou 
Ivan Valente.

Direto 
de Brasília

Por Guri do Planalto
editor@gazetasp.com.br 

MARCELO CASAL JR. / AGÊNCIA BRASIL

Brasil + Mundo

O governador João Doria Júnior 
saiu vencedor das prévias do 
PSDB para a cadeira presiden-
cial em 2022. Sob uma votação 
tumultuada, ele será o nome 

do tucanato para a cadeira ocupada por Jair 
Bolsonaro (PL).

De curta carreira política, Doria era conhe-
cido até 2015 como apresentador de progra-
mas de TV. Em 2016 assumiu a Prefeitura de 
SP, permanecendo somente 15 meses no car-
go. Em seguida alçou outro voo, foi candida-
to ao governo do Estado, e novamente saiu 
vitorioso. Adotou o título de gestor, agradan-
do parcela do eleitorado tanto na vitória mu-
nicipal, quanto no Palácio dos Bandeirantes.

Com um perfil liberal, trouxe o empresa-
riado para dentro da administração pública 
proporcionado várias parcerias. Criticado por 
algumas privatizações, impedido por vários 
grupos de realizar outras, o representante 
tucano deverá apresentar um carisma que 
não possui, vide que há forte rejeição ao seu 

nome no seio do funcionalismo público esta-
dual, pois alegam que Doria não os valorizou.

No setor da segurança pública, segue da 
mesma forma. Mesmo apontando bons in-
dicadores de prisões, apreensões e queda 
nos índices criminais, Doria não ofertou 
qualquer reajuste salarial à categoria, que 
hoje figuram como o pior do país e estão 
insatisfeitos.

Com tais antagonismos, tentar subir a 
rampa será pedregoso. Outro obstáculo nos 
planos de João Doria é a sua posição no Nor-
te e Nordeste, região em que é desconhecido. 
Reza outro problema para o projeto do tuca-
nato, o PSDB não ganha uma eleição presi-
dencial desde 2002, quase 20 anos, e possui 
grandes rachas internos, um deles com o 
próprio governador Eduardo Leite (PSDB-RS). 

Doria já acenou alianças com Sergio Moro 
e outros candidatos do centro. Talvez seja o 
caminho adequado. Em suma, o eleitor ga-
nhou mais uma opção nesse tabuleiro elei-
toral. que vença o melhor para o País.

O representante 
tucano à 
Presidência 
em 2022 deverá 
apresentar um 
carisma que não 
possui, vide que há 
forte rejeição ao 
seu nome

Célio Egidio
celioegidio@gmail.com
Colaborador 

Célio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio Egidio

JOÃO DORIA
Governador de SP entra 
na corrida presidencial

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

FLIP. A angolana Djai-
milia Pereira de Almei-
da e a turca Elif Sha-
fak protagonizaram na 
quinta-feira (2), sex-
to dia de Flip, uma das 
mesas mais fortes da 
festa literária até ago-
ra. Com uma discus-
são que refletiu sobre 
o poder dos silêncios, 
o peso das heranças e 
a multiplicidade con-
tida em cada pessoa, 
duas das autoras mais 
talentosas em ativida-
de teceram um diálogo 
natural sobre suas últi-
mas obras.

REMORSO. Alec Bald-
win, 63, deu uma en-
trevista emocionante 
a George Stephano-
poulos ao falar  sobre 
o acidente fatal no set 
de ‘Rust’. Baldwin co-
meçou dizendo  “sen-
tia que havia uma série 
de equívocos, a maioria 
de fontes com as quais 
eu realmente não me 
preocuparia”, desde o 
dia em que Hutchins 
morreu no set. “. 

SOB PRESSÃO . A in-
fluenciadora fitness 
Gabriela Pugliesi (36) 
abriu uma caixa de per-
guntas no Instagram 
para conversar com os 
seguidores e aproveitou 
para falar sobre a com-
pulsão alimentar que 
viveu no passado. Com 
um “antes e depois”, ela 
mostrou que hoje preza 
pelo equilíbrio.

“Fiz tudo que 
pude, tudo que 
dava’’
André Marques ao 
lamentar morte de sua 
cachorra. 

A 
cantora Luísa 
Sonza, 23, publi-
cou na quinta-
-feira (2) cenas 
da gravação de 

seu próximo clipe, da músi-
ca “Anaconda”, que será lan-
çado no dia 9 de dezembro. 
Em um dos vídeos, a artista 
mostra imagens do momen-
to em que uma serpente 
defecou em seu rosto du-
rante as filmagens em uma 
banheira. No Twitter, a loira 
brincou com a situação: “eu 
literalmente sensualizei na 
bosta pelo pop”, disse. No ví-
deo, com quase 100 mil vi-
sualizações até o fim da tar-
de desta quinta, é possível 
ver a cantora com fezes do 
animal no rosto. Em seguida, 
uma pessoa de sua equipe 
retira o cocô.

SUJA EM MEIO A COBRAS  
Luísa Sonza lança clipe
Cantora Luísa 
Sonza foi atingida 
por cocô de cobra 
durante gravação 
de seu próximo clipe 
‘Anaconda’

Detonando 50 Cent 
Madonna, 63, está brava com o rapper 50 Cent. Após ela pu-
blicar algumas imagens sensuais no Instagram, Cent fez  
piadas sobre isso. Por meio da rede social, Madonna fez uma 
série de stories questionando a amizade do rapper. 50 Cent 
fez comentários do tipo:  “Meu Deus, essa é a mer** mais 
engraçada que já vi.” Ao ver que ofendeu a cantora, o rapper 
veio a público pedir desculpas. As fotos de Madonna, inclu-
sive, dividiram opinião entre internautas.

‘Ser feliz hoje’, diz Fátima Bernardes
A apresentadora Fátima Bernardes, 59, celebrou o fato de ter se curado de um câncer de en-
dométrio que foi descoberto exatamente um ano atrás. Em publicação nas redes sociais, ela 
fez um desabafo sobre o que se passou naquele momento. No dia 2 de dezembro de 2020, 
Fátima anunciava que passaria por cirurgia e que por isso se afastaria por alguns dias do tra-
balho. “Estou bem”, começou ela, tranquilizando os fãs. “Depois de uma série de exames de 
rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial.”
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FLIP. A angolana Djai-
milia Pereira de Almei-
da e a turca Elif Sha-
fak protagonizaram na 
quinta-feira (2), sex-
to dia de Flip, uma das 
mesas mais fortes da 
festa literária até ago-
ra. Com uma discus-
são que refletiu sobre 
o poder dos silêncios, 
o peso das heranças e 
a multiplicidade con-
tida em cada pessoa, 
duas das autoras mais 
talentosas em ativida-
de teceram um diálogo 
natural sobre suas últi-
mas obras.

REMORSO. Alec Bald-
win, 63, deu uma en-
trevista emocionante 
a George Stephano-
poulos ao falar  sobre 
o acidente fatal no set 
de ‘Rust’. Baldwin co-
meçou dizendo  “sen-
tia que havia uma série 
de equívocos, a maioria 
de fontes com as quais 
eu realmente não me 
preocuparia”, desde o 
dia em que Hutchins 
morreu no set. “. 

SOB PRESSÃO . A in-
fluenciadora fitness 
Gabriela Pugliesi (36) 
abriu uma caixa de per-
guntas no Instagram 
para conversar com os 
seguidores e aproveitou 
para falar sobre a com-
pulsão alimentar que 
viveu no passado. Com 
um “antes e depois”, ela 
mostrou que hoje preza 
pelo equilíbrio.

“Fiz tudo que 
pude, tudo que 
dava’’
André Marques ao 
lamentar morte de sua 
cachorra. 

A 
cantora Luísa 
Sonza, 23, publi-
cou na quinta-
-feira (2) cenas 
da gravação de 

seu próximo clipe, da músi-
ca “Anaconda”, que será lan-
çado no dia 9 de dezembro. 
Em um dos vídeos, a artista 
mostra imagens do momen-
to em que uma serpente 
defecou em seu rosto du-
rante as filmagens em uma 
banheira. No Twitter, a loira 
brincou com a situação: “eu 
literalmente sensualizei na 
bosta pelo pop”, disse. No ví-
deo, com quase 100 mil vi-
sualizações até o fim da tar-
de desta quinta, é possível 
ver a cantora com fezes do 
animal no rosto. Em seguida, 
uma pessoa de sua equipe 
retira o cocô.

SUJA EM MEIO A COBRAS  
Luísa Sonza lança clipe
Cantora Luísa 
Sonza foi atingida 
por cocô de cobra 
durante gravação 
de seu próximo clipe 
‘Anaconda’

Detonando 50 Cent 
Madonna, 63, está brava com o rapper 50 Cent. Após ela pu-
blicar algumas imagens sensuais no Instagram, Cent fez  
piadas sobre isso. Por meio da rede social, Madonna fez uma 
série de stories questionando a amizade do rapper. 50 Cent 
fez comentários do tipo:  “Meu Deus, essa é a mer** mais 
engraçada que já vi.” Ao ver que ofendeu a cantora, o rapper 
veio a público pedir desculpas. As fotos de Madonna, inclu-
sive, dividiram opinião entre internautas.

‘Ser feliz hoje’, diz Fátima Bernardes
A apresentadora Fátima Bernardes, 59, celebrou o fato de ter se curado de um câncer de en-
dométrio que foi descoberto exatamente um ano atrás. Em publicação nas redes sociais, ela 
fez um desabafo sobre o que se passou naquele momento. No dia 2 de dezembro de 2020, 
Fátima anunciava que passaria por cirurgia e que por isso se afastaria por alguns dias do tra-
balho. “Estou bem”, começou ela, tranquilizando os fãs. “Depois de uma série de exames de 
rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial.”
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 A Neste domingo, 5 de de-
zembro, a casa de leilões Ju-
lien’s Auctions leva a leilão 
cerca de 500 peças relaciona-
das aos filmes mais icônicos 
da carreira de Sylvester Stal-
lone, entre eles, Rocky, que 
completa 45 anos.

De acordo com a Julien’s, 
todas as peças fazem parte do 
acervo pessoal do ator, e esta-
rão disponíveis com valores 
entre US$ 1,5 mil e US$ 20 mil, 
cerca de R$ 8,4 mil e R$ 112 mil.

Entre os itens relacio-
nados à história do lutador 
Rocky Balboa estão as luvas 
de boxe de Rocky III, das ver-
sões Creed, manuscritos ori-
ginais de Stallone com ideias 
para os primeiros quatro 
filmes, além de um cartão 
anunciando Rocky como o 
vencedor de melhor filme no 

Rocky completa 45 anos com leilão para 
os fãs do clássico do cinema americano

Leilão ocorre 
no domingo e 
contará com 
peças utilizadas 
por Sylvester 
Stallone, estrela 
da franquia, além 
de itens de luxo 
pertencentes ao 
ator

Globo de Ouro de 1977.
Além de Rocky, o leilão 

conta ainda com itens de 
“Rambo”, “Risco Total”, “Os 
Mercenários”, entre outros. 
A disputa ofertará também 
prêmios, joias, móveis, aces-
sórios para charutos e outros 
itens de luxo. (GM) 

 A O Brasil conta com 144,3 
milhões de animais de esti-
mação, o que deve fazer com 
que o mercado pet brasilei-
ro fature cerca de R$ 46,5 bi-
lhões em 2021, segundo pro-
jeções do Instituto Pet Brasil 
(IPB). É na esteira deste suces-
so que o Pet da Terra estima 
faturar mais de R$ 350 mil em 
2022. Para isso, a marca con-
ta a evolução que o mercado 
vem passando.

“Queremos trazer um es-
tilo de vida mais saudável e 
divertido para vida dos nos-
sos pets”, comenta Gabriel 
Santini, CEO do Pet da Terra, 
um e-commerce que iniciou 
operação há menos de dois 
meses.

A plataforma oferece a 
seus clientes cerca de 500 
itens, que vão desde ali-
mentação, higiene, saúde e 

Pet shop quer faturar 
R$ 350 mil em 2022 

até mesmo acessórios, to-
dos com ingredientes na-
turais. Palitos com probió-
ticos, snacks com spirulina, 
pomadas de óleos essen-
ciais e produtos para lim-
peza com microorganismos 
vivos são alguns dos exem-
plos de itens disponíveis 
para compra.

Além de oferecer produ-
tos saudáveis para os pets, a 
marca também auxilia proje-
tos sociais, destinando parte 
dos lucros para instituições e 
ONGs. “Com a inflação de ali-
mentos para pets subindo em 
mais de 15% - enquanto a taxa 
de alimentação no domicílio 
permeia em torno de 6% -, sa-
bemos as dificuldades que as 
entidades de proteção animal 
têm, principalmente na com-
pra de alimento”, conclui Ga-
briel. (GM) 

Entre os itens relacionado à história do lutador Rocky Balboa 
estão as luvas de boxe de Rocky III e das versões Creed

REPRODUÇÃO

 A O Fundo Garantidor de 
Crédito (FGC) promove, até 
o dia 16 de dezembro, às 11h, 
um leilão de 68 imóveis, lo-
calizados em diversas cida-
des do estado de São Paulo. 
A disputa acontece de forma 
on-line na plataforma Zuker-
man Leilões.

Entre os lotes disponíveis 
para compra há terrenos, 
imóveis comerciais e áreas 
rurais, ocupados e desocupa-
dos, com lances iniciais en-
tre R$ 50,2 mil e R$ 7 milhões, 
sendo que o primeiro valor 
refere-se a terrenos na cida-
de de Santana de Parnaíba, 
com cerca de 300 m² cada (o 
lance inicial, também é indi-
vidual). Já o maior lance míni-
mo diz respeito a um terreno 
de 29.067,815 m², no municí-
pio de Barueri.

Para quem procura imó-
veis comerciais, estão dispo-
níveis para disputa 16 salas, 
com cerca de 96 m² cada, no 
bairro de Alphaville, também 
em Barueri. Para as salas, que 
se encontram todas desocu- Entre os lotes disponíveis há terrenos, imóveis comerciais e áreas rurais, ocupados e desocupados 

DIVULGAÇÃO/ZUKERMAN LEILÕES

FGC leiloa mais de 60 imóveis 
em várias cidades paulistas

INVESTIMENTO. Imóveis, pertencentes ao Fundo Garantidor de Crédito, se iniciam pelo valor de R$ 50 mil

padas, os lances iniciais va-
riam de R$ 159 mil a R$ 166 
mil.

De acordo com a platafor-
ma de leilões, todos os lotes 
arrematados deverão ser pa-
gos à vista. Além de Barue-
ri e Santana de Parnaíba, há 
oportunidades nas cidades de 
Caieiras, Itapevi, Itu e Suzano.

Os interessados em parti-
cipar do leilão, devem se ca-
dastrar no site da Zukerman e 
se habilitar para realizar ofer-
tas. Vale lembrar que é im-
portante ler atentamente o 
edital para se informar sobre 
o pregão e as condições dos 
imóveis.

Sobre o Fundo Garantidor 
de Crédito, vale esclarecer de 
que se trata de uma associa-
ção civil, sem fins lucrativos, 
fundada em 1995, com per-
sonalidade jurídica de direito 
privado, que funciona como 
sistema de garantia de depó-
sito, o que por consequên-
cia colabora com um siste-
ma bancário sólido e saudável 
(Gladys Magalhães)

Havaianas 
cria loja da 
era digital 
em São Paulo

 A Na última quinta-feira (2), 
a Havaianas reinaugurou sua 
loja conceito na rua Oscar 
Freire, em São Paulo. A uni-
dade ganhou mais tecnolo-
gia, acessibilidade e inovação.

Segundo a marca, o espaço 
conta agora com uma rampa 
de vidro, que leva os consu-
midores a passear por toda a 
loja.  Além disso, a loja tem to-
tens de checkout e self chec-
kout e provadores para pes-
soas em cadeiras de rodas ou 
com carrinhos de bebê.

Outra novidade do espa-
ço é uma área especial para 
quem quiser customizar os 
produtos e provadores “ins-
tagramáveis”, que podem se 
transformar em um estúdio 
de shopstreaming.

“Comprar um produto 
não depende mais de uma 
loja física, por isso, queremos 
que as nossas lojas sejam um 
local de experiências e, prin-
cipalmente, um lugar de en-
cantamento do consumidor, 
onde ele possa sentir o lifesty-
le de Havaianas”, afirma Maria 
Fernanda Albuquerque, VP 
Global de Mkt Havaianas. (GM)

INOVAÇÃO

 A A Stock Car, em parceria 
com a Play For a Cause, está 
leiloando a oportunidade 
para uma pessoa e um acom-
panhante passar um dia nos 
bastidores da corrida junto 
com o piloto Felipe Massa. O 
leilão ocorre na plataforma 
Play For a Cause na próxima 
segunda-feira (6) e a expe-
riência será nos dias 11 e 12 
de dezembro, durante etapa 
final da temporada, no Autó-
dromo de Interlagos.

Até o fechamento desta 
matéria, às 18h, da sexta-fei-
ra (3), quatro pessoas estavam 
na disputa, com o maior lance 
em R$ 4,1 mil. Quem vencer o 

Stock Car leiloa experiência 
com Felipe Massa em corrida

Vencedor do leilão poderá conversar com o piloto Felipe Massa  

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Leilão acontece nesta segunda-feira (6) e a renda será revertida 
para ajudar familiares e crianças em tratamento de câncer

leilão, batizado de “Momen-
to Box Lubrax Podium Stock 
Car Team”, poderá conversar 
com Felipe Massa, conhecer 
o carro do piloto, conhecer 
e vivenciar o que acontece 
dentro dos boxes e acompa-
nhar a corrida classificatória, 
no dia 11, de dentro do box da 
equipe.

Segundo a Play For a Cau-
se, o vencedor terá 24 horas 
para realizar o pagamento. O 
dinheiro arrecadado será re-
vertido ao Instituto Ingo Hof-
fman, que auxilia crianças, e 
seus familiares, em tratamen-
to de câncer.

Em entrevista ao blog MKT 
Esportivo, André Georges, um 
dos fundadores da Play For a 
Cause, festejou a ação. “A Play 
For a Cause nasceu com duas 
missões, gerar impacto social 
e aproximar fãs e ídolos, exa-
tamente a proposta da nossa 
atual ação com a Stock Car. Es-
tamos muito felizes por pro-
mover essa experiência. Será 
incrível.” (GM)

 A Um leilão de um único 
lote com centenas de itens 
relacionados aos 90 anos de 
história do São Paulo Futebol 
Clube acontece até 23 de de-
zembro, às 19h, na plataforma 
Alberto Macedo Leilões.

A coleção, avaliada em cer-
ca de R$ 520 mil, espera arre-
cadar R$ 92 mil, que serão uti-
lizados na compra de cestas 
básicas para famílias carentes 
de Ribeirão Preto, no interior 
de São Paulo.

“Toda a renda percebida 
pelo leilão será revertida em 
sua totalidade para aquisição 
de cestas básicas a serem dis-
tribuídas na cidade de Ribei-
rão Preto e região. A distribui-
ção das cestas será agendada 
de comum acordo entre o co-
mitente e o vencedor do pre-
gão, que também será convi-

Itens históricos do 
São Paulo vão a leilão 

dado a participar da entrega. 
As comunidades beneficiadas 
serão duas pequenas favelas, 
em Ribeirão Preto, próximas 
a casa do colecionador”, ex-
plica Thiago Lopes, assessor 
jurídico da leiloeira.

Entre os itens que com-
põem o lote há bandeiras, ca-
misetas enquadradas, réplica 
do estádio do Morumbi, uma 
medalha, um jogo da Memó-
ria Tricolor, mais direito de 
propriedade intelectual inse-
rido na blockchain, itens de 
Raí, do Mundial de Clubes de 
2005, dezenas de camisetas, 
incluindo 26 camisetas de go-
leiro (Zetti e Rogério Ceni).

Para participar da disputa, 
basta se inscrever no site da 
leiloeira, ler atentamente o 
edital e se habilitar para rea-
lizar ofertas. (GM)
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Tel. (11) 4040-8060 | www.RicoLeiloes.com.br

Os lotes estarão disponíveis para visitação no dia  10/12/2021 das 09h00 às 16h00 

na Rua Vitório, 142 - Vila Prel - São Paulo/SP, CEP: 05780-410

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

Este edital será fornecido a qualquer interessado pela Leiloeira Oficial, através do site 

www.ricoleiloes.com.br e no endereços eletrônico contato@ricoleiloes.com.br 

LEILÃO DE VEÍCULOS
E MATERIAIS INSERVÍVEIS

13/12/2021
à partir das 10h00

Encerramento:

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

Leiloeira Oficial – Danielle Marie Lemos da Cruz - JUCESP 1121

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 3ª Vara Cível da Comarca de Bauru/SP. Processo nº 1027903-
47.2018.8.26.0071. Requerida(o)(s)/Executada(o)(s): ADVOCACIA JOSE MARTINS e JOSE MARTINS; a coproprietária MULTICOBRA 
SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA; Credor(es) e/ou interessado(s): GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, ALEXANDRE 
STOPPA CAMPOI PADILHA e FERNANDA STOPPA CAMPOI PADILHA; os credores FAZENDA NACIONAL, MAX CRED FACTORING 
FOMENTO MERCANTIL LTDA, CIRO FACHIM SGAVIOLI, CINTIA APARECIDA FARIA CRUAIA, CRISTIANE SOUZA SANTOS, ANA 
CAROLINE ALVES JACINTO, MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA, QUEIROZ GUIDO CONSULTORIA LTDA – ME, LARISSA SOUZA 
DE PAULO, FLAVIA CAROLINA MAZZONI PELEGRINI, LUANA ALESSANDRA MACHADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
e DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP; o credor tributário MUNICÍPIO DE BAURU; a locatária 
IGREJA BATISTA DE BAURU. 1º Leilão começa em 18/01/2022, às 11hs00min, e termina em 21/01/2022, às 11hs00min e; 2º 
Leilão começa em 21/01/2022, às 11hs01min, e termina em 10/02/2022, às 11hs00min. Bens a serem leiloados: Lote 01: Dois 
prédios térreos, sendo um comercial, de tijolos, contendo um salão para oficina, um coberto, um vestiário e um w.c., sob nº 7-28 e, 
o outro um barracão, de tijolos, comporto de barracão, coberto, w.c. e circulação, sob nº 7-32, ambos pela Avenida Aureliano Cardia 
e o respectivo terreno, na Vila Cardia, Bauru/SP; e Lote 02: Terreno, correspondente ao lote 7-A, da quadra 5, da Vila Cardia desta 
cidade, com a área de 484,00 metros quadrados, que recebeu o número 4-35 pela rua Piauí, respectivamente, com as descrições 
completas nas Matrículas nºs 55.714 e nº 23.853 do 2º CRI da Comarca de Bauru/SP. Ônus: Constam ônus e recurso pendente, 
vide edital completo. Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 4.513.029,50 (Totalidade – Lotes 01 e 02)* – Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 
3.836,075.07* – 85% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. Comissão do Leiloeiro: + 5% sobre o valor da arrematação. 
Leiloeiro Oficial: Sr. Daniel Bizerra da Costa – JUCESP 1.175. Ficam os requeridos ADVOCACIA JOSE MARTINS e JOSE MARTINS, 
seu cônjuge, se casado for; a coproprietária MULTICOBRA SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA; os credores hipotecários GAPLAN 
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, ALEXANDRE STOPPA CAMPOI PADILHA e FERNANDA STOPPA CAMPOI PADILHA; 
os credores FAZENDA NACIONAL, MAX CRED FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, CIRO FACHIM SGAVIOLI, CINTIA 
APARECIDA FARIA CRUAIA, CRISTIANE SOUZA SANTOS, ANA CAROLINE ALVES JACINTO, MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA, 
QUEIROZ GUIDO CONSULTORIA LTDA – ME, LARISSA SOUZA DE PAULO, FLAVIA CAROLINA MAZZONI PELEGRINI, LUANA 
ALESSANDRA MACHADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO e DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO/SP; o credor tributário MUNICÍPIO DE BAURU; a locatária IGREJA BATISTA DE BAURU e demais interessados INTIMADOS 
das designações supra, bem como da penhora realizada em data de 30/10/2019, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação 
pessoal/postal. O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o 
edital completo e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148. Bauru, 26 de novembro de 2021.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 32ª Vara Cível da Comarca da Capital/SP. Processo nº 1030839-
89.2017.8.26.0100. Executados: BARILE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA e JOÃO FAUSTINO DA 
NÓBREGA; Coproprietária KATIA REGINA DA NÓBREGA; Credores e/ou interessados: MÁRCIO PALOMARES SALERNO, 
ARMCO DO BRASIL S/A, DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A, DENISE MARZANO 
BARILE, FRANCILEUDO ALVES DE SOUZA, JULIO NETO DE SOUSA, FRANCIEDO JOSÉ ANTUNES, JOÃO RODRIGUES 
COELHO, LUCIANA RAMOS RIBEIRO, GIVALDO NASCIMENTO DE AZEVEDO e MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 1º Leilão 
começa em 31/01/2022, às 11hs00min, e termina em 03/02/2022, às 11hs00min e; 2º Leilão começa em 03/02/2022, às 
11hs01min, e termina em 23/02/2022, às 11hs00min. BEM A SER LEILOADO: Prédio que recebeu o nº 297 da Rua Sardinha 
da Silveira, com 331,25m² de área construída, Jardim Franca, São Paulo/SP com descrição completa na Matrícula nº 102.437 
do 15º CRI da Comarca da Capital/SP. Contribuinte nº 070.198.0037-8. Ônus: constam ônus, vide edital completo. Lance 
mínimo no 1º Leilão: R$ 2.327.341,50* – Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 1.745.506,13* – 75% do valor de avaliação – aplicação 
art. 843/CPC. *sujeitos à atualização. Comissão do Leiloeiro: + 5% sobre o valor da arrematação. Leiloeiro Oficial: Sr. Daniel 
Bizerra da Costa – JUCESP 1.175. Ficam os requeridos BARILE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA, 
na pessoa de seu representante legal e JOÃO FAUSTINO DA NÓBREGA, do seu cônjuge, se casado for; a coproprietária 
KATIA REGINA DA NÓBREGA, do seu cônjuge, se casado for; o locador caucionado MÁRCIO PALOMARES SALERNO; o 
credor hipotecário ARMCO DO BRASIL S/A; os credores DESENVOLVE SP -  AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO S/A e DENISE MARZANO BARILE; os credores trabalhistas FRANCILEUDO ALVES DE SOUZA, JULIO NETO DE 
SOUSA, FRANCIEDO JOSÉ ANTUNES, JOÃO RODRIGUES COELHO, LUCIANA RAMOS RIBEIRO e GIVALDO NASCIMENTO 
DE AZEVEDO; o credor tributário MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, e demais interessados INTIMADOS das designações supra, 
bem como da penhora realizada em data de 24/01/2020, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. 
O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital completo 
e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148. São Paulo, 30 de novembro de 2021.

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

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

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL

EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA, CONHECIMENTO DE INTERESSADOS e INTIMAÇÃO do executado ALBERTO TADACHI 
NIYAMA (CPF/MF 075.434.838-58) e seu cônjuge MARIA LUIZA (qualificação ignorada); do credor fiduciário CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL – CEF (CNPJ/MF 00.360.305/0001-04); da credora tributária FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
CAMPINAS/SP; e demais interessados, expedido nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Processo nº 
1012290-86.2017.8.26.0114, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, requerido por CONDOMINIO 
EDIFÍCIO PRAIA DO PONTAL. Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) bem(ns) 
abaixo descrito(s), através do portal de leilões on-line da www.leiloei.com, em condições que segue: O 1º LEILÃO em 
10/01/2022, às 14h40 e término em 13/01/2022, às 14h40, e não havendo licitante seguirá, sem interrupção, o 2º LEILÃO 
até o dia 03/02/2022, às 14h40 (Horário de Brasília). DO BEM – OS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE UMA UNIDADE 
AUTÔNOMA designada por APARTAMENTO DUPLEX Nº D1, localizado no térreo do Condomínio EDIFÍCIO PRAIA DO 
PONTAL, situado na Rua Clodomiro Franco de Andrade Junior, nº 463, nesta cidade, com as seguintes áreas: privativa de 
112,1542m², comum de 20,2055m², total de 132,3597m² e fração ideal no terreno de 5,118% ou 59,9830m² no terreno onde 
encontra-se construído o condomínio, objeto da Matrícula geral nº 178.763 do 3ª CRI da Comarca de Campinas/SP. 
Cadastro Municipal CC nº 3441.11.03.0591.01001. OBSERVAÇÕES – Consta do Auto de Avaliação, às fls. 160-161 dos 
autos, que aparentemente o apartamento não apresenta defeitos, rachaduras ou problemas estruturais, tendo bom 
acabamento. E ainda que o imóvel dispõe, no primeiro piso, de uma sala com sacada, cozinha e área de serviço, no segundo 
piso de uma sala, dois quartos e um banheiro, no terceiro piso de uma pequena sala e no quarto piso de uma suíte com closet. 
AVALIAÇÃO – R$ 590.000,00 (junho/2021 – fls. 160-161 e 178-179). DOS ÔNUS – Consta da respectiva matrícula 
imobiliária, conforme R.05 (23/04/2015) a alienação fiduciária do imóvel em benefício da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 
CEF; e conforme Av.07 (18/09/2018) a PENHORA EXEQUENDA dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel. Não 
constam nos autos recurso ou causa pendente de julgamento. DÉBITOS FIDUCIÁRIOS – R$ 333.209,42, atualizados 
até setembro/2021, conforme informação da credora fiduciária CAIXA  ECONÔMICA FEDERAL – CEF, às fls. 188-198 dos 
autos. DÉBITOS FISCAIS – R$ 12.534,19, referentes a débitos tributários sobre o imóvel, dos exercícios de 2012 a 2014 e 
2017 a 2020, em parcelamento, além do ano de 2021, conforme pesquisa junto a Prefeitura de Campinas/SP, em 26/10/2021. 
DÉBITO EXEQUENDO – $ 12.737,18 (dezembro/2017 - fls. 43-44 dos autos). *Todos os débitos serão atualizados até a 
data da alienação. DO PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, por 
meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo. O arrematante poderá, ainda, efetuar o pagamento do preço ofertado 
através de entrada de 30% (trinta por cento) no ato e o restante em até 15 (quinze) dias, independente de garantias e através 
de guia de depósito judicial em favor do Juízo competente. DO PARCELAMENTO – Eventuais pedidos de parcelamento 
deverão ser submetidos ao Juízo para aprovação e estabelecimento de garantias. COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de 
arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO EM 2º LEILÃO não serão aceitos lances inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) 
do valor atualizado da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – Edital completo com forma de 
pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do arrematante, transferência do bem e demais condições no 
site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 
patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC, e será afixado e publicado, nos termos da lei. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediuse o presente edital em resumo que será 
publicado e afixado na forma da Lei. Campinas, 26 de outubro de 2021. RENATA MANZINI Juíza de Direito

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

LEILÃO SOMENTE ON-LINE
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO /SP

SERÃO LEILOADOS CARROS COM DIREITO A DOCUMENTO e MATERIAIS INSERVÍVEIS; 
DATA: ABERTURA 07/12/2021 AS 14 H - ENCERRAMENTO 14/12/2021 AS 14 H; 

LOCAL: www.moralesleiloes.com.br 
VISITAÇÃO: Dias úteis compreendidos entre 07/12 e 13/12 de 2021, das 08:00 as 10:00 horas e 
das 13:30 às 16:30 e no dia 14/12 das 08:00 as 10:00 e devem ser agendadas com o Sr. Gabriel 

ou a Srª Cristiane pelo telefone 19.3855.9694.  
LEILOEIRO OFICIAL:  ANDERSON MORALES  JUCESP 379

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

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

HISA LEILOES – (11)4266-0538 – www.hisaleiloes.com.br - LEILÃO – 
Comitente vendedor: TRANSMARTINI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 
inscrita no CNPJ sob nº 11.152.814/0001-68 - Data: 14 de Dezembro de 
2021, às 11h00. O leilão será realizado pela Leiloeira Oficial Sra. Tatiana 

Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à Travessa Comandante Salgado, 75 - São Caetano do 
Sul/SP, online no site www.hisaleiloes.com.br. A descrição detalhada do lote será exibida no 
site. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. Lote 01: 02 Smart TV's 58" 
Philips. Lance Inicial: R$2.000,00; Lote 02: 02 Smart TV’s 55" Philco 4K. Lance Inicial: 
R$1.600,00; Lote 03: 02 Smart TV’s 55" Philco Lance Inicial: R$1.600,00; Lote 04: 01 Smart 
TV’s 58" Philco 4K / 01 Smart TV 55" Philco. Lance Inicial: R$1.600,00; Lote 05: 02 Smart 
TV’s 55" Samsung UN55TU7000G 4K. Lance Inicial: R$2.000,00; Lote 06: 02 Smart TV’s 65" 
Samsung 4k. Lance Inicial: R$3.000,00; Lote 07: 01 Smart TV’s 65" Samsung 
UN65TU7020G 4K. Lance Inicial: R$1.500,00. Edital completo, condições de venda e 
participação deste leilão estão disponíveis em nosso site www.hisaleiloes.com.br

EDITAL Nº S01/P0066-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 VILLE-PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ 03.817.282/0001-02 
E FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ 09.074.306/0001-67, venderá em 1º 
e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Um 
terreno situado na Rua Um, constituído pelo Lote nº 01, da Quadra S, do loteamento denominado 
“Páteo do Colégio”, em Itatiba/SP, com a área de 577,49m². Matrícula nº 48.862 – Oficial de Registro de 
Imóveis de Itatiba/SP. 1º LEILÃO 16/12/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 204.649,48. 2º LEILÃO 17/12/2021 
às 11h00 - VALOR: R$ 751.446,65. 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 24/11/2021. O Fiduciante 
- FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS CPF 112.985.308-06 – comunicado das datas dos leilões, 
também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão tomar 
conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | 
(11)94886-0334.

EDITAL Nº 2703/P0002-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 AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA – 

CNPJ 50.069.947/0001-27 E FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ 09.074.306/0001-67, 
venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: 
Um terreno situado na Rua José Marin, constituído pelo lote nº 03, da quadra “27”, do loteamento denominado 
“Residencial Reserva Santa Rosa”, em Itatiba/SP, com área total de 557,37m². Matrícula nº 53.060 – Oficial de Registro 
de Imóveis de Itatiba/SP. 1º LEILÃO 16/12/2021 às 11h15 - VALOR: R$ 154.559,15. 2º LEILÃO 17/12/2021 às 11h15 - 
VALOR: R$ 921.459,53. 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 24/11/2021. Os Fiduciantes - SILMARA ALESSANDRA FRANCISCONI BASSETTO CPF 
137.536.198-84 E LUIS HENRIQUE BASSETTO CPF 083.664.778-51 – 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.

ÁREA COM APROXIMADAMENTE 35
HECTARES 

LOCAL: JUIZ DE FORA/MG

ÁREA 35 HECTARES

28/01/2022 14:00 HRS

GLEBA CONTENDO 163.661.08M²
COM ZRE DE 35.222.44M² 

LOCAL: RODOVIA CÔNEGO DOMÊNICO RAGONI 

GLEBA

26/01/2022 14:00 HRS

IMÓVEL URBANO CONTENDO 
34.100M² 

LOCAL: CURITIBA/PR

IMÓVEL URBANO

21/01/2022 14:00 HRS

EQUIPAMENTOS DIVERSOS
GERADOR - TRANSFORMADOR ENTRE OUTROS

 LOCAL: DIVINÓPOLIS/MG

EQUIPAMENTOS

13/01/2022 14:00 HRS
Av. Nove de Julho, 3229 - Cj. 401 - Jd. Paulista - São Paulo/SP

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

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

Felipe Nunes Gomes Teixeira Bignardi – JUCESP 950

Leilão de Imóveis e Materiais
Somente Online

Cadastre-se antecipadamente no site para participar do leilão

Visitação: Agendar com a equipe da Leiloei

Imóveis residenciais em: Campos dos Goytacazes/RJ, Natal/RN, Ribeirão Preto/SP e Serra/ES

Bens à venda: mesas em madeira maciça em diversos tamanhos e formatos, quadros, 

cadeiras, cômodas, relógio tipo cuco, lustres, pratarias em geral, vasos, copos e demais itens.

08/12 - 15H00

09/12 - 11H00

08/12 - 11H00

Imóveis residenciais e comerciais em: Cidade Ocidental/GO, Colorado/PR e Tobias Barreto/SE

EMPRESA
VENDE

ANTIGUIDADES

Bens à venda: torno de bancada, desbobinador de chapa, 17 grampeadores 
p e d e s t a l ,  t e s o u r a  m e c â n i c a  e  s e r r a  t i p o  v a i  e  v e m ,  m / C i n c i n a t t i .

09/12 - 15H00

Publique em 
jornal de grande 
circulação

Ligue já: 
11. 3729-6600 

DocuSign Envelope ID: B1D53A24-434E-4FE9-993F-D0ED74C1C18D



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

B2gazetasp.com.br
SÁBADO, 4 A SEGUNDA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2021 

Tel. (11) 4040-8060 | www.RicoLeiloes.com.br

Os lotes estarão disponíveis para visitação no dia  10/12/2021 das 09h00 às 16h00 

na Rua Vitório, 142 - Vila Prel - São Paulo/SP, CEP: 05780-410

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

Este edital será fornecido a qualquer interessado pela Leiloeira Oficial, através do site 

www.ricoleiloes.com.br e no endereços eletrônico contato@ricoleiloes.com.br 

LEILÃO DE VEÍCULOS
E MATERIAIS INSERVÍVEIS

13/12/2021
à partir das 10h00

Encerramento:

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

Leiloeira Oficial – Danielle Marie Lemos da Cruz - JUCESP 1121

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 3ª Vara Cível da Comarca de Bauru/SP. Processo nº 1027903-
47.2018.8.26.0071. Requerida(o)(s)/Executada(o)(s): ADVOCACIA JOSE MARTINS e JOSE MARTINS; a coproprietária MULTICOBRA 
SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA; Credor(es) e/ou interessado(s): GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, ALEXANDRE 
STOPPA CAMPOI PADILHA e FERNANDA STOPPA CAMPOI PADILHA; os credores FAZENDA NACIONAL, MAX CRED FACTORING 
FOMENTO MERCANTIL LTDA, CIRO FACHIM SGAVIOLI, CINTIA APARECIDA FARIA CRUAIA, CRISTIANE SOUZA SANTOS, ANA 
CAROLINE ALVES JACINTO, MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA, QUEIROZ GUIDO CONSULTORIA LTDA – ME, LARISSA SOUZA 
DE PAULO, FLAVIA CAROLINA MAZZONI PELEGRINI, LUANA ALESSANDRA MACHADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
e DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP; o credor tributário MUNICÍPIO DE BAURU; a locatária 
IGREJA BATISTA DE BAURU. 1º Leilão começa em 18/01/2022, às 11hs00min, e termina em 21/01/2022, às 11hs00min e; 2º 
Leilão começa em 21/01/2022, às 11hs01min, e termina em 10/02/2022, às 11hs00min. Bens a serem leiloados: Lote 01: Dois 
prédios térreos, sendo um comercial, de tijolos, contendo um salão para oficina, um coberto, um vestiário e um w.c., sob nº 7-28 e, 
o outro um barracão, de tijolos, comporto de barracão, coberto, w.c. e circulação, sob nº 7-32, ambos pela Avenida Aureliano Cardia 
e o respectivo terreno, na Vila Cardia, Bauru/SP; e Lote 02: Terreno, correspondente ao lote 7-A, da quadra 5, da Vila Cardia desta 
cidade, com a área de 484,00 metros quadrados, que recebeu o número 4-35 pela rua Piauí, respectivamente, com as descrições 
completas nas Matrículas nºs 55.714 e nº 23.853 do 2º CRI da Comarca de Bauru/SP. Ônus: Constam ônus e recurso pendente, 
vide edital completo. Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 4.513.029,50 (Totalidade – Lotes 01 e 02)* – Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 
3.836,075.07* – 85% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. Comissão do Leiloeiro: + 5% sobre o valor da arrematação. 
Leiloeiro Oficial: Sr. Daniel Bizerra da Costa – JUCESP 1.175. Ficam os requeridos ADVOCACIA JOSE MARTINS e JOSE MARTINS, 
seu cônjuge, se casado for; a coproprietária MULTICOBRA SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA; os credores hipotecários GAPLAN 
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, ALEXANDRE STOPPA CAMPOI PADILHA e FERNANDA STOPPA CAMPOI PADILHA; 
os credores FAZENDA NACIONAL, MAX CRED FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, CIRO FACHIM SGAVIOLI, CINTIA 
APARECIDA FARIA CRUAIA, CRISTIANE SOUZA SANTOS, ANA CAROLINE ALVES JACINTO, MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA, 
QUEIROZ GUIDO CONSULTORIA LTDA – ME, LARISSA SOUZA DE PAULO, FLAVIA CAROLINA MAZZONI PELEGRINI, LUANA 
ALESSANDRA MACHADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO e DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO/SP; o credor tributário MUNICÍPIO DE BAURU; a locatária IGREJA BATISTA DE BAURU e demais interessados INTIMADOS 
das designações supra, bem como da penhora realizada em data de 30/10/2019, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação 
pessoal/postal. O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o 
edital completo e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148. Bauru, 26 de novembro de 2021.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 32ª Vara Cível da Comarca da Capital/SP. Processo nº 1030839-
89.2017.8.26.0100. Executados: BARILE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA e JOÃO FAUSTINO DA 
NÓBREGA; Coproprietária KATIA REGINA DA NÓBREGA; Credores e/ou interessados: MÁRCIO PALOMARES SALERNO, 
ARMCO DO BRASIL S/A, DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A, DENISE MARZANO 
BARILE, FRANCILEUDO ALVES DE SOUZA, JULIO NETO DE SOUSA, FRANCIEDO JOSÉ ANTUNES, JOÃO RODRIGUES 
COELHO, LUCIANA RAMOS RIBEIRO, GIVALDO NASCIMENTO DE AZEVEDO e MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 1º Leilão 
começa em 31/01/2022, às 11hs00min, e termina em 03/02/2022, às 11hs00min e; 2º Leilão começa em 03/02/2022, às 
11hs01min, e termina em 23/02/2022, às 11hs00min. BEM A SER LEILOADO: Prédio que recebeu o nº 297 da Rua Sardinha 
da Silveira, com 331,25m² de área construída, Jardim Franca, São Paulo/SP com descrição completa na Matrícula nº 102.437 
do 15º CRI da Comarca da Capital/SP. Contribuinte nº 070.198.0037-8. Ônus: constam ônus, vide edital completo. Lance 
mínimo no 1º Leilão: R$ 2.327.341,50* – Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 1.745.506,13* – 75% do valor de avaliação – aplicação 
art. 843/CPC. *sujeitos à atualização. Comissão do Leiloeiro: + 5% sobre o valor da arrematação. Leiloeiro Oficial: Sr. Daniel 
Bizerra da Costa – JUCESP 1.175. Ficam os requeridos BARILE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA, 
na pessoa de seu representante legal e JOÃO FAUSTINO DA NÓBREGA, do seu cônjuge, se casado for; a coproprietária 
KATIA REGINA DA NÓBREGA, do seu cônjuge, se casado for; o locador caucionado MÁRCIO PALOMARES SALERNO; o 
credor hipotecário ARMCO DO BRASIL S/A; os credores DESENVOLVE SP -  AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO S/A e DENISE MARZANO BARILE; os credores trabalhistas FRANCILEUDO ALVES DE SOUZA, JULIO NETO DE 
SOUSA, FRANCIEDO JOSÉ ANTUNES, JOÃO RODRIGUES COELHO, LUCIANA RAMOS RIBEIRO e GIVALDO NASCIMENTO 
DE AZEVEDO; o credor tributário MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, e demais interessados INTIMADOS das designações supra, 
bem como da penhora realizada em data de 24/01/2020, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. 
O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital completo 
e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148. São Paulo, 30 de novembro de 2021.

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

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

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL

EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA, CONHECIMENTO DE INTERESSADOS e INTIMAÇÃO do executado ALBERTO TADACHI 
NIYAMA (CPF/MF 075.434.838-58) e seu cônjuge MARIA LUIZA (qualificação ignorada); do credor fiduciário CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL – CEF (CNPJ/MF 00.360.305/0001-04); da credora tributária FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
CAMPINAS/SP; e demais interessados, expedido nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Processo nº 
1012290-86.2017.8.26.0114, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, requerido por CONDOMINIO 
EDIFÍCIO PRAIA DO PONTAL. Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) bem(ns) 
abaixo descrito(s), através do portal de leilões on-line da www.leiloei.com, em condições que segue: O 1º LEILÃO em 
10/01/2022, às 14h40 e término em 13/01/2022, às 14h40, e não havendo licitante seguirá, sem interrupção, o 2º LEILÃO 
até o dia 03/02/2022, às 14h40 (Horário de Brasília). DO BEM – OS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE UMA UNIDADE 
AUTÔNOMA designada por APARTAMENTO DUPLEX Nº D1, localizado no térreo do Condomínio EDIFÍCIO PRAIA DO 
PONTAL, situado na Rua Clodomiro Franco de Andrade Junior, nº 463, nesta cidade, com as seguintes áreas: privativa de 
112,1542m², comum de 20,2055m², total de 132,3597m² e fração ideal no terreno de 5,118% ou 59,9830m² no terreno onde 
encontra-se construído o condomínio, objeto da Matrícula geral nº 178.763 do 3ª CRI da Comarca de Campinas/SP. 
Cadastro Municipal CC nº 3441.11.03.0591.01001. OBSERVAÇÕES – Consta do Auto de Avaliação, às fls. 160-161 dos 
autos, que aparentemente o apartamento não apresenta defeitos, rachaduras ou problemas estruturais, tendo bom 
acabamento. E ainda que o imóvel dispõe, no primeiro piso, de uma sala com sacada, cozinha e área de serviço, no segundo 
piso de uma sala, dois quartos e um banheiro, no terceiro piso de uma pequena sala e no quarto piso de uma suíte com closet. 
AVALIAÇÃO – R$ 590.000,00 (junho/2021 – fls. 160-161 e 178-179). DOS ÔNUS – Consta da respectiva matrícula 
imobiliária, conforme R.05 (23/04/2015) a alienação fiduciária do imóvel em benefício da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 
CEF; e conforme Av.07 (18/09/2018) a PENHORA EXEQUENDA dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel. Não 
constam nos autos recurso ou causa pendente de julgamento. DÉBITOS FIDUCIÁRIOS – R$ 333.209,42, atualizados 
até setembro/2021, conforme informação da credora fiduciária CAIXA  ECONÔMICA FEDERAL – CEF, às fls. 188-198 dos 
autos. DÉBITOS FISCAIS – R$ 12.534,19, referentes a débitos tributários sobre o imóvel, dos exercícios de 2012 a 2014 e 
2017 a 2020, em parcelamento, além do ano de 2021, conforme pesquisa junto a Prefeitura de Campinas/SP, em 26/10/2021. 
DÉBITO EXEQUENDO – $ 12.737,18 (dezembro/2017 - fls. 43-44 dos autos). *Todos os débitos serão atualizados até a 
data da alienação. DO PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, por 
meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo. O arrematante poderá, ainda, efetuar o pagamento do preço ofertado 
através de entrada de 30% (trinta por cento) no ato e o restante em até 15 (quinze) dias, independente de garantias e através 
de guia de depósito judicial em favor do Juízo competente. DO PARCELAMENTO – Eventuais pedidos de parcelamento 
deverão ser submetidos ao Juízo para aprovação e estabelecimento de garantias. COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de 
arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO EM 2º LEILÃO não serão aceitos lances inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) 
do valor atualizado da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – Edital completo com forma de 
pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do arrematante, transferência do bem e demais condições no 
site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 
patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC, e será afixado e publicado, nos termos da lei. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediuse o presente edital em resumo que será 
publicado e afixado na forma da Lei. Campinas, 26 de outubro de 2021. RENATA MANZINI Juíza de Direito

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

LEILÃO SOMENTE ON-LINE
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO /SP

SERÃO LEILOADOS CARROS COM DIREITO A DOCUMENTO e MATERIAIS INSERVÍVEIS; 
DATA: ABERTURA 07/12/2021 AS 14 H - ENCERRAMENTO 14/12/2021 AS 14 H; 

LOCAL: www.moralesleiloes.com.br 
VISITAÇÃO: Dias úteis compreendidos entre 07/12 e 13/12 de 2021, das 08:00 as 10:00 horas e 
das 13:30 às 16:30 e no dia 14/12 das 08:00 as 10:00 e devem ser agendadas com o Sr. Gabriel 

ou a Srª Cristiane pelo telefone 19.3855.9694.  
LEILOEIRO OFICIAL:  ANDERSON MORALES  JUCESP 379

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

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

HISA LEILOES – (11)4266-0538 – www.hisaleiloes.com.br - LEILÃO – 
Comitente vendedor: TRANSMARTINI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 
inscrita no CNPJ sob nº 11.152.814/0001-68 - Data: 14 de Dezembro de 
2021, às 11h00. O leilão será realizado pela Leiloeira Oficial Sra. Tatiana 

Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à Travessa Comandante Salgado, 75 - São Caetano do 
Sul/SP, online no site www.hisaleiloes.com.br. A descrição detalhada do lote será exibida no 
site. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. Lote 01: 02 Smart TV's 58" 
Philips. Lance Inicial: R$2.000,00; Lote 02: 02 Smart TV’s 55" Philco 4K. Lance Inicial: 
R$1.600,00; Lote 03: 02 Smart TV’s 55" Philco Lance Inicial: R$1.600,00; Lote 04: 01 Smart 
TV’s 58" Philco 4K / 01 Smart TV 55" Philco. Lance Inicial: R$1.600,00; Lote 05: 02 Smart 
TV’s 55" Samsung UN55TU7000G 4K. Lance Inicial: R$2.000,00; Lote 06: 02 Smart TV’s 65" 
Samsung 4k. Lance Inicial: R$3.000,00; Lote 07: 01 Smart TV’s 65" Samsung 
UN65TU7020G 4K. Lance Inicial: R$1.500,00. Edital completo, condições de venda e 
participação deste leilão estão disponíveis em nosso site www.hisaleiloes.com.br

EDITAL Nº S01/P0066-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 VILLE-PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ 03.817.282/0001-02 
E FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ 09.074.306/0001-67, venderá em 1º 
e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Um 
terreno situado na Rua Um, constituído pelo Lote nº 01, da Quadra S, do loteamento denominado 
“Páteo do Colégio”, em Itatiba/SP, com a área de 577,49m². Matrícula nº 48.862 – Oficial de Registro de 
Imóveis de Itatiba/SP. 1º LEILÃO 16/12/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 204.649,48. 2º LEILÃO 17/12/2021 
às 11h00 - VALOR: R$ 751.446,65. 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 24/11/2021. O Fiduciante 
- FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS CPF 112.985.308-06 – comunicado das datas dos leilões, 
também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão tomar 
conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | 
(11)94886-0334.

EDITAL Nº 2703/P0002-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 AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA – 

CNPJ 50.069.947/0001-27 E FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ 09.074.306/0001-67, 
venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: 
Um terreno situado na Rua José Marin, constituído pelo lote nº 03, da quadra “27”, do loteamento denominado 
“Residencial Reserva Santa Rosa”, em Itatiba/SP, com área total de 557,37m². Matrícula nº 53.060 – Oficial de Registro 
de Imóveis de Itatiba/SP. 1º LEILÃO 16/12/2021 às 11h15 - VALOR: R$ 154.559,15. 2º LEILÃO 17/12/2021 às 11h15 - 
VALOR: R$ 921.459,53. 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 24/11/2021. Os Fiduciantes - SILMARA ALESSANDRA FRANCISCONI BASSETTO CPF 
137.536.198-84 E LUIS HENRIQUE BASSETTO CPF 083.664.778-51 – 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.

ÁREA COM APROXIMADAMENTE 35
HECTARES 

LOCAL: JUIZ DE FORA/MG

ÁREA 35 HECTARES

28/01/2022 14:00 HRS

GLEBA CONTENDO 163.661.08M²
COM ZRE DE 35.222.44M² 

LOCAL: RODOVIA CÔNEGO DOMÊNICO RAGONI 

GLEBA

26/01/2022 14:00 HRS

IMÓVEL URBANO CONTENDO 
34.100M² 

LOCAL: CURITIBA/PR

IMÓVEL URBANO

21/01/2022 14:00 HRS

EQUIPAMENTOS DIVERSOS
GERADOR - TRANSFORMADOR ENTRE OUTROS

 LOCAL: DIVINÓPOLIS/MG

EQUIPAMENTOS

13/01/2022 14:00 HRS
Av. Nove de Julho, 3229 - Cj. 401 - Jd. Paulista - São Paulo/SP

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

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

Felipe Nunes Gomes Teixeira Bignardi – JUCESP 950

Leilão de Imóveis e Materiais
Somente Online

Cadastre-se antecipadamente no site para participar do leilão

Visitação: Agendar com a equipe da Leiloei

Imóveis residenciais em: Campos dos Goytacazes/RJ, Natal/RN, Ribeirão Preto/SP e Serra/ES

Bens à venda: mesas em madeira maciça em diversos tamanhos e formatos, quadros, 

cadeiras, cômodas, relógio tipo cuco, lustres, pratarias em geral, vasos, copos e demais itens.

08/12 - 15H00

09/12 - 11H00

08/12 - 11H00

Imóveis residenciais e comerciais em: Cidade Ocidental/GO, Colorado/PR e Tobias Barreto/SE

EMPRESA
VENDE

ANTIGUIDADES

Bens à venda: torno de bancada, desbobinador de chapa, 17 grampeadores 
p e d e s t a l ,  t e s o u r a  m e c â n i c a  e  s e r r a  t i p o  v a i  e  v e m ,  m / C i n c i n a t t i .

09/12 - 15H00

Publique em 
jornal de grande 
circulação

Ligue já: 
11. 3729-6600 

B3gazetasp.com.br
SÁBADO, 4 A SEGUNDA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2021 

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

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

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

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

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s):  KALLAS, torna púbico a oferta, em leilão ONLINE – KALLAS KRONOS MOE-
MA 29m2 e STAND 200m2 (ref 4) extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento decorado 
abaixo relacionados, com encerramento a partir das 11h do dia 13/12/2021, 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: COOKTOP CONSUL 04 BOCAS MOD. VE: CDO6OAEUNA-50, LM. R$ 
100,00,  LT. 2: FORNO ELECTROLUX MOD. OE8NX (220V), LM. R$ 300,00,  LT. 3: TV SAMSUNG 
MOD. UN55TU7000IG (SEM GARANTIA DE CONTROLE E FONTE), LM. R$ 400,00,  LT. 4: EVAPO-
RADORA E CONDENSADORA ELGIN MOD. 12000 BTUS  220V (SEM GARANTIA DE CONTRO-
LE), LM. R$ 300,00,  LT. 5: EVAPORADORA E CONDENSADORA COMFEE MOD. 12000 BTUS 
220V (SEM GARANTIA DE CONTROLE), LM. R$ 300,00,  LT. 6: EVAPORADORA E CONDENSA-
DORA ELGIN MOD. 12000 BTUS  220V (SEM GARANTIA DE CONTROLE), LM. R$ 300,00,  LT. 7: 
EVAPORADORA E CONDENSADORA ELGIN MOD. 12000 BTUS (220V), LM. R$ 300,00,  LT. 8: 
CONDENSADORA E EVAPORADORA ELGIN 60000 BTUS (SEM GARANTIA DE CONTROLE), LM. 
R$ 400,00,  LT. 9: CONDENSADORA E EVAPORADORA ELGIN 60000 BTUS (SEM GARANTIA DE 
CONTROLE), LM. R$ 400,00,  LT. 10: CONDENSADORA E EVAPORADORA ELGIN 60000 BTUS 
(SEM GARANTIA DE CONTROLE), LM. R$ 400,00,  LT. 11: CONDENSADORA E EVAPORADORA 
ELGIN 60000 BTUS (SEM GARANTIA DE CONTROLE), LM. R$ 400,00,  LT. 12: CONDENSADORA 
E EVAPORADORA ELGIN 60000 BTUS (SEM GARANTIA DE CONTROLE), LM. R$ 400,00,  LT. 
13: TORNEIRA DECA, LM. R$ 100,00,  LT. 14: CHUVEIRO DECA COM 02 ACABAMENTOS PARA 
MISTURADOR (COM AVARIAS), LM. R$ 100,00,  LT. 15: TORNEIRA COM 02 ACABAMENTOS 
PARA MISTURADOR, LM. R$ 100,00,  LT. 16: MARCENARIA DESMONTADA, LM. R$ 350,00,  LT. 
17: MARCENARIA DESMONTADA, LM. R$ 350,00,  LT. 18: VASO SANITÁRIO DECA COM DUPLO 
ACIONAMENTO , LM. R$ 200,00,  LT. 19: CUBA MED. APROX. 60X20X50, LM. R$ 80,00,  LT. 20: 
PEDRA COM CUBA (OBS: COM AVARIA/  MED. MEDIANTE VISITAÇÃO), LM. R$ 50,00,  LT. 21: 
TAPETE MED. APROX. 215X200 , LM. R$ 60,00,  LT. 22: TAPETE MED. APROX. 216X141, LM. R$ 
50,00,  LT. 23: 04 CADEIRAS COM RODIZÍOS, LM. R$ 60,00,  LT. 24: 04 CADEIRAS COM RODI-
ZÍOS, LM. R$ 60,00,  LT. 25: 04 CADEIRAS COM RODIZÍOS, LM. R$ 60,00,  LT. 26: BANQUETA, 
LM. R$ 60,00,  LT. 27: BANQUETA, LM. R$ 60,00,  LT. 28: BANQUETA, LM. R$ 60,00,  LT. 29: 02 
BANCOS (COM AVARIA), LM. R$ 20,00,  LT. 30: CADEIRA, LM. R$ 100,00,  LT. 31: CADEIRA, LM. 
R$ 100,00,  LT. 32: CADEIRA, LM. R$ 50,00,  LT. 33: 07 CADEIRAS DE PLÁSTICO, LM. R$ 30,00,  
LT. 34: MESA MED. APROX. 28X44X28, LM. R$ 40,00,  LT. 35: MESA DIÂM. APROX. 39X50, LM. 
R$ 40,00,  LT. 36: MESA DIÂM. APROX. 45X62, LM. R$ 50,00,  LT. 37: MESA DE CENTRO  DIÂM. 
APROX. 70X26, LM. R$ 60,00,  LT. 38: MESA DIÂM. APROX. 80X78 COM AVARIA, LM. R$ 60,00,  
LT. 39: 03 MESAS DE PLÁSTICO (COM AVARIA), LM. R$ 20,00,  LT. 40: MESA DE CENTRO MED. 
APROX. 55X31X55, LM. R$ 30,00,  LT. 41: BANCO MED. APROX. 140X42X36, LM. R$ 40,00,  LT. 
42: PUFF MED. APROX. 126X42X47, LM. R$ 60,00,  LT. 43: BASE DE CAMA COM COLCHÃO 
CASAL MED. APROX. 138X188 (COM AVARIA), LM. R$ 200,00,  LT. 44: SUPORTE PET, LM. R$ 
60,00,  LT. 46: PAINEL COM PLANTAS (COM AVARIA), LM. R$ 40,00,  LT. 47: PAINEL ESTOFADO 
04 PARTES, LM. R$ 50,00,  LT. 48: QUADRO MED. APROX. 70X80, LM. R$ 50,00,  LT. 49: QUADRO 
MED. APROX. 60X60, LM. R$ 40,00,  LT. 50: QUADRO MED. APROX. 60X60 COM AVRIA, LM. R$ 
40,00,  LT. 51: BALCÃO MED. APROX. 258X100X70 COM AVARIA, LM. R$ 60,00,  LT. 52: BALCÃO 
MED. APROX. 254X100X110  COM AVARIA, LM. R$ 60,00,  LT. 53: CORTINA 02 PEÇAS, LM. R$ 
50,00,  LT. 54: CORTINA 02 PEÇAS, LM. R$ 50,00,  LT. 55: JARRA E PRATO DECORATIVO, LM. R$ 
50,00,  LT. 56: 03 LATAS, LM. R$ 50,00,  LT. 57: 02 VASOS, LM. R$ 50,00,  LT. 58: VASO E VELA, 
LM. R$ 50,00,  LT. 59: 02 LATAS, LM. R$ 50,00,  LT. 60: 02 PRATOS, 02 XÍCARAS, 02 PIRES, 03 
BOWLS, POTE E 04 UTENSÍLIOS, LM. R$ 60,00,  LT. 61: TIJELA, SUPORTE E 10 TALHERES, LM. 
R$ 50,00,  LT. 62: 02 VASOS, LM. R$ 60,00,  LT. 63: BANDEJA, GUARDANAPO E 03 UTENSÍLIOS, 
LM. R$ 60,00,  LT. 64: 02 VASOS, LM. R$ 60,00,  LT. 65: VASO E 08 LIVROS, LM. R$ 50,00,  LT. 66: 
02 VASO E 10 LIVROS, LM. R$ 50,00,  LT. 67: VASO, CENTRO DE MESA E 10 LIVROS, LM. R$ 
40,00,  LT. 68: 02 CESTOS, PORTA RETRATO E 10 LIVROS, LM. R$ 40,00,  LT. 69: VASO E 09 LI-
VROS, LM. R$ 40,00,  LT. 70: VASO E POTE, LM. R$ 40,00,  LT. 71: TOALHA DE MÃO, TOALHA DE 
BANHO, SUPORTE E MASSAGEADOR, LM. R$ 40,00,  LT. 72: 02 ALMOFADAS, LM. R$ 50,00,  LT. 
73: MANTA E ALMOFADA, LM. R$ 50,00,  LT. 74: 02 ALMOFADAS, LM. R$ 50,00,  LT. 75: 02 LEN-
ÇÓIS E ALMOFADA, LM. R$ 50,00,  LT. 76: COBRE LEITO E 02 TRAVESSEIROS, LM. R$ 60,00,  
LT. 77: 03 ALMOFADAS, LM. R$ 60,00,  LT. 78: 05 CAMISETAS, 06 CABIDES E 08 LIVROS, LM. R$ 
40,00,  LT. 79: LUMINÁRIA, LM. R$ 60,00,  LT. 80: LUMINÁRIA, LM. R$ 60,00,  LT. 81: LUMINÁRIA, 
LM. R$ 60,00,  LT. 82: PLANTAS ARTIFICIAIS, LM. R$ 30,00. Os bens poderão ser examinados pe-
los interessados  mediante AGENDAMENTO PRÉVIO, através do e-mail: atendimento@lancetotal.
com.br até o dia 09/12/2021 – das 10 às 15 horas (Depósito Anastácio) .  Retirada dos bens: No dia 
20 de Dezembro  de 2021 , das 10hs às 14h -  (Depósito Anastácio). A venda será realizada à vista. O 
pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será 
realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes consulte o site www.lancetotal.
com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada 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, com encerramento a partir das 11h00  do dia 10/12/2021, no portal  www.lan-
cetotal.com.br, nos termos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, 
DE 26 DE JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 
2013. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao 
Leiloeiro qualquer responsabilidade quanto ao estado de conservação.  Os bens poderão ser exa-
minados 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 ar-
rematação, 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.

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

GRANDE LEILÃO PÚBLICO DE VEÍCULOS - Somente Online

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

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

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

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

Leiloeira Oficial - Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661

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

SATO LEILÕES – (11) 4223-4343 – www.satoleiloes.com.br – LEILÃO – Comitente 
vendedor: BRINK S SEGURANÇA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA – CNPJ: 
60.860.087/0001-07 – Data: 14 de Dezembro de 2021, às 11:00.  O leilão será 
realizado pela Leiloeira Oficial Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à 

Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP, online no site 
www.satoleiloes.com.br. A descrição dos lotes detalhadas serão exibidas no site. Os bens serão 
vendidos no estado em que se encontram. Lote 01: CHASSI MERCEDES-BENZ 712c 1999/1999 – 
lance inicial R$ 7.000,00; Lote 02: CHASSI MERCEDES-BENZ 710 2001/2001 – lance inicial R$ 
8.000,00; EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ 
DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.satoleiloes.com.br.

SATO LEILÕES – (11) 4223-4343 – www.satoleiloes.com.br - LEILÃO – 
Comitente vendedor: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Itajubá – 
Sicoob Sul de Minas Inscrito no CNPJ sob nº 04.079.285/0001-59. - Data: 17 de 
Dezembro de 2021, às 11h00. O leilão será realizado pela Leiloeira Oficial Sra. 

Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à Travessa Comandante Salgado, 75 - São Caetano do 
Sul/SP, online no site www.satoleiloes.com.br. A descrição detalhada do lote será exibida no site. Os 
bens serão vendidos no estado em que se encontram. Lote 1: Um lote de terreno urbano, 
identificado como "Lote 05", situado na Rua Projetada, bairro Frei Orestes, na cidade de 
Brazópolis/MG, com área de 313,88m² (trezentos e treze metros e oitenta e oito centímetros 
quadrados). Matrícula nº 9137 do Registro de Imóveis da Comarca de Brazópolis/MG. Lance Inicial: 
R$ 75.000,00. Edital completo, condições de venda e participação deste leilão estão disponíveis 
em nosso site www.satoleiloes.com.br

SATO LEILÕES – (11)4223-4343 – www.satoleiloes.com.br- LEILÃO ONLINE – 
Comitente vendedor: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A - CNPJ sob nº 
10.371.492/0001-85. - Data: 20 de Dezembro de 2021, às 11:00.  O leilão será 
realizado pelo Leiloeiro Oficial Sr. Antonio Hissao Sato Junior - JUCESP nº 

690, situado à Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP. A 
descrição dos lotes detalhadas serão exibidas no site. Os bens serão vendidos no estado em que 
se encontram. IMÓVEL: LOTE 01: Um prédio residencial, constituído de tijolos e coberto de 
telhas, situado com frente para a Avenida Saldanha da Gama, nº 1315 (lado ímpar), em Matão/SP, 
com seu respectivo terreno. O número da Inscrição Cartográfica do Imóvel objeto desta 
matrícula na Prefeitura Municipal de Matão/SP é 251.14.70.0316.01.001.4. Desocupado. Lance 
Inicial: R$ 250.000,00. Matrícula nº 8.822 – Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Matão/SP. Edital completo, condições de venda e participação deste leilão estão disponíveis 
em nosso site www.satoleiloes.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. 11ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0930652-74.1997.8.26.0100. Executados: requerido(s) ISSA KHALIL IBRAHIM - Apto. C/682,93m2 
- Santana. Rua Pedro Doll, nº443, São Paulo/SP - Contribuinte nº 072.07102372. Descrição completa na Matrícula nº 
61.645 do 3º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 2.600.721,73 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
1.560.433,038 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
18/01/2022 às 13h50min, e termina em 21/01/2022 às 13h50min; 2ª Praça começa em 21/01/2022 às 13h51min, e 
termina em 10/02/2022 às 13h50min. Ficam os requerido(s) ISSA KHALIL IBRAHIM, bem como seu cônjuge, se 
casado(a)(s) for(em),  coproprietário(a) NEIDE FRESNEDA KHALIL IBRAHIM, bem como os credores WALTER 
MONACCI, ARLETE MONACCI MARACCINI, ROBERTO LUIS PUCETTI, FRANCISCO POLI, INSTITUTO NACIONAL 
SEGURO SOCIAL, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILA TORLONIA, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, credor(a) 
hipotecário MESBLA S/A, ELISSA COMÉRCIO DE MALHAS E ROUPAS LTDA e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 
03/09/2003. 

 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ. 
Processo: nº 1003261-39.2017.8.26.0008. Executados: executado(s) ITALO COM DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA 
BICICLETAS LTDA. EPP - RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESPOLIO DE ITALO MARCELINO RENDA - Terreno c/ 
145,20m2. Rua Edmundo Placido Chiavegato, nº 09, São Paulo/SP - Contribuinte nº 11041700171. Descrição completa na 
Matrícula nº 9.074 do 17º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 599.678,00 - Lance mínimo na 2ª praça: 
R$ 359.806,80 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS. DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
28/01/2022 às 13h20min, e termina em 31/01/2022 às 13h20min; 2ª Praça começa em 31/01/2022 às 13h21min, e 
termina em 21/02/2022 às 13h20min. Ficam os executado(s) ITALO COM DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA 
BICICLETAS LTDA. EPP - RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESPOLIO DE ITALO MARCELINO RENDA, bem como seu 
cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , bem como os credores BONS DIAS IMOBILIÁRIA LTDA, BANCO SAFRA S/A, BANCO 
DAYCOVAL S/A, terceiro(a) interessado BRUNO DA ROCHA RENDA, MARIA ÂNGELA DA ROCHA RENDA, CAMILA DA 
ROCHA RENDA, CARLA DA ROCHA RENDA, MANOEL MARTINEZ FRIEBOLIM seu cônjuge CACILDA EVANIR DE 
MARCHI MARTINEZ e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para 
a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 13/12/2018. 

 

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 – 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 DE VEÍCULOS | Comitente vendedor: FABIO 
FERNANDES NETTO REPRESENTAÇÃO inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
01.783.235/0001-60. O leilão será realizado 14 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. Leiloeira Oficial 
Sra. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817.

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 
10h00 - VALOR: R$ 2.000.000,00 e 2º leilão público – 21/12/2021 às 10h00 - VALOR: R$ 

4.706.425,47. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelos credores fiduciários PAULO 
RODRIGUES DOS SANTOS CPF 064.134.042-72 E MIRACELY SOUZA DOS SANTOS CPF 104.429.602-04, 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 prédio, à Rua Rio Turvo nº 938, no 
43º subdistrito – Jaguara/SP, e seu terreno medindo 8,50m de frente para a citada rua; 40,00m da frente aos fundos, 
de ambos os lados, e 7,00m nos fundos. MATRÍCULA: 17.042 – 16º Cartório de Registro de Imóveis de São 
Paulo/SP. FIDUCIANTES: PEDRO SARAIVA CPF 245.545.888-15 E VICENTINA SEIXEIRO SARAIVA CPF 
268.029.228-60. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 09/11/2021. 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 INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 1ª Vara Judicial da Comarca de Piracaia/SP. Processo 
nº 0000637-95.2019.8.26.0450. Requerido: JOÃO BASTOS DA SILVA (CPF 392.736.954-34). Credor(es) e/ou 
interessado(s): ESTADO DE SÃO PAULO. 1º Leilão começa em 17/01/2022, às 10hs00min, e termina em 20/01/2022, 
às 10hs00min e; 2º Leilão começa em 20/01/2022, às 10hs01min, e termina em 09/02/2022, às 10hs00min. Bem 
a ser leiloado: GM/Corsa Super, 1998/1999 em Piracaia/SP. Ônus: Constam ônus, vide edital completo. Lance 
mínimo no 1º Leilão: R$ 9.864,00* – Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 5.918,40* – 60% do valor de avaliação. *sujeitos 
à atualização. Comissão da Leiloeira: + 5% sobre o valor da arrematação. Leiloeira: Priscila da Silva Jordão 
– JUCESP 1.081. Fica o requerido JOÃO BASTOS DA SILVA, seu cônjuge, se casado for, o credor tributário ESTADO 
DE SÃO PAULO e demais interessados INTIMADOS das designações supra, bem como da penhora realizada 
em data de 28/06/2021, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. O presente edital 
é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital completo e 
demais informações, acesse: www.gaialeiloes.com.br ou ligue (11) 3135-5689. Piracaia, 24 de novembro de 2021.

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

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COTIA – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE COTIA. Processo: 
nº 0006022-12.2000.8.26.0152. Executados: requerido(s) ESPOLIO DE MARCO ANTONIO NEHREBECKI, seu cônjuge e 
coproprietária ESPOLIO DE EDENISE VENTURELLI NEHREBECKI, casados sob o regime universal de bens. Imóvel em 
Gramado - Cotia/SP. Rua Altair Martins, nº 2927, Cotia /SP - INSCRIÇÃO CADASTRAL nº 23252.63.31.0352.00.000.3. 
Descrição completa na Matrícula nº 16.025 do 01ª CRI de Cotia/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 515.097,22 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 412.077,78 (80% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 21/01/2022 às 15h00min, e termina em 24/01/2022 às 15h00min; 2ª Praça começa em 24/01/2022 às 
15h01min, e termina em 14/02/2022 às 15h00min. Ficam os requerido(s) ESPOLIO DE MARCO ANTONIO NEHREBECKI, 
seu cônjuge e coproprietária ESPOLIO DE EDENISE VENTURELLI NEHREBECKI, casados sob o regime universal de 
bens, os terceiros interessados e herdeiros MARCO ANTONIO NEHREBECKI JUNIOR, MÁRCIO NEHREBECKI, GUI-
LHERME NEHREBECKI; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) 
para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 31/08/2018 - Conforme Fls. 1571. 

 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA - 27ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL 
/ SP - Edital de 1ª e 2ª Praça do Bem Imóvel abaixo descrito, para conhecimento 
de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO dos executados ELDORADO IN-
DÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA (CNPJ: 61.802..957/0001-79), dos avalistas IOANNIS 
PANAGIOTIS BETHANIS (CPF: 054.154.978-20), sua cônjuge MAROUSSO IOAN-
NIS BETHANIS (CPF: 950.825.068-20) e FOTINI IOANNIS BETHANIS KOURI (CPF: 

206.012.508-18), extraída dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATOS BAN-
CÁRIOS, promovida por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (CNPJ: 90.400.888/0001-42). PROCESSO: 1076964-
18.2017.8.26.0100. O DR. VITOR FREDERICO KÜMPEL, Juiz de Direito da 27ª Vara Cível do Foro Central Cível/SP, a 
todos quanto este edital vierem ou dele conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 e pa-
rágrafos, e art. 884, I e II, ambos do CPC, regulamentado pelos Provimentos CSM 2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 
do TJSP, Provimento CG 19/2021, Resolução 233/2016 do CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de Serviços da 
Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, através da leiloeira FLAVIA CARDOSO SOARES - JUCESP nº 948 utilizando 
a plataforma eletrônica FV LEILÕES (www.fvleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de 
venda e arrematação em 1ª Praça com início no dia 10/12/2021 às 14:00 horas e com término no dia 13/12/2021 
às 14:00 horas, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, e não havendo licitante, fica 
desde já designado a 2ª Praça com início no dia 13/12/2021 às 14:01 horas e com término no dia 21/01/2022 às 
14:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª Praça, será aceito lance de no mínimo 60% da avaliação conforme o art. 
885, parágrafo único - O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que 
poderão ser prestadas pelo arrematante. BEM: IMÓVEL – PRÉDIO E SEU RESPECTIVO TERRENO, situado na Praça 
Califórnia nº 37, no 28º subdistrito Jardim Paulista, medindo o terreno 23,00 metros de frente para a Praça Califórnia; 
37,25m no lado direito de quem da praça olha para o imóvel, da frente aos fundos, onde, nos fundos, dobra à esquerda 
em uma linha reta de 16,00m, confrontando nestes dois segmentos com Alvaro Assumpção Júnior a Sarah Bianche de 
Assumpção e Victor Marcel Barthes, respectivamente; daí dobra à direita por uma linha reta de 15,00m, ainda confron-
tando com Sarah Bianche de Assumpção e Victor Marcel Bhartes; aí, dobre a esquerda por uma linha reta de 15,40m 
confrontando com o prédio nº 98 da Praça das Lucaias; aí dobre à esquerda, em ângulo obtuso, e numa extensão 
de 15,50m, confrontando com o remanescente do terreno do prédio da Praça Califórnia nº 37; aí, dobra à esquerda, 
em ângulo ligeiramente obtuso, na extensão de 11,30m, confrontando com a praça Califórnia, e, finalmente, dobra à 
direita, em ângulo obtuso, por uma linha perpendicular à Praça Califórnia, na distância de 38,24m, até encontrar o 
alinhamento da mesma praça Califórnia, com a qual confronta nesta última extensão, encerrando o terreno descrito 
a área de 1.052,00m². Cadastrado junto a Prefeitura sob Contribuinte nº 016.022.0009-2. Matrícula nº 46.570 do 4º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM –No segundo pregão, o valor 
mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% do valor da avaliação judicial correspondente a R$ 9.396.000,00. 
PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: O arrematante efetuará o pagamento à vista ou parcelado. DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto ao Ofício onde tramita a ação ou através do Tel.: (11) 3842-3333, e-mail: 
juridico@fvleiloes.com.br, ou ainda no endereço do gestor na Avenida Indianópolis nº 2.029 – Indianópolis – São Paulo 
/ SP. Ficam os EXECUTADOS, na pessoa de seu representante legal e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço 
atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por 
meio do próprio edital de leilão. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. VITOR FREDERICO KÜMPEL - Juiz 
de Direito da 27ª Vara Cível do Foro Central Cível

EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA - 19ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍ-
VEL / SP - Edital de 1ª e 2ª Praça do Imóvel abaixo descrito, para conhecimento 
de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO dos executados DUÍLIO IMÓVEIS 
E ADMINISTRAÇÃO LTDA (CNPJ: 43.343.508/0001-03), DUÍLIO BERTI JUNIOR 
(CPF: 043.521.518-31), da coproprietária BEATRIZ RONDELLO BERTI LONGO 
(CPF: 052.535.018-18) e seu cônjuge GERMANO AUGUSTO VEJA LONGO (CPF: 

013.076.608-94), extraída dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ESPÉCIES DE 
CONTRATOS, promovida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BELAS ARTES (CNPJ: 61.572.061/0001-18). PROCESSO: 
1092174- 80.2015.8.26.0100. A DRA. INAH DE LEMOS E SILVA MACHADO, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível do 
Foro Central Cível/SP, na forma da lei, FAZ SABER, a todos quanto este edital vierem ou dele conhecimento tiver e 
interessar possa que, com fundamento no artigo 882 e parágrafos, e art. 884, I e II, ambos do CPC, regulamentado 
pelos Provimentos CSM 2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 19/2021, Resolução 233/2016 do 
CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, através da leiloeira FLA-
VIA CARDOSO SOARES - JUCESP nº 948 utilizando a plataforma eletrônica FV LEILÕES (www.fvleiloes.com.br) 
portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça com início no dia 10/12/2021 às 
15:00 horas e com término no dia 13/12/2021 às 15:00 horas, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior 
ao da avaliação, e não havendo licitante, fica desde já designado a 2ª Praça com início no dia 13/12/2021 às 15:01 
horas e com término no dia 21/01/2022 às 15:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª Praça, será aceito lance de no 
mínimo 50% da avaliação conforme o art. 885, parágrafo único - O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as 
condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante. BEM: IMÓVEL: APARTAMENTO 
Nº 41, no 4º andar do Edifício Araponga, à Alameda Franca 114, no 28º Sub-distrito, Jardim Paulista, com a área útil de 
98,63ms², área comum de 17,13ms²; com área total de 115,76ms², correspondendo-lhe uma fração ideal de 1,6046% 
na totalidade do terreno; a esta unidade fica pertencendo 1/52 da fração de 16,5608% no terreno correspondente a 
uma vaga para automóvel na unidade autônoma garagem situada no terreno e no sub-solo do Edifício. Contribuinte 
nº 009.084.006-4. Matrícula 3.076 do 4º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. R.10 – Transmitido usufruto 
do imóvel desta matrícula a Duilio Bertti. R.12 – Cancelamento do usufruto instituído na R.10, devido ao falecimento 
de Duílio Bertti. O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus 
do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para a alienação judicial eletrônica. DO VALOR 
MÍNIMO DA VENDA DO BEM – No segundo pregão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% do 
valor da avaliação judicial atualizada correspondente a R$ 622.838,00.  PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: 
O arrematante efetuará o pagamento à vista ou parcelado. COMISSÃO: A comissão devida ao Gestor será de 5% 
sobre o valor da arrematação. LANCES: O sistema da FV LEILÕES diferencia lances à vista de lances parcelados, ou 
seja, o sistema aceitará lances na condição parcelada somente se não houver lances à vista. A partir do momento que 
for recebido um lance à vista os lances na forma parcelada não serão mais recebidos, no entanto, o participante poderá 
alterar a forma de pagamento a qualquer momento para permanecer na disputa. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: 
Pessoalmente junto ao Ofício onde tramita a ação ou através do Tel.: (11) 3842-3333, e-mail: juridico@fvleiloes.com.br, 
ou ainda no endereço do gestor na Avenida Indianópolis nº 2.029 – Indianópolis – São Paulo / SP. Ficam os EXECU-
TADOS e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel e não tiver advogado 
constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante 
do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. DRA. INAH DE LEMOS E SILVA MACHADO - Juíza de Direito da 19ª Vara Cível do Foro Central Cível.

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEI Nº 9.514/97
Na forma do artigo 27 da Lei nº 9.514/97 e do Decreto Federal nº 21.981/32, que regulamenta a profissão de leiloeiro, 
mediante autorização do credora fiduciária Modena Distribuidora e Importadora de Auto Peças e Produtos Metalúrgicos 
Ltda., CNPJ nº 15.532.319/0001-95, FAZ SABER, em especial a Devedora Fiduciante Lig Scap Distribuidora de Auto Peças 
Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.050.000/0001-57, com sede na rua Visconde de Caete, 
nº 57, Vila Alpina, em São Paulo(SP), que será levado a público leilão “uma casa e seu respectivo terreno situado à rua Visconde 
de Caeté, nº 57, antiga rua São José, lote 24 da quadra 14, da Vila Califórnia, na Vila Prudente, em São Paulo(SP) - 26º Subdistrito 
- medindo 10,00m de frente, do lado direito 50,00m confrontando com o lote 23, compromissado a Manoel Castro, do lado 
esquerdo 50,00m, confrontando-se com o lote 25, compromissado a Rafael M. Solev e nos fundos 10,00m confrontando com 
o lote 9 do espólio de Domingos Onda, com área de 500,00m², objeto da matrícula nº 1574 do 6º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo, cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 051.159.0027-0”, de acordo com as regras, a saber: O 1º 
LEILÃO ocorrerá no dia 14/01/2022, a partir das 15:00 horas, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior a 
R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais). Caso não haja licitante, fica designado o 2º LEILÃO para o dia 17/01/2022, 
a partir das 15:00 horas, quando o bem será vendido pelo maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor de 
R$ 1.981.489,48 (um milhão, novecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), 
nos termos do parágrafo § 2º, artigo 27 da Lei nº 9.514/97. Os leilões serão realizados presencialmente, no escritório do 
leiloeiro, localizado na avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina, nº 581, Jardim Guarani, Cep. nº 13.100-200, em Campinas(SP) 
e, simultaneamente, na forma “on line”, por meio da rede mundial de computadores/internet, através do portal/website de 
leilões www.drleiloes.com.br, nas datas e horários acima estabelecido, sob a condução do Leiloeiro Oficial Sr. Carlos Alberto 
Madureira de Oliveira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob o nº 838. O arrematante deverá 
efetuar, à vista, o pagamento integral do preço ofertado para o bem arrematado, no prazo máximo e improrrogável de 24 
(vinte e quatro) horas, contadas do encerramento do leilão, obrigatoriamente, através de “TED” (Transferência Eletrônica 
Disponível), diretamente na conta corrente da credora fiduciária. O arrematante pagará ao leiloeiro comissão de 5 % (cinco 
por cento) do valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço, e será paga à vista, mediante depósito em dinheiro, 
TED ou PIX, na conta do leiloeiro. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se 
encontra. Eventual desocupação do imóvel será responsabilidade do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Imóvel 
ocupado, sem direito a visitação. Regras e condições disponíveis no site www.drleiloes.com.br ou pelo Fone: (19) 3201-6666 
- Carlos Alberto Madureira de Oliveira - Leiloeiro Oficial. 

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) GAFISA , torna púbico a oferta, em leilão ONLINE –  LEILÃO - DECORADO 
LORIAN (ref 22), extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento decorado abaixo relacio-
nados, com encerramento a partir das 13h00 do dia 13/12/2021, 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 JU-
NHO DE 2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. Descrição 
dos bens: LT. 1: REFRIGERADOR BRASTEMP MOD. BRE50NKANA10 (COM AVARIA / SEM GA-
RANTIA DE FUNCIONAMENTO). , LM. R$ 600,00, LT. 2: LAVA LOUÇA ELECTROLUX MOD. LE09X 
(COM AVARIA / SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO). , LM. R$ 500,00, LT. 3: TV LG MOD. 
55LV640S (COM AVARIA / NÃO FUNCIONA). , LM. R$ 50,00, LT. 4: TV LG MOD. 55M7600 (COM 
AVARIA / NÃO FUNCIONA). , LM. R$ 50,00, LT. 5: FILTRO BEGEL MOD. NÃO IDENTIFICADO (220 
V). , LM. R$ 60,00, LT. 6: FILTRO BEGEL MOD. NÃO IDENTIFICADO (127 V). , LM. R$ 60,00, LT. 7: 
FILTRO BEGEL MOD. NÃO IDENTIFICADO (127 V). , LM. R$ 60,00, LT. 8: FILTRO BEGEL MOD. 
NÃO IDENTIFICADO (220 V) (COM AVARIA). , LM. R$ 50,00, LT. 9: FILTRO BEGEL MOD. NÃO 
IDENTIFICADO (220 V). , LM. R$ 50,00, LT. 10: 02 CADEIRAS (PODENDO TER TONALIDADES DE 
CORES DIFERENTES). , LM. R$ 80,00, LT. 11: 02 CADEIRAS (PODENDO TER TONALIDADES DE 
CORES DIFERENTES). , LM. R$ 80,00, LT. 12: 02 CADEIRAS (PODENDO TER TONALIDADES DE 
CORES DIFERENTES). , LM. R$ 80,00, LT. 13: 02 CADEIRAS (PODENDO TER TONALIDADES DE 
CORES DIFERENTES). , LM. R$ 80,00, LT. 14: 02 CADEIRAS (PODENDO TER TONALIDADES DE 
CORES DIFERENTES). , LM. R$ 80,00, LT. 15: 02 CADEIRAS. , LM. R$ 100,00, LT. 16: 13 CADEI-
RAS DE RODÍZIO DIVERSAS (OBS.: TODAS COM AVARIAS). , LM. R$ 100,00, LT. 17: CADEIRA 
(DESMONTADA / SEM GARANTIA DE PEÇAS). , LM. R$ 80,00, LT. 18: 02 BANCOS (COM AVARIA). 
, LM. R$ 40,00, LT. 19: GARDEN (COM AVARIA). , LM. R$ 200,00, LT. 20: GARDEN (COM AVARIA). 
, LM. R$ 200,00, LT. 21: MESA LATERAL (MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO) (COM AVARIA). , LM. 
R$ 80,00, LT. 22: MESA LATERAL (MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO). , LM. R$ 60,00, LT. 23: MESA 
LATERAL (MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO). , LM. R$ 60,00, LT. 24: MESA LATERAL (MEDIDA 
MEDIANTE VISITAÇÃO). , LM. R$ 60,00, LT. 25: MESA LATERAL (MEDIDA MEDIANTE VISITA-
ÇÃO). , LM. R$ 50,00, LT. 26: MESA LATERAL (MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO). , LM. R$ 40,00, 
LT. 27: MESA LATERAL (MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO) (COM AVARIA). , LM. R$ 60,00, LT. 28: 
ESCADA INFANTIL (MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO). , LM. R$ 50,00, LT. 29: MESA LATERAL 
(MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO). , LM. R$ 40,00, LT. 30: PUFF (COM AVARIA / MANCHADO). , 
LM. R$ 80,00, LT. 31: MESA EM VIDRO (COM AVARIA / VIDRO QUEBRADO / RISCADO). , LM. R$ 
100,00, LT. 32: MESA (COM AVARIA). , LM. R$ 80,00, LT. 33: 02 MESAS (MEDIDA MEDIANTE VI-
SITAÇÃO) (COM AVARIA). , LM. R$ 60,00, LT. 34: MÓVEL EM FERRO CONTENDO 04 GAVETAS 
(COM AVARIA / SEM GARANTIA DE CHAVES). , LM. R$ 50,00, LT. 35: MÓVEL CONTENDO 02 
PORTAS (MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO) (COM AVARIA / SEM GARANTIA DE CHAVES). , LM. 
R$ 50,00, LT. 36: MÓVEL COM GAVETA CENOGRÁFICA. , LM. R$ 50,00, LT. 37: TAPETE MED. 
APROX. 350 x 76. , LM. R$ 60,00, LT. 38: TAPETE MED. APROX. 220 x 115 (COM AVARIA / MAN-
CHADO). , LM. R$ 80,00, LT. 39: TAPETE MED. APROX. 233 x 217 (COM AVARIA / MANCHADO). 
, LM. R$ 100,00, LT. 40: 02 ALMOFADAS. , LM. R$ 40,00, LT. 41: 02 ALMOFADAS. , LM. R$ 40,00, 
LT. 42: 02 ALMOFADAS. , LM. R$ 40,00, LT. 43: 02 ALMOFADAS. , LM. R$ 40,00, LT. 44: 02 ALMO-
FADAS. , LM. R$ 40,00, LT. 45: 02 ALMOFADAS. , LM. R$ 40,00, LT. 46: 02 ALMOFADAS (COM 
AVARIA / MANCHADO). , LM. R$ 30,00, LT. 47: 02 TRAVESSEIROS (COM AVARIA / MANCHADO). 
, LM. R$ 40,00, LT. 48: 02 ALMOFADAS. , LM. R$ 40,00, LT. 49: 03 ALMOFADAS. , LM. R$ 40,00, 
LT. 50: 03 ALMOFADAS (COM AVARIA / MANCHADO). , LM. R$ 30,00, LT. 51: 02 TRAVESSEIROS 
(COM AVARIA / MANCHADO). , LM. R$ 30,00, LT. 52: 03 ALMOFADAS. , LM. R$ 40,00, LT. 53: 03 
ALMOFADAS (COM AVARIA / MANCHADO). , LM. R$ 40,00, LT. 54: 02 ALMOFADAS. , LM. R$ 
30,00, LT. 55: 03 ALMOFADAS. , LM. R$ 30,00, LT. 56: 02 ALMOFADAS. , LM. R$ 40,00, LT. 57: 
EDREDON. , LM. R$ 60,00, LT. 58: COBRE LEITO. , LM. R$ 60,00, LT. 59: COBRE LEITO. , LM. R$ 
40,00, LT. 60: COBRE LEITO (COM AVARIA / MANCHADO). , LM. R$ 50,00, LT. 61: MANTA. , LM. 
R$ 40,00, LT. 62: 02 ALMOFADAS (COM AVARIA / MANCHADO). , LM. R$ 50,00, LT. 63: SAIA PARA 
BOX (COM AVARIA / MANCHADO). , LM. R$ 40,00, LT. 64: CORTINA 02 PEÇAS. , LM. R$ 100,00, 
LT. 65: CORTINA 02 PEÇAS. , LM. R$ 100,00, LT. 66: QUADRO MED. APROX. 20 x 56. , LM. R$ 
20,00, LT. 67: QUADRO MED. APROX. 49 x 64. , LM. R$ 30,00, LT. 68: QUADRO MED. APROX. 49 
x 64. , LM. R$ 30,00, LT. 69: QUADRO MED. APROX. 49 x 64. , LM. R$ 30,00, LT. 70: QUADRO 
MED. APROX. 49 x 64. , LM. R$ 30,00, LT. 71: PERSIANA LARGURA APROX. 100. , LM. R$ 60,00, 
LT. 72: PERSIANA LARGURA APROX. 180. , LM. R$ 100,00, LT. 73: PERSIANA LARGURA APROX. 
180. , LM. R$ 100,00, LT. 74: 03 ITENS DE DECORAÇÃO (COM AVARIA / TINTA SOLTANDO). , LM. 
R$ 30,00, LT. 75: CAIXA E BALDE. , LM. R$ 40,00, LT. 76: CABECEIRA ESTOFADA (MEDIDA ME-
DIANTE VISITAÇÃO) (COM AVARIA). , LM. R$ 100,00, LT. 77: 26 DISPENSERS DIVERSOS (COM 
AVARIAS). , LM. R$ 60,00, LT. 78: TROCADOR. , LM. R$ 80,00, LT. 79: PEDRA, CUBA E TORNEIRA 
(COM AVARIA). , LM. R$ 100,00, LT. 80: 02 CUBAS. , LM. R$ 60,00, LT. 81: VASO SANITÁRIO 
DECA COM DUPLO ACIONAMENTO. , LM. R$ 100,00, LT. 82: 02 MICTÓRIOS. , LM. R$ 60,00, LT. 
83: 135 APARELHOS CELULARES  DIVERSOS (SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO / ACES-
SÓRIOS) (COM AVARIA). , LM. R$ 100,00, LT. 84: 02 CPU (CORE I5) (SEM GARANTIA DE FUN-
CIONAMENTO). , LM. R$ 100,00, LT. 85: 02 CPU (CORE I5) (SEM GARANTIA DE FUNCIONAMEN-
TO). , LM. R$ 100,00, LT. 86: 03 CPU (INTEL CORE 2 DUO) (SEM GARANTIA DE FUNCIONAMEN-
TO). , LM. R$ 150,00, LT. 87: 05 SWITCHS, 02 EQUIPAMENTOS HOTSOUND E 03 TECLADOS 
(SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO). , LM. R$ 60,00, LT. 88: CABOS E FONTES DIVERSOS 
(SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO). , LM. R$ 60,00, LT. 89: 21 SUCATAS DE ROTEADORES 
DIVERSOS. , LM. R$ 50,00, LT. 90: 30 SUCATAS DE ROTEADORES DIVERSOS. , LM. R$ 50,00, 
LT. 91: ESTABILIZADOR E EQUIPAMENTO INTELBRAS (COM AVARIA) (SEM GARANTIA DE FUN-
CIONAMENTO). , LM. R$ 60,00, LT. 92: CABOS E FONTES DIVERSOS (SEM GARANTIA DE FUN-
CIONAMENTO). , LM. R$ 60,00, LT. 93: 12 SUCATAS DE ROTEADORES DIVERSOS. , LM. R$ 
30,00, LT. 94: SUCATAS DE ITENS DIVERSOS. , LM. R$ 50,00, LT. 95: 16 SUCATAS DE ROTEA-
DORES DIVERSOS. , LM. R$ 30,00, LT. 96: 03 SUCATAS DE SWITCHS E 03 SUCATAS DE ROTE-
ADORES DIVERSOS. , LM. R$ 30,00, LT. 97: IMPRESSORA BROTHER  MOD. DCP-1617NW (SEM 
GARANTIA DE FUNCIONAMENTO). , LM. R$ 60,00, LT. 98: 02 MONITORES. , LM. R$ 50,00, LT. 99: 
03 EQUIPAMENTOS (INCOMPLETOS / SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO). , LM. R$ 60,00, 
LT. 100: 21 SUCATAS DE TELEFONES DIVERSOS. , LM. R$ 50,00, LT. 101: SUCATAS DE EQUI-
PAMENTOS DIVERSOS. , LM. R$ 50,00, LT. 102: 08 SUCATAS DIVERSOS. , LM. R$ 50,00, LT. 103: 
03 SUCATAS  LENOVO. , LM. R$ 60,00, LT. 104: 03 SUCATAS  THINKPAD. , LM. R$ 50,00, LT. 105: 
03 SUCATAS THINKPAD. , LM. R$ 60,00, LT. 106: 03 SUCATAS  THINKPAD. , LM. R$ 60,00, LT. 
107: 03 SUCATAS THINKPAD. , LM. R$ 60,00, LT. 108: 02 SUCATAS THINKPAD. , LM. R$ 50,00, LT. 
109: 02 CONDENSADORAS LG MOD. TSUC182M4W0 / TSUC122TNW5. , LM. R$ 100,00, LT. 110: 
BANCADA MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO (COM AVARIA). , LM. R$ 80,00, LT. 111: ARMÁRIO 
CONTENDO 02 PORTAS (SEM GARANTIA DE CHAVE / COM AVARIA). , LM. R$ 40,00, LT. 112: 
PEDRA E CUBA (COM AVARIA). , LM. R$ 50,00, LT. 113: VASO SANITÁRIO COM DUPLO ACIONA-
MENTO (COM AVARIA / LOUÇA QUEBRADA). , LM. R$ 80,00, LT. 114: VASO (PAISAGISMO NÃO 
INCLUSO). , LM. R$ 50,00, LT. 115: 02 CONDENSADORAS ELGIN MOD. HLFE18B2NA / HWFE-
18B2NA. , LM. R$ 80,00, LT. 116: SUCATA DE AR CONDICIONADO MARCA E MODELO NÃO 
IDENTIFICADOS. , LM. R$ 40,00, LT. 117: PICOTADORA DE PAPEL E RELÓGIO DE PONTO (SEM 
GARANTIA DE FUNCIONAMENTO). , LM. R$ 50,00, LT. 118: EVAPORADORA ELGIN MOD. HWFI-
18B2IA (SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO). , LM. R$ 100,00, LT. 119: MACA. , LM. R$ 
250,00, LT. 120: PEÇAS DIVERSAS DE MARCENARIA (ORNARE). , LM. R$ 1000,00, LT. 121: 
MESA COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO (COM AVARIA). , LM. R$ 50,00, LT. 122: PEÇAS DIVER-
SAS DE MARCENARIA. , LM. R$ 60,00, LT. 123: GABINETE CONTENDO 02 PORTAS (COM AVA-
RIA) (OBS.: PLANTAS ARTIFICIAIS NÃO INCLUSA). , LM. R$ 30,00, LT. 124: BALCÃO MEDIDA 
MEDIANTE VISITAÇÃO (COM AVARIA). , LM. R$ 30,00, LT. 125: 06 LUMINÁRIAS (OBS.: NECES-
SÁRIO ANDAIME PARA RETIRADA) (EM USO). , LM. R$ 120,00, LT. 126: 23 SPOT E 23 LÂMPA-
DAS (NECESSÁRIO ANDAIME PARA RETIRADA) (EM USO). , LM. R$ 120,00, LT. 127: BANCADA 
MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO (COM AVARIA) (EM USO). , LM. R$ 40,00, LT. 128: PEDRA, 
CUBA, TORNEIRA, MÓVEL BAIXO CONTENDO 03 PORTAS MED. APROX. 123X84X50, BALCÃO 
LATERAL CONTENDO 02 PORTAS E 03 GAVETAS E NICHOS E DISPENSERS MED. APROX. 
230X110X60 (OBS. SEM GARANTIA DE CHAVES) (EM USO). , LM. R$ 100,00, LT. 129: PORTA  - 
RETIRADA APÓS ÀS 13HR (EM USO). , LM. R$ 60,00, LT. 130: PIA, TORNEIRA, BARRA DE APOIO 
E 03 DISPENSERS -RETIRADA APÓS ÀS 13HR (EM USO). , LM. R$ 60,00, LT. 131: VASO SANI-
TÁRIO, 02 BARRA DE APOIO E DISPENSERS (VALVÚLA DE DESCARGA NÃO INCLUSA) - RETI-
RADA APÓS ÀS 13HR (EM USO). , LM. R$ 80,00, LT. 132: PEDRA, CUBA, TORNEIRA E 02 DIS-
PENSERS MED. APROX. 117X15X58 - RETIRADA APÓS ÀS 13HR (EM USO). , LM. R$ 80,00, LT. 
133: PORTA  - RETIRADA APÓS ÀS 13HR (EM USO)., LM. R$ 60,00, LT. 134: VASO SANITÁRIO 
COM DUPLO ACIONAMENTO E DISPENSER ( COM AVARIA)  - RETIRADA APÓS ÀS 13HR (EM 
USO)., LM. R$ 60,00, LT. 135: PORTA  - RETIRADA APÓS ÀS 13HR (EM USO). , LM. R$ 60,00, LT. 
136: TROCADOR  (EM USO). , LM. R$ 80,00, LT. 137: VASO SANITÁRIO COM DUPLO ACIONA-
MENTO E DISPENSER  - RETIRADA APÓS ÀS 13HR (EM USO). , LM. R$ 60,00, LT. 138: PORTA   
(EM USO). , LM. R$ 60,00, LT. 139: ARMÁRIO CONTENDO 02 PORTAS (SEM GARANTIA DE 
CHAVE / COM AVARIA) (EM USO). , LM. R$ 40,00, LT. 140: PORTA   (EM USO). , LM. R$ 60,00, LT. 
141: BANCADA , 02 DISPENSERS E 02 CADEIRAS (COM AVARIA) (EM USO). , LM. R$ 40,00, LT. 
142: retirada 10hs : PEDRA, CUBA, TORNEIRA, ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 04 PORTAS MED. 
APROX. 180X70X60 (COM AVARIA) (EM USO). , LM. R$ 60,00, LT. 143: TANQUE OBS.: TORNEIRA 
NÃO INCLUSA (COM AVARIA)  (EM USO)., LM. R$ 40,00, LT. 144: 02 BALCÕES (COM AVARIA)  
(EM USO)., LM. R$ 40,00, LT. 145: PORTA  (EM USO)., LM. R$ 60,00, LT. 146: PEDRA, CUBA, 
TORNEIRA E 02 DISPENSERS MED. APROX. 115X15X58 (EM USO). , LM. R$ 60,00, LT. 147: 
PORTA (C0M AVARIA) (EM USO). , LM. R$ 60,00, LT. 148: VASO SANITÁRIO E DISPENSER (EM 
USO). , LM. R$ 60,00, LT. 149: PORTA (C0M AVARIA) (EM USO). , LM. R$ 60,00, LT. 150: BALCÃO 
MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO (COM AVARIA) (EM USO). , LM. R$ 50,00, LT. 151: JANELA. , LM. 
R$ 100,00, LT. 152: PORTA. , LM. R$ 60,00, LT. 153: PORTA (C0M AVARIA). , LM. R$ 60,00, LT. 154: 
BANCADA MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO (COM AVARIA). , LM. R$ 40,00, LT. 155: PORTA (C0M 
AVARIA)., LM. R$ 60,00, LT. 156: BANCADA EM L MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO (COM AVA-
RIA)., LM. R$ 40,00, LT. 157: ARMÁRIO CONTENDO 06 PORTAS (COM AVARIA / SEM GARANTIA 
DE CHAVES / NECESSÁRIO DESMONTAR PARA RETIRAR DA SALA)., LM. R$ 40,00, LT. 158: 
PORTA (C0M AVARIA). , LM. R$ 60,00, LT. 159: BANCADA MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO (COM 
AVARIA). , LM. R$ 30,00, LT. 160: PORTA. , LM. R$ 60,00, LT. 161: ARMÁRIO CONTENDO 02 
PORTAS (COM AVARIA / SEM GARANTIA DE CHAVES). , LM. R$ 40,00, LT. 162: PORTA. , LM. R$ 
60,00, LT. 163: GUARDA CORPO EM VIDRO MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO. , LM. R$ 100,00, LT. 
164: 02 EVAPORADORAS (OBS.: NECESSITA ANDAIME PARA RETIRADA / CONDENSADORA 
NÃO INCLUSA). , LM. R$ 120,00, LT. 165: 06 LUMINÁRIAS (OBS.: NECESSÁRIO ANDAIME PARA 
RETIRADA). , LM. R$ 120,00, LT. 166: VASO (PAISAGISMO NÃO INCLUSO). , LM. R$ 60,00, LT. 
167: PORTA EM VIDRO MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO (OBS.: SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NÃO 
INCLUSO). , LM. R$ 100,00, LT. 168: VASO (PAISAGISMO NÃO INCLUSO). , LM. R$ 60,00, LT. 169: 
03 CADEIRAS DE RODÍZIO (COM AVARIA). , LM. R$ 60,00, LT. 170: BALCÃO MEDIDA MEDIANTE 
VISITAÇÃO (COM AVARIA) (OBS.: NECESSÁRIO MÃO DE OBRA PARA RETIRADA) (PLANTAS 
ARTIFICIAIS NÃO INCLUSA) (LOGO SERÁ RETIRADO, PODENDO DANIFICAR O BALCÃO). , 
LM. R$ 80,00, LT. 171: VASO (PAISAGISMO NÃO INCLUSO). , LM. R$ 60,00, LT. 172: EVAPORA-
DORA MODELO E MARCA NÃO IDENTIFICADO (COM AVARIA) (NECESSÁRIO ANDAIME PARA 
RETIRADA). , LM. R$ 100,00, LT. 173: ESCULTURA EM MADEIRA (OBS.: NECESSÁRIO DES-
MONTAR PARA RETIRADA, POIS O MESMO NÃO PASSA PELAS PORTAS). , LM. R$ 60,00, LT. 
174: REFRIGERADOR MARCA E MODELO NÃO IDENTIFICADOS (COM AVARIA / SEM GARAN-
TIA DE FUNCIONAMENTO). , LM. R$ 60,00, LT. 175: EQUIPAMENTO. , LM. R$ 50,00, LT. 176: 
CORRIMÃO MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO. , LM. R$ 100,00, LT. 177: 03 LUMINÁRIAS (NECES-
SÁRIO ESCADA PARA RETIRADA). , LM. R$ 60,00, LT. 178: JANELA. , LM. R$ 100,00, LT. 179: 
JANELA. , LM. R$ 100,00, LT. 180: JANELA., LM. R$ 100,00, LT. 181: JANELA (COM AVARIA / 
QUEBRADO)., LM. R$ 80,00, LT. 182: JANELA. , LM. R$ 100,00. Os bens serão vendidos no estado 
em que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro qualquer responsabilidade quanto 
ao estado de conservação. Os bens poderão ser examinados pelos interessados  mediante AGEN-
DAMENTO PRÉVIO, através do email: atendimento@lancetotal.com.br, até o dia 09/12/2021.  Reti-
rada dos bens: Dia 17 de Dezembro de 2021 das 10 às 14h na Avenida Doutor Martin Luther King, 
980 - Cidade São Francisco, Osasco - SP, 06030-000.  A venda será realizada à vista. O pagamento 
de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado 
no ato. Maiores informações com relação completa de lotes consulte o site www.lancetotal.com.br ou 
no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

Edital de Alienação por Iniciativa Particular on-line, nos termos da Legislação em Vigor. 3ª Vara do Trabalho de Santos 
- ATOrd 0000143-85.2013.5.02.0443. RECLAMANTE: JONATHAN MEDEIROS DE OLIVEIRA, RECLAMADO: ECL EN-
GENHARIA E CONSTRUCOES S/A E OUTROS (3). Apresentação de propostas nos autos no prazo de 30 dias corridos, 
com início em 09/11/2021 e término em 08/12/2021. Avaliação: R$ 3.300.000,00, o preço mínimo a ser aceito pelo Juízo é 
de R$ 1.150.000,00 correspondente a 50% do valor da avaliação. LOTE ÚNICO DE BEM IMÓVEL Um prédio residencial 
com área de 742,39 m², na Rua Dona Mara, nº 216, e seu respectivo terreno urbano de 3.372 m², no loteamento Vila 
de São Fernando, Cotia/SP. Visitação: agendamento junto ao escritório da Leiloeira Oficial. Venda “ AD CORPUS” e no 
estado em que se encontra, sem garantias. Pagamento a vista e a prazo vide edital. Comissão devida à leiloeira: 5% do 
valor da arrematação. 

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

Edital de Leilão Público Judicial On-line e Presencial, nos termos da Legislação em Vigor - 4ª VARA CÍVEL DO FORO 
DA COMARCA DE TAUBATÉ/SP - FALÊNCIA DE DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. - CNPJ sob 
nº 45.170.289/0001-25 - PROCESSO nº 1016225-90.2016.8.26.0625. 1ª Chamada: 24/01/22 às 14h00 oportunidade em 
que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção 
2ª Chamada: 07/02/22 às 14h00 não sendo admitidos lanços inferiores a 50% do valor da avaliação atualizada pelos 
índices adotados pelo TJ/SP, não havendo licitantes na 2ª chamada, seguirá sem interrupção 3ª Chamada: 21/02/22 às 
14h00 sendo admitido lances a partir de 45% do valor da avaliação atualizada. LOTE ÚNICO DE BEM IMÓVEL: IMÓVEL 
INDUSTRIAL, localizado na Av. Independência, nº 3.500, Taubaté/SP, 10.358,95 m² A.C. e  31.230,55 m² A.T.,  Matrícula nº 
155.455, registrada no CRI de Taubaté/SP.  1ª Chamada: Avaliação/Lance Inicial: R$ 27.512.160,59 - 2ª Chamada: Lance 
Inicial: R$ 13.756.080,29 - 3ª Chamada: R$ 12.380.472,26. Valores sujeitos a atualizações. Local do leilão: Rua Laura, nº 
138, Centro, Santo André/SP. Venda “AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantias. Pagamento a vista 
ou a prazo vide edital. Comissão devida à leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira 
Oficial. Obs: Gravames e demais ônus vide Edital. 

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

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 4ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA 
DE BRAGANÇA PAULISTA/SP - PROCESSO 1007937-43.2020.8.26.0099. Partes: Exequente: JHONATAN AUGUSTO 
FERRAZ e Executado: R.VIEIRA AUTOMÓVEIS LTDA EPP. 1º LEILÃO: 21/12/21 às 11h30 oportunidade em que o(s) 
bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º 
LEILÃO: 07/01/2022 às 11h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 50% do valor da avaliação atualizada pelos índices 
adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 21.243,60 e 2ª data Lance Inicial: R$ 10.621,80, valores sujeitos a atualiza-
ções. LOTE ÚNICO DE BEM MÓVEL: VEÍCULO MARCA/MODELO: GM/ASTRA SEDAN CD, Placa: DKW 0602. Ano/Mo-
delo: 2004/2004. Chassi: 9BGTT69B04B173163. Cor: Azul. Combustível: Gasolina. Visitação: Agendamento junto a Lei-
loeira Oficial. Localização do bem: Rua Pedro Januzzi, nº. 84, Jardim Sevilha, Bragança Paulista/SP. Venda no estado em 
que se encontra, sem garantias. Pagamento a vista vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. 

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

Aviso de leilão eletrônico. Ata de registro de preços nº 019-01/2021 - Pregão Eletrônico nº 0260/2020 
- Processo de Compras nº 0415/2020 - Processo Administrativo nº 128752/2021. A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO/SP realizará o leilão nº 01/2021 para alienação de bens móveis 
inservíveis, como VEÍCULOS, CAMINHÕES E MOTOS - COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO E SU-
CATA PARA DESMONTE, TRATORES E MATERIAIS INSERVÍVEIS a quem oferecer maior lance, 
em 10/12/2021 às 10:00h, de forma eletrônica, no site www.amaralleiloes.com.br. O Edital completo 
do Leilão e maiores informações em www.ribeiraopreto.sp.gov.br / www.amaralleiloes.com.br e na 
Prefeitura de Ribeirão Preto à Praça Barão do Rio Branco, s/n, Centro, Ribeirão Preto/SP, (16) 3977-
9000. Leiloeiro: Eder Amaral de Oliveira - JUCESP 966, telefones (11) 5061-4038 / (11) 99222-5134, 
contato@amaralleiloes.com.br.

Edital de Leilão Público Judicial On-line e Presencial, nos termos da Legislação em Vigor. 1ª VARA JUDICIAL DA COMAR-
CA DE TIETÊ/SP- PROCESSO Nº 3001349-89.2013.8.26.0629. FALÊNCIA DE ROMALHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE TECIDOS LTDA. 1ª CHAMADA: 17/12/21 às 14h00 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor 
da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2ª CHAMADA: 03/02/22 às 14h00 não sendo 
admitidos lanços inferiores a 50% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP, não havendo lici-
tantes na 2ª CHAMADA, seguirá sem interrupção 3ª CHAMADA: 17/02/22 às 14h00, sendo levado a apreciação o lance 
maior ofertado. 1ª data Avaliação: R$ 94.000,51, 2ª data Lance Inicial: R$ 47.000,25 e 3ª data: Lances por qualquer preço/
melhor oferta. Valores sujeitos a atualizações. LOTE ÚNICO: TEARES E BENS MÓVEIS DIVERSOS. Local dos bens: 
TEARES: Rua Velho Ramal, 560, Distrito Industrial, Cerquilho/SP. DEMAIS BENS MÓVEIS DIVERSOS: Rua Francisco 
de Toledo, 815, Tietê/SP. Local do leilão: Rua Laura, nº 138, Centro, Santo André/SP. Visitação: agendamento junto ao 
escritório da Leiloeira Oficial. Venda no estado em que se encontram, sem garantias. Pagamento a vista e a prazo vide 
edital. Comissão devida à leiloeira: 5% do valor da arrematação.

Edital na Íntegra e lances on-line no site:  www.lanceja.com.br - (11) 4426-5064. 
Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661
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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 19/12/2018, no qual 
fi guram como fi duciantes José Roberto de Oliveira Filho, engenheiro, RG nº 28.304.012-9-SSP/SP e CPF nº 335.234.148-65 e Ana Cristina Meirelles Ferreira, 
engenheira, RG nº 32.713.805-1-SSP/SP e CPF nº 283.257.548-00, brasileiros, solteiros, domiciliados em Jaguariúna/SP, residentes na Praça Venezuela, 72, Jardim 
Novo Jaguari, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 15 de dezembro de 2021, às 
11h00, no endereço do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 624.099,52  (seiscentos e vinte e quatro mil, noventa e nove reais 
e cinquenta e dois centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, em São Paulo/SP, Jardim Santa Cruz, situado 
na Rua General Leite de Castro, 36, Apto. 01, pav., Bloco B, térreo, do Ed. Saint Cross Garden, com área privativa 93,041m² e direito a 1 vaga de garagem indeterminada, 
descoberta nos fundos do Bloco C. Imóvel objeto da matrícula nº 45.966 do 14º Ofício de Registro de Imóveis do São Paulo. 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 20 de dezembro de 2021, às 11h00, 
no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 383.138,82 (trezentos e oitenta e três mil, cento e trinta e oito 
reais e oitenta 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 15/12/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 20/12/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE Prestador de
Serviço Autorizado

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro ofi cial inscrito na JUCESP sob o nº 1086, com escritório à Praça dos Omaguás, 98, Pinheiros, em São Paulo/SP, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede 
na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular fi rmado em 14/01/2011, 
no qual fi guram como fi duciantes Hélio Guimarães Junior brasileiro, administrador, divorciado, RG nº 7.957.780-5-SSP/SP e CPF nº 028.919.618-38, e Andréa 
da Silva Medeiros brasileira, do lar, solteira, RG nº 24.882.204-3-SSP/SP e CPF nº 172.991.258-38, conviventes nos termos da Lei 9.278/96, residentes e 
domiciliados na Rua Alexandre Rapin nº 245, Apto. 101, Bloco 1, na cidade de 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 15 de dezembro de 2021, às 11h00, no endereço do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance 
mínimo igual ou superior a R$ 787.622,00 (setecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade 
consolidada em nome do credor Fiduciário, em São Paulo/SP, Vila Monumento, situado na Rua Ouvidor Portugal nº 158, Apartamento nº 51, no 5º andar ou 6º pav. 
do Ed. Villa Siena, Bloco A, com 65,9475m² de área útil e fração ideal no terreno de 0,015271, com direito a uma vaga de garagem, no subsolo, indeterminada, 
com auxílio do manobrista. Imóvel objeto da matrícula nº 90.146 do 6º Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo. Obs.: O Vendedor providenciará, 
sem prazo determinado, a baixa da Penhora constante na AV.5 da citada matrícula. Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da 
lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 20 de dezembro de 2021, às 11h00, no mesmo local, para realização do 
SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 393.811,00 (trezentos e noventa e três mil e oitocentos e onze reais). 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 15/12/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 20/12/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE Prestador de
Serviço Autorizado

DATA 1º LEILÃO 14/12/21 ÀS 16H - DATA 2º LEILÃO 15/12/21 ÀS 16H
EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE

José Carlos Barbosa, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCESP sob o nº 1057, devidamente autorizado na forma da Lei, FAZ 
SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, por força do artigo 27 e seguintes 
da Lei 9.514/97, LEVARÁ A VENDA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL (Lei 9.514/97), em decorrência da consolidação da 
propriedade em favor dos Credores Fiduciários ALCASE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrito no 
CNPJ nº 60.306.552/0001-54, e FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrito no CNPJ nº 
09.074.306/0001-67, O IMÓVEL ABAIXO DESCRITO, objeto do Instrumento  particular celebrado em 24/06/2011, tendo 
como fi duciantes: HEITOR PAIVA DE MENDONÇA, inscrito no CPF nº 060.617.628-44 e sua mulher ROSEMEIRE 
ALVES DA SILVA MENDONÇA, inscrita no CPF nº 076.790.658-61. Informo as datas, os horários, as avaliações e o local, 
cientes de que a venda será à vista, e pelas condições a seguir: LOTE (03) IMÓVEL / VARGEM GRANDE PAULISTA-SP, 
TERRENO situado na Rua San Pittsburg, composto pelo LOTE 05 da QUADRA 78. RESIDENCIAL SAN DIEGO. Área de 
Terreno: 614,45m². Cadastro Municipal: 13422.23.90.0114.00.000. Matrícula 108.025 do CRI de Cotia - SP. Obs.: Ocupado 
(AF). DATAS: 1ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 14.12.2021, às 16:00horas, pelo valor de R$ 350.602,06; 2ª Praça/Leilão 
Extrajudicial dia 15.12.2021, às 16:00horas, pelo valor a partir de R$ 290.470,48, na forma da Lei. LOCAL DO LEILÃO: 
On-line através do site www.leilaovip.com.br. CONDIÇÕES: A eventual desocupação do lote é de responsabilidade 
do arrematante. São ainda de responsabilidade do arrematante eventuais restrições adicionais pelo poder 
público, legislação aplicável e restrições impostas pela loteadora quanto ao uso e construção nos lotes, cujo 
desconhecimento das mesmas não poderá ser alegado, assim como ônus e gravames não expressamente 
previstos neste Edital. O imóvel possui débitos de IPTU e Associação/Condomínio, fi cando de responsabilidade do 
comprador a apuração e quitação dos débitos sem direito a reembolso. O pagamento será à vista nominal a Credora 
Fiduciária. A comissão do leiloeiro será de 5% sobre arrematação. Transferência e registro por conta do arrematante. 
Venda “ad corpus” e no estado de ocupação em que se encontra (art. 30 da Lei 9.514/97), cabendo ao interessado verifi car 
antes de arrematá-lo, com despesas por conta do arrematante. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local 
de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da 
dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído 
pela lei 13.465 de 11/07/2017.As partes, seus cônjuges, usufrutuários, inquilinos, ou senhorios diretos, em havendo, fi cam 
INTIMADOS pelo presente EDITAL 1ª e 2ª PRAÇA/LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Mais informações serão obtidas nos dias 
dos leilões, no site www.leilaovip.com.br ou nos telefones 0800 717 8888 e (11) 3093-5252.

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL – ONLINE no site www.satoleiloes.com.br. Leilão público – 14/12/2021 às 10h00. O 
leilão será realizado pela Leiloeira Oficial TATIANA HISA SATO, Jucesp 817, autorizada pela comitente MARIMEX DESPACHOS 
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 45.050.663/0001-59, para a venda dos seguintes lotes, conforme condições 

estabelecidas no Edital:  LOTE 01. 14 armários metal 4 gavetas. Lance Inicial: R$ 350,00. LOTE 02. 13 armários metal 4 gavetas. Lance Inicial: R$ 
325,00. LOTE 03. 11 mesas 1,20 m. Lance Inicial: R$ 330,00. LOTE 04. 10 mesas 1,20 m. Lance Inicial: R$ 300,00. LOTE 05. 10 mesas 1,20 m. Lance 
Inicial: R$ 300,00. LOTE 06. 12 mesas 1,20 m. Lance Inicial: R$ 360,00. LOTE 07. 15 mesas 1,10 m. Lance Inicial: R$ 300,00. LOTE 08. 11 mesas 1,26 
m. Lance Inicial: R$ 220,00. LOTE 09. 11 mesas 1,26 m. Lance Inicial: R$ 220,00. LOTE 10. 9 mesas 1,40 m. Lance Inicial: R$ 180,00. LOTE 11. 9 mesas 
1,40 m. Lance Inicial: R$ 180,00. LOTE 12. 9 mesas 1,40 m. Lance Inicial: R$ 180,00. LOTE 13: 9 mesas 1,40 m. Lance Inicial: R$ 180,00. LOTE 14: 12 
mesas 1,60 m. Lance Inicial: R$ 300,00. LOTE 15. 12 mesas 1,60 m. Lance Inicial: R$ 300,00. LOTE 16: 13 mesas 1,64 m. Lance Inicial: R$ 325,00. 
LOTE 17. 2 mesas 1,50 m. Lance Inicial: R$ 60,00. LOTE 18: 2 mesas 1,80 m. Lance Inicial: R$ 100,00. LOTE 19: 10 mesas entre 1,05 m e 60 cm 
diversos. Lance Inicial: R$ 300,00. LOTE 20: 11 mesas de 1,05m e 60 cm diversos. Lance Inicial: R$ 300,00. LOTE 21: Diversas salas gerenciais. Lance 
Inicial: R$ 120,00. LOTE 22: Armário 42/51 largura. Lance Inicial: R$ 50,00. LOTE 23: 4 Cadeiras estofadas com apoio de braços. Lance Inicial: R$ 
40,00. LOTE 24: Cadeira de madeira. Lance Inicial: R$ 5,00. LOTE 25: Armário arredondado. Lance Inicial: R$ 30,00. LOTE 26: 1 Armário branco 
55/80 largura. Lance Inicial: R$ 30,00. LOTE 27: Armário branco 55/80 largura. Lance Inicial: R$ 30,00. LOTE 28: Mesa arredondada 2,00 m. Lance 
Inicial: R$ 30,00. LOTE 29: Mesa arredondada 2,98 m. Lance Inicial: R$ 30,00. LOTE 30: Mesa arredondada 2,88 m. Lance Inicial: R$ 30,00. LOTE 31: 
Mesa em “L” arredondada 1,40 m. Lance Inicial: R$ 30,00. LOTE 32: Mesa quadrada 61 cm. Lance Inicial: R$ 30,00. LOTE 33: 7 mesas de gerência 
arredondadas. Lance Inicial: R$ 280,00. LOTE 34: 4 mesas de encaixe de canto. Lance Inicial: R$ 120,00. LOTE 35: Armário aberto. Lance Inicial: R$ 
40,00. LOTE 36: 2 armários de madeira para sala de reuniões. Lance Inicial: R$ 60,00. LOTE 37: 15 armários 1,60 altura x 0,80 largura. Lance Inicial: 
R$ 600,00. LOTE 38: 9 armários 0,73 altura x 0,80 largura. Lance Inicial: R$ 360,00. LOTE 39: 2 armários metal 2 gavetas 0,47 largura x 0,70 altura. 
Lance Inicial: R$ 60,00. LOTE 40: 4 mesas filial de São Paulo. Lance Inicial: R$ 120,00. LOTE 41: 16 armários de vestiário. Lance Inicial: R$ 480,00. 
LOTE 42: 9 armários arquivo 3 gavetas 0,63 altura x 0,54 largura. Lance Inicial: R$ 270,00. LOTE 43: 3 armários metal 3 gavetas 0,67 profundidade 
x 0,477 largura x 1,02 altura. Lance Inicial: R$ 90,00. LOTE 44: 6 armários metal 2 gavetas 0,67 profundidade x 0,47 largura x 0,70 largura. Lance 
Inicial: R$ 180,00. LOTE 45: 6 armários metal 4 divisórias. Lance Inicial: R$ 180,00. LOTE 46: Armário metal 1,07 metros. Lance Inicial: R$ 30,00. 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, 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.

ERRATAS: DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 17:00h. Leilão: 97545. LOTE: 3215. LOC.: São Pedro/SP. DADOS 
DO LOTE: CAMINHÃO CESTO AÉREO FORD F4000 4X4. CHASSI: 9BFLF4999BB095420. ANO FAB/MODELO: 
2011/2011. PLACA: EWS5B78.

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: 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.

10/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101171. MA IMÓVEIS - CREDITAS. Loc.: SP. CASA 372M² EM NOVA ODESSA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
- 1ª PRAÇA. 10/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101470. SOLD PME KFS IMPORTAÇÃO. Loc.: SP. BOTÃO INTERRUPTOR CARLING, REGISTRO 
DE PVC, E BORBOLETAS DECORATIVAS DE GLITTER. 10/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101227. SOLD INPLASTIC. Loc.: SP. ROUTER CNC 
EXTREME PLUS. 10/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101496. SOLD POSITEL. Loc.: MS. PÁ CARREGADORA, TRATOR DE PNEUS, GRADE 
ARADORA, ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101390. SOLD C&C. Loc.: RJ, SP. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E UTILIDADES 
DOMÉSTICAS. 10/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101217. SOLD PME TIJOLARTE. Loc.: SP. TRAÇADOR GRÁFICO, GATORCAM, SONTEK, 
COMPRESSOR, BOMBA, MEDIDOR, EXAUSTORES, ETC. 13/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101234. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª 
PRAÇA. Loc.: PB. APTO. 60M² NO SANTA CRUZ EM CAMPINA GRANDE/PB - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 
11:00h. ID: 100770. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 398M² NO JD MARAJOARA EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101259. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: ES. APTO. 83M² NO 
ATAÍDE EM VILA VELHA/ES - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 100845. MA IMÓVEIS - SANTANDER 
AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 131M² NO CENTREVILLE, COTIA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 11:10h. ID: 
100749. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 381² EM OSASCO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 13/12/2021 A 
PARTIR DAS 11:20h. ID: 101199. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 400M² EM JACAREÍ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª 
PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101312. SOLD COMPARTILHADO EMBU. Loc.: SP. MONITORES, CPUS, ALL IN ONE, NOTEBOOKS, 
TELEVISORES, ETC. 13/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101281. SOLD GRP TRANSPORTE. Loc.: MG. USINA DE OXIGÊNIO DINATEC. 
13/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101501. SOLD EMPRESA VENDE. Loc.: SP. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: PISOS, PORCELANATOS, 
REVESTIMENTOS, ETC. 13/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101128. SOLD CCB. Loc.: SP. CADEIRAS, ARMÁRIOS, POLTRONAS, SOFAS, 
GAVETEIROS, ETC. (EMBU DAS ARTES/SP). 13/12/2021 A PARTIR DAS 9:10h. ID: 101329. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. 
CASA 139M², NO JARDIM ESTORIL, PRESIDENTE PRUDENTE/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 1ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 9:20h. ID: 
101407. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: PB. CASA EM COND. 240M² NO CENTRO, LAGOA SECA/PB - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 9:15h. ID: 100880. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: PR. PRÉDIO COMERCIAL 1349M² EM 
XAXIM, CURITIBA/PR. 13/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101429. SOLD COMPARTILHADO EMBU (SOMBRA). Loc.: SP. MESAS DE JANTAR, 
CADEIRAS, BANCOS, ENFEITES, MESAS DE APOIO, IMPRESSORA, ETC. 13/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 101389. SOLD THE FIFTIES. Loc.: 
SP. ITENS DE RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL. 13/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100824. MA IMÓVEIS - FRAM CAPITAL. Loc.: SP. 
CASA 250M² NO JARDIM SÃO CRISTÓVÃO EM SÃO PAULO/SP. 14/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100884. MA IMÓVEIS - PHOENIX. Loc.: 
SP. SALAS COMERCIAIS NO JABAQUARA - SÃO PAULO/SP. 14/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101125. SOLD LOJA DO MECÂNICO. Loc.: SP. 
SERRAS, LIXADEIRAS, PARAFUSADEIRAS, ESMERILHADEIRAS, POLITRIZ, ETC. 14/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101290. SOLD JB MAQTEC. 
Loc.: SP. BOMBA DE REFRIGERAÇÃO, MORSA, TORNO, CENTRO DE USINAGEM, ETC. 14/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101498. SOLD 
TIMBERMAR DO BRASIL. Loc.: PR. EMPILHADEIRAS, TRAILERS, TUBOS DE FERRO, ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101010. MA 
IMÓVEIS - INTER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 140M² NO CAMPO DOS ALEMÃES EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª 
PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 14:15h. ID: 100828. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 225M² NO BELENZINHO EM 
SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 101172. MA IMÓVEIS - CREDITAS. Loc.: SP. CASA 
372M² EM NOVA ODESSA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 

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

08/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101412. ENEL. Loc.: RJ. ITENS DE INFORMÁTICA. 09/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101518. DHL. 
Loc.: SP. EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS STILL. 09/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101520. BANCO MB. Loc.: MS. CAVALO MECÂNICO SCANIA 
P 360. 10/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101178. TABOCAS. Loc.: MG, PA, PR, TO. REBOQUE CARRETINHA, CHEVROLET S10, TON. DE 
SILICA, MACAS, ACESSÓRIO PARA AMBULÂNCIAS E OUTROS. 10/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 100935. CORTEVA. Loc.: GO, MG, MT, PR, 
RS, SP, TO. RENAULT TRAFIC, COLHEDORAS DE GRÃOS, TRATOR, SEMEADORA, COLHEITADEIRAS, TRILHADEIRAS, ETC. 10/12/2021 A PARTIR 
DAS 10:30h. ID: 101440. ARCELOR MITTTAL. Loc.: SC. CAMINHÃO, SUCATAS DE ABAFADORES E MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS. 10/12/2021 
A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101093. USINA NARDINI. Loc.: SP. VEÍCULOS LEVES: FIAT STRADA E VOLKSWAGEN KOMBI, CAVALOS MECÂNICO 
VOLVO, TRATORES, MOTOS HONDA, COLHEDORAS, TANQUES INOX, ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101223. BYD BRASIL. Loc.: SP. 
MAQUINAS, BOMBAS, SISTEMAS DE MEDIÇÕES, ROBÔS MANIPULADORES, ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101308. DSM. Loc.: 
GO, MS, MT, PA, PR, RO, RS, SP. PALLETS DE MADEIRA. 10/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101202. DEGRAUS. Loc.: BA, ES, MS, PE, RS, SP. 
UTILITÁRIOS, CARRETA, REBOQUE, PLATAFORMAS, ROLOS, GRUPOS GERADORES, MAQUINAS RETIFICAS, BOMBAS, ETC. 10/12/2021 A 
PARTIR DAS 12:00h. ID: 101492. METALISUL. Loc.: RJ. FILTRO DE MANGAS, PLAINA ZOCCA, PRENSA, TORNO, COMPRESSORES, GUILHOTINA, 
ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 12:30h. ID: 101266. TIETÊ AGROINDUSTRIAL. Loc.: SP. CAMINHÕES, TRATORES, COLHEDORAS E CAÇAMBA. 
10/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101051. SANTANA SOLUÇÕES AGRÍCOLAS. Loc.: ES, SP. UTILITÁRIO, CAMINHÃO, TRATORES, 
SEMIRREBOQUE, CARRETA, PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS, ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101197. WEST ROCK. Loc.: 
SC. ESCAVADEIRA JOHN DEERE 350G. 10/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 98917. ENEL. Loc.: RJ, SP. VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS. 
10/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101254. MINERAÇÃO MARACÁ. Loc.: GO. ESTAÇÕES TOTAIS E SCANNER LEICA (ALTO HORIZONTE/ GO). 
10/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101135. JSL. Loc.: SP. REBOQUE CANAVIEIRO, SEMIRREBOQUE, COLHEDORA DE CANA, ADUBADORA, 
ROÇADEIRA E OUTROS. 10/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 101253. PARANAPANEMA. Loc.: SP. TORNOS, TRANSFORMADORES, 
COMPRESSORES, PROJETOR, ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 16:30h. ID: 100388. COOPERCITRUS. Loc.: SP. CADEIRAS GIRATÓRIAS, BALCÕES 
DIVERSOS, CONJUNTO ESTOFADO, ESTAÇÃO DE TRABALHO, RELÓGIO DE MADEIRA, ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 17:00h. ID: 101370. 
PEPSICO/MABEL. Loc.: GO, PR, SP. ESTEIRAS TRANSPORTADORAS DIRECIONADORAS, CARREGADORES, SISTEMAS DE CALHAS, IMPRESSORAS, 
LINHAS DE PRODUÇÃO. 10/12/2021 A PARTIR DAS 17:30h. ID: 101385. AGGREKO. Loc.: PA. GRUPOS MOTOCOMPRESSORES (PARAUAPEBAS/
PA). 13/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101184. PARANAPANEMA. Loc.: SP. MESA DE BILHAR, BICICLETAS, MOTORES, CILINDROS, PONTE 
ROLANTE, ETC. 13/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101222. SÃO MARTINHO. Loc.: GO, SP. MOTOS, PLANTADORA, COLHEDORAS, TRATORES, 
TRANSBORDOS, ETC. 13/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101100. AGROSB. Loc.: PA. UTILITÁRIOS, CAMINHÃO, TRATORES, COLHEITADEIRAS, 
ETC. 13/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 101466. GRUPO MIRASSOL. Loc.: SP. RENAULT KGOO, SEMIRREBOQUES, BITRENS, CARROCERIA E 
PLATAFORMA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101314. USIMINAS. Loc.: ES. TRATOR, SUCATAS DE RETROESCAVADEIRAS, SUCATA DE 
TRATORES, ETC. 13/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 101505. TNT. Loc.: RS, SP. SUCATA DE CAVALO MECÂNICO, SEMIRREBOQUE BAÚ 
FACCHINI, EMPILHADEIRA HYSTER E OUTROS. 13/12/2021 A PARTIR DAS 16:30h. ID: 101445. ECOBAN. Loc.: SP. MERCEDES BENS 311 CDI 
STREET (SÃO PAULO/SP). 14/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101040. MA IMÓVEIS. Loc.: MS, PB. IMÓVEIS EM JOÃO PESSOA/PB E CAMPO 
GRANDE/MS. 14/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101511. GM. Loc.: SP. PAINÉIS DIVERSOS. 14/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101225. 
FERBASA. Loc.: BA. TOYOTA COROLLA, MITSUBISHI OUTLANDER, PEÇAS DE VEDAÇÃO, PEÇAS CATERPILLAR, MRO E OUTROS. 14/12/2021 A 
PARTIR DAS 15:00h. ID: 101510. BRASKEM. Loc.: AL, BA, RJ, RS, SP. FUSÍVEIS, VÁLVULAS, CENTRAL TELEFÔNICA, SERPENTINA, 
TRANSFORMADORES, TROCADORES DE CALOR E OUTROS. 14/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 100909. MA IMÓVEIS. Loc.: SP. SALA 
COMERCIAL EM SÃO PAULO/SP, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS.

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.

10/12/2021 A PARTIR DAS 12:45h. ID: 101325. LOG BUSINESS. Loc.: SP. DISTRIBUIDORA VENDE: ESTRUTURAS PORTA PALLETS, PRATELEIRAS 
IND., EMPILHADEIRAS, BANDEJAS, CAIXAS. 13/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 101448. EMPRESA TI. Loc.: SP. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 
VENDE: 2000 POSIÇÕES PORTA PALLETS, RACK S, PISOS EM AÇO(GRADIL), EMPILHADEIRAS. 14/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 101382. 
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.

12/12/2021 A PARTIR DAS 17:00h. ID: 99850. Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - VENDA DIRETA. Loc.: BA. Apt. 906 Vitória Marina 
Flat. 12/12/2021 A PARTIR DAS 17:00h. ID: 99856. Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Loc.: BA. Apartamento 907 Edf. Vitória Marina 
Flat.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Arthur Ferreira Nunes - JUCESE 01/2020.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

10/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101491. 16ª Vara Federal de Curitiba/PR. Loc.: PR. Terreno Rural 110.260,75m².
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.

14/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100846. LEILÃO EXTRA JUDICIAL. Loc.: SP. SOBRADO COM 3 DORMITÓRIOS.
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. Jeter de Oliveira Záccaro JUCESP nº 1221.
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.

13/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 100680. LEILÃO ÂNGULO MERCANTIL. Loc.: SP. LAMINADORA / PINÇAS HORIZONTAIS PARA BOBINAS.
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.

08/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101528. MAPFRE. Loc.: SP. VEÍCULOS SINISTRADOS E SUCATAS: PEUGEOT 207, FIAT LINEA, HONDA 
ELITE E OUTROS.

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

www.gazetasp.com.br

A VERDADE 
NAS BANCAS

www.gazetasp.com.br

DocuSign Envelope ID: B1D53A24-434E-4FE9-993F-D0ED74C1C18D



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

B4gazetasp.com.br
SÁBADO, 4 A SEGUNDA-FEIRA, 6 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 19/12/2018, no qual 
fi guram como fi duciantes José Roberto de Oliveira Filho, engenheiro, RG nº 28.304.012-9-SSP/SP e CPF nº 335.234.148-65 e Ana Cristina Meirelles Ferreira, 
engenheira, RG nº 32.713.805-1-SSP/SP e CPF nº 283.257.548-00, brasileiros, solteiros, domiciliados em Jaguariúna/SP, residentes na Praça Venezuela, 72, Jardim 
Novo Jaguari, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 15 de dezembro de 2021, às 
11h00, no endereço do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 624.099,52  (seiscentos e vinte e quatro mil, noventa e nove reais 
e cinquenta e dois centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, em São Paulo/SP, Jardim Santa Cruz, situado 
na Rua General Leite de Castro, 36, Apto. 01, pav., Bloco B, térreo, do Ed. Saint Cross Garden, com área privativa 93,041m² e direito a 1 vaga de garagem indeterminada, 
descoberta nos fundos do Bloco C. Imóvel objeto da matrícula nº 45.966 do 14º Ofício de Registro de Imóveis do São Paulo. 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 20 de dezembro de 2021, às 11h00, 
no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 383.138,82 (trezentos e oitenta e três mil, cento e trinta e oito 
reais e oitenta 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 15/12/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 20/12/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE Prestador de
Serviço Autorizado

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro ofi cial inscrito na JUCESP sob o nº 1086, com escritório à Praça dos Omaguás, 98, Pinheiros, em São Paulo/SP, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede 
na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular fi rmado em 14/01/2011, 
no qual fi guram como fi duciantes Hélio Guimarães Junior brasileiro, administrador, divorciado, RG nº 7.957.780-5-SSP/SP e CPF nº 028.919.618-38, e Andréa 
da Silva Medeiros brasileira, do lar, solteira, RG nº 24.882.204-3-SSP/SP e CPF nº 172.991.258-38, conviventes nos termos da Lei 9.278/96, residentes e 
domiciliados na Rua Alexandre Rapin nº 245, Apto. 101, Bloco 1, na cidade de 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 15 de dezembro de 2021, às 11h00, no endereço do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance 
mínimo igual ou superior a R$ 787.622,00 (setecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade 
consolidada em nome do credor Fiduciário, em São Paulo/SP, Vila Monumento, situado na Rua Ouvidor Portugal nº 158, Apartamento nº 51, no 5º andar ou 6º pav. 
do Ed. Villa Siena, Bloco A, com 65,9475m² de área útil e fração ideal no terreno de 0,015271, com direito a uma vaga de garagem, no subsolo, indeterminada, 
com auxílio do manobrista. Imóvel objeto da matrícula nº 90.146 do 6º Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo. Obs.: O Vendedor providenciará, 
sem prazo determinado, a baixa da Penhora constante na AV.5 da citada matrícula. Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da 
lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 20 de dezembro de 2021, às 11h00, no mesmo local, para realização do 
SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 393.811,00 (trezentos e noventa e três mil e oitocentos e onze reais). 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 15/12/21 ÀS 11H  -  DATA 2º LEILÃO 20/12/21 ÀS 11H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE Prestador de
Serviço Autorizado

DATA 1º LEILÃO 14/12/21 ÀS 16H - DATA 2º LEILÃO 15/12/21 ÀS 16H
EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE

José Carlos Barbosa, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCESP sob o nº 1057, devidamente autorizado na forma da Lei, FAZ 
SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, por força do artigo 27 e seguintes 
da Lei 9.514/97, LEVARÁ A VENDA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL (Lei 9.514/97), em decorrência da consolidação da 
propriedade em favor dos Credores Fiduciários ALCASE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrito no 
CNPJ nº 60.306.552/0001-54, e FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrito no CNPJ nº 
09.074.306/0001-67, O IMÓVEL ABAIXO DESCRITO, objeto do Instrumento  particular celebrado em 24/06/2011, tendo 
como fi duciantes: HEITOR PAIVA DE MENDONÇA, inscrito no CPF nº 060.617.628-44 e sua mulher ROSEMEIRE 
ALVES DA SILVA MENDONÇA, inscrita no CPF nº 076.790.658-61. Informo as datas, os horários, as avaliações e o local, 
cientes de que a venda será à vista, e pelas condições a seguir: LOTE (03) IMÓVEL / VARGEM GRANDE PAULISTA-SP, 
TERRENO situado na Rua San Pittsburg, composto pelo LOTE 05 da QUADRA 78. RESIDENCIAL SAN DIEGO. Área de 
Terreno: 614,45m². Cadastro Municipal: 13422.23.90.0114.00.000. Matrícula 108.025 do CRI de Cotia - SP. Obs.: Ocupado 
(AF). DATAS: 1ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 14.12.2021, às 16:00horas, pelo valor de R$ 350.602,06; 2ª Praça/Leilão 
Extrajudicial dia 15.12.2021, às 16:00horas, pelo valor a partir de R$ 290.470,48, na forma da Lei. LOCAL DO LEILÃO: 
On-line através do site www.leilaovip.com.br. CONDIÇÕES: A eventual desocupação do lote é de responsabilidade 
do arrematante. São ainda de responsabilidade do arrematante eventuais restrições adicionais pelo poder 
público, legislação aplicável e restrições impostas pela loteadora quanto ao uso e construção nos lotes, cujo 
desconhecimento das mesmas não poderá ser alegado, assim como ônus e gravames não expressamente 
previstos neste Edital. O imóvel possui débitos de IPTU e Associação/Condomínio, fi cando de responsabilidade do 
comprador a apuração e quitação dos débitos sem direito a reembolso. O pagamento será à vista nominal a Credora 
Fiduciária. A comissão do leiloeiro será de 5% sobre arrematação. Transferência e registro por conta do arrematante. 
Venda “ad corpus” e no estado de ocupação em que se encontra (art. 30 da Lei 9.514/97), cabendo ao interessado verifi car 
antes de arrematá-lo, com despesas por conta do arrematante. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local 
de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da 
dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído 
pela lei 13.465 de 11/07/2017.As partes, seus cônjuges, usufrutuários, inquilinos, ou senhorios diretos, em havendo, fi cam 
INTIMADOS pelo presente EDITAL 1ª e 2ª PRAÇA/LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Mais informações serão obtidas nos dias 
dos leilões, no site www.leilaovip.com.br ou nos telefones 0800 717 8888 e (11) 3093-5252.

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL – ONLINE no site www.satoleiloes.com.br. Leilão público – 14/12/2021 às 10h00. O 
leilão será realizado pela Leiloeira Oficial TATIANA HISA SATO, Jucesp 817, autorizada pela comitente MARIMEX DESPACHOS 
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 45.050.663/0001-59, para a venda dos seguintes lotes, conforme condições 

estabelecidas no Edital:  LOTE 01. 14 armários metal 4 gavetas. Lance Inicial: R$ 350,00. LOTE 02. 13 armários metal 4 gavetas. Lance Inicial: R$ 
325,00. LOTE 03. 11 mesas 1,20 m. Lance Inicial: R$ 330,00. LOTE 04. 10 mesas 1,20 m. Lance Inicial: R$ 300,00. LOTE 05. 10 mesas 1,20 m. Lance 
Inicial: R$ 300,00. LOTE 06. 12 mesas 1,20 m. Lance Inicial: R$ 360,00. LOTE 07. 15 mesas 1,10 m. Lance Inicial: R$ 300,00. LOTE 08. 11 mesas 1,26 
m. Lance Inicial: R$ 220,00. LOTE 09. 11 mesas 1,26 m. Lance Inicial: R$ 220,00. LOTE 10. 9 mesas 1,40 m. Lance Inicial: R$ 180,00. LOTE 11. 9 mesas 
1,40 m. Lance Inicial: R$ 180,00. LOTE 12. 9 mesas 1,40 m. Lance Inicial: R$ 180,00. LOTE 13: 9 mesas 1,40 m. Lance Inicial: R$ 180,00. LOTE 14: 12 
mesas 1,60 m. Lance Inicial: R$ 300,00. LOTE 15. 12 mesas 1,60 m. Lance Inicial: R$ 300,00. LOTE 16: 13 mesas 1,64 m. Lance Inicial: R$ 325,00. 
LOTE 17. 2 mesas 1,50 m. Lance Inicial: R$ 60,00. LOTE 18: 2 mesas 1,80 m. Lance Inicial: R$ 100,00. LOTE 19: 10 mesas entre 1,05 m e 60 cm 
diversos. Lance Inicial: R$ 300,00. LOTE 20: 11 mesas de 1,05m e 60 cm diversos. Lance Inicial: R$ 300,00. LOTE 21: Diversas salas gerenciais. Lance 
Inicial: R$ 120,00. LOTE 22: Armário 42/51 largura. Lance Inicial: R$ 50,00. LOTE 23: 4 Cadeiras estofadas com apoio de braços. Lance Inicial: R$ 
40,00. LOTE 24: Cadeira de madeira. Lance Inicial: R$ 5,00. LOTE 25: Armário arredondado. Lance Inicial: R$ 30,00. LOTE 26: 1 Armário branco 
55/80 largura. Lance Inicial: R$ 30,00. LOTE 27: Armário branco 55/80 largura. Lance Inicial: R$ 30,00. LOTE 28: Mesa arredondada 2,00 m. Lance 
Inicial: R$ 30,00. LOTE 29: Mesa arredondada 2,98 m. Lance Inicial: R$ 30,00. LOTE 30: Mesa arredondada 2,88 m. Lance Inicial: R$ 30,00. LOTE 31: 
Mesa em “L” arredondada 1,40 m. Lance Inicial: R$ 30,00. LOTE 32: Mesa quadrada 61 cm. Lance Inicial: R$ 30,00. LOTE 33: 7 mesas de gerência 
arredondadas. Lance Inicial: R$ 280,00. LOTE 34: 4 mesas de encaixe de canto. Lance Inicial: R$ 120,00. LOTE 35: Armário aberto. Lance Inicial: R$ 
40,00. LOTE 36: 2 armários de madeira para sala de reuniões. Lance Inicial: R$ 60,00. LOTE 37: 15 armários 1,60 altura x 0,80 largura. Lance Inicial: 
R$ 600,00. LOTE 38: 9 armários 0,73 altura x 0,80 largura. Lance Inicial: R$ 360,00. LOTE 39: 2 armários metal 2 gavetas 0,47 largura x 0,70 altura. 
Lance Inicial: R$ 60,00. LOTE 40: 4 mesas filial de São Paulo. Lance Inicial: R$ 120,00. LOTE 41: 16 armários de vestiário. Lance Inicial: R$ 480,00. 
LOTE 42: 9 armários arquivo 3 gavetas 0,63 altura x 0,54 largura. Lance Inicial: R$ 270,00. LOTE 43: 3 armários metal 3 gavetas 0,67 profundidade 
x 0,477 largura x 1,02 altura. Lance Inicial: R$ 90,00. LOTE 44: 6 armários metal 2 gavetas 0,67 profundidade x 0,47 largura x 0,70 largura. Lance 
Inicial: R$ 180,00. LOTE 45: 6 armários metal 4 divisórias. Lance Inicial: R$ 180,00. LOTE 46: Armário metal 1,07 metros. Lance Inicial: R$ 30,00. 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, 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.

ERRATAS: DATA: 04/08/2021. A PARTIR DAS: 17:00h. Leilão: 97545. LOTE: 3215. LOC.: São Pedro/SP. DADOS 
DO LOTE: CAMINHÃO CESTO AÉREO FORD F4000 4X4. CHASSI: 9BFLF4999BB095420. ANO FAB/MODELO: 
2011/2011. PLACA: EWS5B78.

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: 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.

10/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101171. MA IMÓVEIS - CREDITAS. Loc.: SP. CASA 372M² EM NOVA ODESSA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
- 1ª PRAÇA. 10/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101470. SOLD PME KFS IMPORTAÇÃO. Loc.: SP. BOTÃO INTERRUPTOR CARLING, REGISTRO 
DE PVC, E BORBOLETAS DECORATIVAS DE GLITTER. 10/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101227. SOLD INPLASTIC. Loc.: SP. ROUTER CNC 
EXTREME PLUS. 10/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101496. SOLD POSITEL. Loc.: MS. PÁ CARREGADORA, TRATOR DE PNEUS, GRADE 
ARADORA, ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101390. SOLD C&C. Loc.: RJ, SP. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E UTILIDADES 
DOMÉSTICAS. 10/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101217. SOLD PME TIJOLARTE. Loc.: SP. TRAÇADOR GRÁFICO, GATORCAM, SONTEK, 
COMPRESSOR, BOMBA, MEDIDOR, EXAUSTORES, ETC. 13/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101234. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª 
PRAÇA. Loc.: PB. APTO. 60M² NO SANTA CRUZ EM CAMPINA GRANDE/PB - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 
11:00h. ID: 100770. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 398M² NO JD MARAJOARA EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101259. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: ES. APTO. 83M² NO 
ATAÍDE EM VILA VELHA/ES - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 100845. MA IMÓVEIS - SANTANDER 
AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 131M² NO CENTREVILLE, COTIA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 11:10h. ID: 
100749. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 381² EM OSASCO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 13/12/2021 A 
PARTIR DAS 11:20h. ID: 101199. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 400M² EM JACAREÍ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª 
PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101312. SOLD COMPARTILHADO EMBU. Loc.: SP. MONITORES, CPUS, ALL IN ONE, NOTEBOOKS, 
TELEVISORES, ETC. 13/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101281. SOLD GRP TRANSPORTE. Loc.: MG. USINA DE OXIGÊNIO DINATEC. 
13/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101501. SOLD EMPRESA VENDE. Loc.: SP. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: PISOS, PORCELANATOS, 
REVESTIMENTOS, ETC. 13/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101128. SOLD CCB. Loc.: SP. CADEIRAS, ARMÁRIOS, POLTRONAS, SOFAS, 
GAVETEIROS, ETC. (EMBU DAS ARTES/SP). 13/12/2021 A PARTIR DAS 9:10h. ID: 101329. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. 
CASA 139M², NO JARDIM ESTORIL, PRESIDENTE PRUDENTE/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 1ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 9:20h. ID: 
101407. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: PB. CASA EM COND. 240M² NO CENTRO, LAGOA SECA/PB - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 9:15h. ID: 100880. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: PR. PRÉDIO COMERCIAL 1349M² EM 
XAXIM, CURITIBA/PR. 13/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101429. SOLD COMPARTILHADO EMBU (SOMBRA). Loc.: SP. MESAS DE JANTAR, 
CADEIRAS, BANCOS, ENFEITES, MESAS DE APOIO, IMPRESSORA, ETC. 13/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 101389. SOLD THE FIFTIES. Loc.: 
SP. ITENS DE RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL. 13/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100824. MA IMÓVEIS - FRAM CAPITAL. Loc.: SP. 
CASA 250M² NO JARDIM SÃO CRISTÓVÃO EM SÃO PAULO/SP. 14/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100884. MA IMÓVEIS - PHOENIX. Loc.: 
SP. SALAS COMERCIAIS NO JABAQUARA - SÃO PAULO/SP. 14/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 101125. SOLD LOJA DO MECÂNICO. Loc.: SP. 
SERRAS, LIXADEIRAS, PARAFUSADEIRAS, ESMERILHADEIRAS, POLITRIZ, ETC. 14/12/2021 A PARTIR DAS 10:30h. ID: 101290. SOLD JB MAQTEC. 
Loc.: SP. BOMBA DE REFRIGERAÇÃO, MORSA, TORNO, CENTRO DE USINAGEM, ETC. 14/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101498. SOLD 
TIMBERMAR DO BRASIL. Loc.: PR. EMPILHADEIRAS, TRAILERS, TUBOS DE FERRO, ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101010. MA 
IMÓVEIS - INTER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 140M² NO CAMPO DOS ALEMÃES EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª 
PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 14:15h. ID: 100828. MA IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 225M² NO BELENZINHO EM 
SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 101172. MA IMÓVEIS - CREDITAS. Loc.: SP. CASA 
372M² EM NOVA ODESSA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 

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

08/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101412. ENEL. Loc.: RJ. ITENS DE INFORMÁTICA. 09/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101518. DHL. 
Loc.: SP. EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS STILL. 09/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101520. BANCO MB. Loc.: MS. CAVALO MECÂNICO SCANIA 
P 360. 10/12/2021 A PARTIR DAS 9:00h. ID: 101178. TABOCAS. Loc.: MG, PA, PR, TO. REBOQUE CARRETINHA, CHEVROLET S10, TON. DE 
SILICA, MACAS, ACESSÓRIO PARA AMBULÂNCIAS E OUTROS. 10/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 100935. CORTEVA. Loc.: GO, MG, MT, PR, 
RS, SP, TO. RENAULT TRAFIC, COLHEDORAS DE GRÃOS, TRATOR, SEMEADORA, COLHEITADEIRAS, TRILHADEIRAS, ETC. 10/12/2021 A PARTIR 
DAS 10:30h. ID: 101440. ARCELOR MITTTAL. Loc.: SC. CAMINHÃO, SUCATAS DE ABAFADORES E MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS. 10/12/2021 
A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101093. USINA NARDINI. Loc.: SP. VEÍCULOS LEVES: FIAT STRADA E VOLKSWAGEN KOMBI, CAVALOS MECÂNICO 
VOLVO, TRATORES, MOTOS HONDA, COLHEDORAS, TANQUES INOX, ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101223. BYD BRASIL. Loc.: SP. 
MAQUINAS, BOMBAS, SISTEMAS DE MEDIÇÕES, ROBÔS MANIPULADORES, ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 11:30h. ID: 101308. DSM. Loc.: 
GO, MS, MT, PA, PR, RO, RS, SP. PALLETS DE MADEIRA. 10/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101202. DEGRAUS. Loc.: BA, ES, MS, PE, RS, SP. 
UTILITÁRIOS, CARRETA, REBOQUE, PLATAFORMAS, ROLOS, GRUPOS GERADORES, MAQUINAS RETIFICAS, BOMBAS, ETC. 10/12/2021 A 
PARTIR DAS 12:00h. ID: 101492. METALISUL. Loc.: RJ. FILTRO DE MANGAS, PLAINA ZOCCA, PRENSA, TORNO, COMPRESSORES, GUILHOTINA, 
ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 12:30h. ID: 101266. TIETÊ AGROINDUSTRIAL. Loc.: SP. CAMINHÕES, TRATORES, COLHEDORAS E CAÇAMBA. 
10/12/2021 A PARTIR DAS 13:00h. ID: 101051. SANTANA SOLUÇÕES AGRÍCOLAS. Loc.: ES, SP. UTILITÁRIO, CAMINHÃO, TRATORES, 
SEMIRREBOQUE, CARRETA, PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS, ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101197. WEST ROCK. Loc.: 
SC. ESCAVADEIRA JOHN DEERE 350G. 10/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 98917. ENEL. Loc.: RJ, SP. VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS. 
10/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101254. MINERAÇÃO MARACÁ. Loc.: GO. ESTAÇÕES TOTAIS E SCANNER LEICA (ALTO HORIZONTE/ GO). 
10/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101135. JSL. Loc.: SP. REBOQUE CANAVIEIRO, SEMIRREBOQUE, COLHEDORA DE CANA, ADUBADORA, 
ROÇADEIRA E OUTROS. 10/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 101253. PARANAPANEMA. Loc.: SP. TORNOS, TRANSFORMADORES, 
COMPRESSORES, PROJETOR, ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 16:30h. ID: 100388. COOPERCITRUS. Loc.: SP. CADEIRAS GIRATÓRIAS, BALCÕES 
DIVERSOS, CONJUNTO ESTOFADO, ESTAÇÃO DE TRABALHO, RELÓGIO DE MADEIRA, ETC. 10/12/2021 A PARTIR DAS 17:00h. ID: 101370. 
PEPSICO/MABEL. Loc.: GO, PR, SP. ESTEIRAS TRANSPORTADORAS DIRECIONADORAS, CARREGADORES, SISTEMAS DE CALHAS, IMPRESSORAS, 
LINHAS DE PRODUÇÃO. 10/12/2021 A PARTIR DAS 17:30h. ID: 101385. AGGREKO. Loc.: PA. GRUPOS MOTOCOMPRESSORES (PARAUAPEBAS/
PA). 13/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101184. PARANAPANEMA. Loc.: SP. MESA DE BILHAR, BICICLETAS, MOTORES, CILINDROS, PONTE 
ROLANTE, ETC. 13/12/2021 A PARTIR DAS 12:00h. ID: 101222. SÃO MARTINHO. Loc.: GO, SP. MOTOS, PLANTADORA, COLHEDORAS, TRATORES, 
TRANSBORDOS, ETC. 13/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101100. AGROSB. Loc.: PA. UTILITÁRIOS, CAMINHÃO, TRATORES, COLHEITADEIRAS, 
ETC. 13/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 101466. GRUPO MIRASSOL. Loc.: SP. RENAULT KGOO, SEMIRREBOQUES, BITRENS, CARROCERIA E 
PLATAFORMA. 13/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101314. USIMINAS. Loc.: ES. TRATOR, SUCATAS DE RETROESCAVADEIRAS, SUCATA DE 
TRATORES, ETC. 13/12/2021 A PARTIR DAS 16:00h. ID: 101505. TNT. Loc.: RS, SP. SUCATA DE CAVALO MECÂNICO, SEMIRREBOQUE BAÚ 
FACCHINI, EMPILHADEIRA HYSTER E OUTROS. 13/12/2021 A PARTIR DAS 16:30h. ID: 101445. ECOBAN. Loc.: SP. MERCEDES BENS 311 CDI 
STREET (SÃO PAULO/SP). 14/12/2021 A PARTIR DAS 15:30h. ID: 101040. MA IMÓVEIS. Loc.: MS, PB. IMÓVEIS EM JOÃO PESSOA/PB E CAMPO 
GRANDE/MS. 14/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101511. GM. Loc.: SP. PAINÉIS DIVERSOS. 14/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 101225. 
FERBASA. Loc.: BA. TOYOTA COROLLA, MITSUBISHI OUTLANDER, PEÇAS DE VEDAÇÃO, PEÇAS CATERPILLAR, MRO E OUTROS. 14/12/2021 A 
PARTIR DAS 15:00h. ID: 101510. BRASKEM. Loc.: AL, BA, RJ, RS, SP. FUSÍVEIS, VÁLVULAS, CENTRAL TELEFÔNICA, SERPENTINA, 
TRANSFORMADORES, TROCADORES DE CALOR E OUTROS. 14/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 100909. MA IMÓVEIS. Loc.: SP. SALA 
COMERCIAL EM SÃO PAULO/SP, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS.

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.

10/12/2021 A PARTIR DAS 12:45h. ID: 101325. LOG BUSINESS. Loc.: SP. DISTRIBUIDORA VENDE: ESTRUTURAS PORTA PALLETS, PRATELEIRAS 
IND., EMPILHADEIRAS, BANDEJAS, CAIXAS. 13/12/2021 A PARTIR DAS 13:30h. ID: 101448. EMPRESA TI. Loc.: SP. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 
VENDE: 2000 POSIÇÕES PORTA PALLETS, RACK S, PISOS EM AÇO(GRADIL), EMPILHADEIRAS. 14/12/2021 A PARTIR DAS 14:30h. ID: 101382. 
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.

12/12/2021 A PARTIR DAS 17:00h. ID: 99850. Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - VENDA DIRETA. Loc.: BA. Apt. 906 Vitória Marina 
Flat. 12/12/2021 A PARTIR DAS 17:00h. ID: 99856. Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Loc.: BA. Apartamento 907 Edf. Vitória Marina 
Flat.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010.  Arthur Ferreira Nunes - JUCESE 01/2020.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

10/12/2021 A PARTIR DAS 15:00h. ID: 101491. 16ª Vara Federal de Curitiba/PR. Loc.: PR. Terreno Rural 110.260,75m².
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.

14/12/2021 A PARTIR DAS 14:00h. ID: 100846. LEILÃO EXTRA JUDICIAL. Loc.: SP. SOBRADO COM 3 DORMITÓRIOS.
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. Jeter de Oliveira Záccaro JUCESP nº 1221.
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.

13/12/2021 A PARTIR DAS 10:00h. ID: 100680. LEILÃO ÂNGULO MERCANTIL. Loc.: SP. LAMINADORA / PINÇAS HORIZONTAIS PARA BOBINAS.
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.

08/12/2021 A PARTIR DAS 11:00h. ID: 101528. MAPFRE. Loc.: SP. VEÍCULOS SINISTRADOS E SUCATAS: PEUGEOT 207, FIAT LINEA, HONDA 
ELITE E OUTROS.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010. Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.
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EXTRATO DE LEILÃO ELETRÔNICO JUDICIAL
A Dra. Daniela Nudeliman Guiguet Leal, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Barueri/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 – Cumprimento de Sentença, processo n°: 1000502-
87.2015.8.26.0068/00001, que COMPANHIA ULTRAGAZ S/A move em face do ULTRAFIRE TRATAMENTO TÉRMICO 
LTDA.-ME e outros, em 1º LEILÃO com início no dia 31/01/2022, às 09:00hs, e encerramento no dia 31/01/2022, 
a partir das 17:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: LOTE 01: R$ 137.149,36, LOTE 02: R$ 114.291,13, LOTE 03: R$ 
228.582,27, LOTE 04: R$ 182.865,81, LOTE 05: R$ 68.574,68, correspondente ao valor da avaliação.  Caso não haja 
licitantes, seguirá sem interrupção até o 2º LEILÃO com início no dia 31/01/2022, às 17:01hs, e encerramento no dia 
21/02/2022, a partir das 17:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: LOTE 01: R$ 68.574,68, LOTE 02: R$ 57.145.56, LOTE 
03: R$ 114.291,13, LOTE 04: R$ 91.432,90, LOTE 05: R$ 34.287,34, correspondente a 50% do valor da avaliação, tudo 
conforme o Provimento 1625/2009. Descrição do bem: LOTE 01: TRÊS FORNOS DE TRATAMENTO TÉRMICO, TIPO 
POÇO, MARCA BRASIMET, LOTE 02: DEZ FORNOS TIPO POÇO, LOTE 03: UMA PONTE ROLANTE DE VIGA DUPLA, 
LOTE 04: UM FORNO CARRO DE TRILHO PARA TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO DE METAIS, CAPACIDADE 
4x1.8x2.5 metros, LOTE 05: UM FORNO DE SUPERFÍCIE, MARCA PYRO INDÚSTRIA BRASILEIRA. 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, 02 de dezembro de 2021.

www.hastavip.com.br 11 3093-5251

Leilões Judiciais

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

EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS ARNALDO DOS SANTOS 
DIAS, CPF 060.119.439-10, AUTO POSTO BRILHANTEX LTDA.ME., CNPJ 08.179.993/0001-12, COPROPRIETÁRIA  TANIA ANUNCIATO DOS SANTOS DIAS, CPF 074.883.528-82, O 
CREDOR FIDUCIÁRIA BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, e demais interessados, expedido nos autos da ação de Execução de Título 
Extrajudicial - Contratos Bancários movida por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face de ARNALDO DOS SANTOS DIAS E OUTRO, PROCESSO Nº 1006012-28.2019.8.26.0008 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio Pereira França, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE 
EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que, com fundamento nos artigos 882 a 903 do NCPC e Provimento CSM nº 1625/09 do TJ/SP, e 
ainda artigo 335, “caput”, do Código Penal, através da FRAZÃO LEILÕES (www.frazaoleiloes.com.br) , portal de leilões eletrônicos, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º 
Leilão com início no dia 13 de dezembro de 2021, às 10h00min, e com término no dia 16 de dezembro de 2021, às 10h00min, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da 
avaliação, ficando desde já designado o 2º Leilão com início no dia 16 de dezembro de 2021, às 10h01min  e com término no dia 27 de janeiro de 2022, às 10h00min , caso não haja 
licitantes no 1º Leilão, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor da avaliação atualizada (Art. 891, parágrafo único do NCPC), do 
imóvel abaixo descrito, conforme condições de venda constantes no presente edital. IMÓVEL: UM PRÉDIO a Rua Olivia de Oliveira, nºs 132 e 136, no 3º Subdistrito PENHA DE FRANÇA, e seu 
terreno, medindo 9,60ms de frente, 19,00ms da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a largura da frente, confrontando do lado direito de quem da rua olha para o imóvel, com o 
prédio de nº 124 e 130, do lado esquerdo com o prédio nº 148/150, de propriedade de Keichi Muata e nos fundos como prédio nº 01, da Rua Ramon Platero, com a área de 182,40ms2. 
Contribuinte nº 059.176.0030-9. Matrícula nº 61.766 do 12º CRI da Comarca da Capital/SP. Avaliado em R$ 694.000,00 em 01/2021, conforme preconiza as normas NBR 14653-2 – Parte 2, 
não permitida a entrada no imóvel. Ocupado. O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, 
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. ÔNUS: Consta da referida matrícula, conforme R. 13 (25/07/2018) a ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor de Banco 
Santander (Brasil) S/A; conforme Av. 16 (07/10/2020) e Av. 17 (21/09/2021) a PENHORA EXEQUENDA e conforme Av. 18 (15/10/2021) a INDISPONIBILIDADE DE BENS de Arnaldo dos 
Santos Dias determinado no processo nº 1000464-10.2018.5.02.0385 TRT 2ª Região São Paulo/SP Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial GAEPP. DO VALOR MÍNIMO PARA 
VENDA DO IMÓVEL: No primeiro pregão, o valor mínimo para a venda do imóvel apregoado será o valor da avaliação judicial que corresponde a R$ 728.782,63 (outubro/2021 valor 
atualizado conforme Tabela Prática do TJ/SP), que será atualizada à época da alienação. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda do imóvel corresponderá a 60% da avaliação 
atualizada. LEILOEIRO: O leilão será conduzido pelo Sr. Carlos Eduardo Luis Campos Frazão, podendo se fazer substituir por Carlos Alberto Fernando Santos Frazão ou Ana Claudia Carolina 
Campos Frazão, leiloeiros oficiais, inscritos na JUCESP sob os nºs 751, 203 e 836, respectivamente. COMO PARTICIPAR: O interessado em participar da alienação judicial eletrônica deverá 
se cadastrar previamente no site www.frazaoleiloes.com.br . Durante a alienação, os lanços deverão ser oferecidos diretamente no sistema do Leiloeiro, de modo a viabilizar a preservação do 
tempo real das ofertas. Sobrevindo novo lanço nos três minutos antecedentes ao termo final da Alienação Judicial eletrônica, o horário (cronômetro) de fechamento do pregão será prorrogado 
por mais três minutos e sinalizado para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lanços. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 735.850,75 (agosto/2019 Conf. fls. 181), 
valor que será atualizado à época da alienação. DÉBITOS IPTU: R$ 1.427,55 (até 14/10/2021), valores que serão atualizados à época da alienação. OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: 
Eventuais ônus sobre o imóvel e todas as providências e despesas relativas à transferência, tais como desocupação, ITBI, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, registros e outras 
despesas pertinentes, oriundos de construção ou reformas não averbados no Órgão competente, inclusive débitos apurados junto ao INSS, correrão por conta do arrematante, exceto 
eventuais débitos de IPTU, demais taxas e impostos, conforme o art. 130, “caput” e parágrafo único do CTN, bem como os débitos de condomínio (que possuem natureza “propter 
rem”), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação (art. 908, §1º, NCPC). CONDIÇÕES DE VENDA e PAGAMENTO: Será considerado arrematante aquele que der lance igual 
ou superior ao valor de avaliação atualizada (1º leilão) ou aquele que der lance igual ou superior a 60% do valor de avaliação atualizada para pagamento a vista e 90% para 
pagamento parcelado (2º leilão). O depósito deve ser efetuado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial do Banco Brasil, 
(obtida através do site https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp ). Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha realizado o depósito do preço ou do sinal, tal informação será 
encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DO PAGAMENTO PARCELADO: Cumprindo a previsão do artigo 891, parágrafo único e artigo 895 
e parágrafos do NCPC, poderão ser apresentadas propostas para o pagamento do lance de forma parcelada, sendo necessário sinal igual ou superior a 25% do valor do lance (pagamento 
através de guia de depósito judicial do Banco Brasil, obtida através do site (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp ) e o restante em até 30 parcelas, com indexador de 
correção monetária apresentado pelo arrematante e garantido pela hipoteca do próprio bem, ficando esta forma de pagamento sujeita a apreciação do MM. Juízo para validação, CASO 
NÃO HAJA LANCE PARA PAGAMENTO À VISTA. O lance parcelado deverá ser ofertado diretamente no site do Leiloeiro. COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida ao 
Leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço. O depósito da comissão deverá ser em juízo, no prazo de até 01 (um) dia útil e seu 
levantamento será autorizado após a apreciação da idoneidade do lance pelo Juízo, nos termos do parágrafo único do artigo 267 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: No escritório do leiloeiro oficial, localizado na Rua da Mooca, 3547, Mooca, São Paulo/SP, através do telefone (11) 3550-4066 ou pelo e-mail: 
contato@frazaoleiloes.com.br . Ficam os EXECUTADOS, a sua cônjuge e coproprietária TANIA ANUNCIATO DOS SANTOS DIAS, a credora fiduciária BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S/A, a credora fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, bem como da penhora realizada em data de 24/09/2020 (cf. fls. 
1104), através da publicação deste EDITAL, nos termos do art. 274, parágrafo único art. 887, § 2º, §3º e § 5º e art. 889, parágrafo único, todos do Novo Código de Processo Civil, caso não sejam 
localizados para a intimação pessoal. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal 
www.frazaoleiloes.com.br . Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de novembro de 2021.

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

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

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

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

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

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL

EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA, CONHECIMENTO DE INTERESSADOS e INTIMAÇÃO da executada TEREZA NUNES DA SILVA (CPF/MF 140.119.301-30), e seu cônjuge, se casada for; dos 
credores CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL (CNPJ/MF 33.582.750/0001-78) e ADAMES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES E SUPLEMENTOS 
LTDA (CNPJ/MF 01.545.326/0001-67); dos interessados JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e AURÉLIO CANCE JUNIOR (qualificação ignorada); da credora tributária 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CAMPINAS/SP; e demais interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Processo nº 0001139- 38.2020.8.26.0114, em 
trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, requerido por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO JARDIM BOTÂNICO DE SOUSAS. Nos termos do Art. 
881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), através do portal de leilões on-line da www.leiloei.com, em condições que segue: O 1º LEILÃO em 
10/01/2022, às 15h00 e término em 13/01/2022, às 15h00, e não havendo licitante seguirá, sem interrupção, o 2º LEILÃO até o dia 03/02/2022, às 15h00 (Horário de Brasília). DO BEM – 
LOTE 05 DA QUADRA R, do loteamento denominado Jardim Botânico de Campinas – Parte 02, localizado no Distrito de Paz de Sousas, neste Município, Comarca de Campinas-SP e 4ª 
Circunscrição Imobiliária, com a seguinte descrição: mede 12,00 metros de frente para a rua Vinte e Quatro; 26,50 metros no fundo, confrontando com o loteamento Colinas do Hermitage; 
59,50 metros, confrontando com o lote nº 6, 69,45 metros, confrontando com o lote nº 4, encerrando a área de 1.162,20m², objeto da Matrícula geral nº 5.005 do 4ª CRI da Comarca de 
Campinas/SP. Cadastro Municipal CC nº 055.071.018. BENFEITORIAS – Consta do Laudo de Avaliação, às fls. 105-117 dos autos, que sobre o terreno foi construído um PRÉDIO 
RESIDENCIAL em fase de construção, com 890,25m². A construção apresenta as seguintes características, lance inferior: casa de máquinas, mirante inferior, garagem 5 carros cobertos, 
cinema, uma suíte e depósito; ao nível da rua: garagem dois carros cobertos, lavabo, hall, escritório, hall social, cozinha, copa, dispensa, lavanderia, banheiro de empregada, sala de jantar, 
sala de TV, varanda com lavabo, sauna, piscina 3 x 8, mirante superior; lance superior: Hall de circulação, quatro dormitórios, sendo uma máster com closet, mais bem descrito e 
caracterizado no referido laudo. AVALIAÇÃO – R$ 1.652.702,70 (julho/2021 – fls. 105-117). DOS ÔNUS – Consta da respectiva matrícula imobiliária, conforme Av.06 (17/10/2013) o 
ARRESTO do bem, originário do Processo nº 3002545-87.2013.8.26.0114, ajuizado perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, por JUSTIÇA PÚBLICA, em face de AURÉLIO 
CANCE JUNIOR; conforme Av.07 (24/03/2021) a PENHORA EXEQUENDA sobre o imóvel; conforme Av.08 (12/05/2021) a INDISPONIBILIDADE de bens da executada, originária do 
Processo nº 0025019-38-2019.5.24.0005, ajuizado perante a 7ª Vara do Trabalho de Campo Grande/MS, por CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL; e conforme 
Av. 09 (12/05/2021) a INDISPONIBILIDADE de bens da executada, originária do Processo nº 0825588-02.2019.8.12.0001, ajuizada perante a 1ª Vara de Execução de Título Extrajudicial de 
Campo Grande/MS, por ADAMES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES E SUPLEMENTOS LTDA. Nota-se, ainda, que as benfeitorias que compõem o objeto do leilão estão pendentes 
de registro/averbação na matrícula imobiliária. E que eventual necessidade de regularização perante os órgãos competentes será de responsabilidade do arrematante. Não 
constam nos autos recurso ou causa pendente de julgamento. DÉBITOS FISCAIS – Conforme pesquisa junto a Prefeitura de Campinas/SP, em 29/10/2021, constam débitos Tributários 
sobre o imóvel, referentes aos exercícios de 2013 a 2020, ajuizados – Processos nº 1516885-32.2021.8.26.0114 e 1510255-28.2019.8.26.0114, perante o SEF - Setor de Execuções Fiscais 
da Comarca de Campinas, além do ano de 2021, os quais somam o valor de R$ 72.395,73. DÉBITO EXEQUENDO – R$ 126.503,16 (março/2021 - fls. 63-65 dos autos). *Todos os débitos 
serão atualizados até a data da alienação. DO PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, por meio de guia de depósito judicial em 
favor do Juízo. O arrematante poderá, ainda, efetuar o pagamento do preço ofertado através de entrada de 30% (trinta por cento) no ato e o restante em até 15 (quinze) dias, independente de 
garantias e através de guia de depósito judicial em favor do Juízo competente. DO PARCELAMENTO – Eventuais pedidos de parcelamento deverão ser submetidos ao Juízo para aprovação 
e estabelecimento de garantias. COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO EM 2º LEILÃO não serão aceitos lances inferiores a 75% (setenta e cinco 
por cento) do valor atualizado da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – Edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações 
do arrematante, transferência do bem e demais condições no site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 
patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC, e será afixado e publicado, nos termos da lei. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediuse o presente edital em resumo que será publicado e afixado na forma da Lei. Campinas, 01 de novembro de 2021. GABRIEL BALDI DE CARVALHO Juiz de Direito

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

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

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

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL

EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA, CONHECIMENTO DE INTERESSADOS e INTIMAÇÃO dos executados MARIA DE LOURDES TEBALDI ME (CNPJ/MF 71.754.345/0001-89) na pessoa do seu 
representante legal, MARIA DE LOURDES TEBALDI (CPF/MF 005.627.418-10) e SAMUEL ANDRADE JUNIOR (CPF/MF 330.094.658-15), e seus respectivos cônjuges, se casados forem; do 
credor trabalhista EDILSON MENDES SOUZA (qualificação ignorada); do credor tributário FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CAMPINAS/SP; e demais interessados, expedido nos autos da 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Processo nº 0016776- 64.1999.8.26.0114, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, requerido por BANCO BILBAO VIZCAYA BRASIL 
S.A. atualmente incorporado ao BANCO BRADESCO S/A. Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), através do portal de leilões on-
line da www.leiloei.com, em condições que segue: O 1º LEILÃO em 10/01/2022, às 14h35 e término em 13/01/2022, às 14h35, e não havendo licitante seguirá, sem interrupção, o 2º LEILÃO até o 
dia 03/02/2022, às 14h35 (Horário de Brasília). DO BEM – LOTE 01 – LOTE DE TERRENO sob o nº 7 da quadra Q, do Jardim - Itatinga – c.c. 44.829.500 – quart – 4363 na PM local – medindo 10 ms 
de frente para a rua 10 – 10 ms nos fundos para o – lote 20 - 30 ms de um lado para o lote 8, por 30 ms de outro lado – para uma passagem para pedestres – com 300 m2. Contribuinte nº 
3453.22.27.0112.00000. Matrícula nº 27.224 do 3º CRI da Comarca de Campinas/SP. BENFEITORIAS – Consta do laudo de avaliação, às fls. 227-239, que sobre o terreno foram construídos três 
quartos e banheiro, de forma precária, com cobertura de amianto, piso frio e paredes com pintura em látex. AVALIAÇÃO – R$ 211.901,00 (outubro/2019 – fls. 227-239 dos autos). DÉBITOS – R$ 
62.170,52, sendo R$ 58.957,38 referentes a débitos tributários dos exercícios de 1992 a 2000, 2005 a 2011 e 2014-2017, ajuizados – Processos nº 557128/2001, 528760/1996, 521987/2003, 
514920/2005, 503461/2009, 501402/2012, 011257/2018 e 1515997-68.2018.8.26.0114, R$ 2.377,54, referentes aos exercícios de 2018-2020, inscritos em dívida ativa, e R$ 835,60 correspondentes 
ao exercício vigente, conforme pesquisa junto a Prefeitura de Campinas, em 03/11/2021. DOS ÔNUS – Consta ônus registrado na matrícula do imóvel, sob o nº R.10 (26/03/1996), a PENHORA 
extraída dos autos da Execução Trabalhista nº 2.163/93-5, expedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, movida por Edilson Mendes Souza; conforme R.11 (10/01/2000), a PENHORA 
extraída dos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1.101/99, movida também pelo Exequente; conforme R.12 (06/12/2000), a PENHORA EXEQUENDA. LOTE 02 – LOTE DE TERRENO 15 da 
quadra B do Parque Aeroporto, medindo 16,75 ms de frente para a rua E, nos fundos mede 23,50 ms confrontando com os lotes 28 e 29 de ambos os lados mede 50,00 ms com a área de 1.00,00 ms2, 
confrontando com os lotes 14 e 16. Contribuinte nº 3363.31.51.0941.00000. Matrícula nº 48.722 do 3º CRI da Comarca de Campinas/SP. AVALIAÇÃO – R$ 153.000,00 (outubro/2019 – fls. 237-239 
dos autos). DÉBITOS – R$ 4.401,30, sendo R$ 3.469,36, referentes aos exercícios de 2017-2020, inscritos em dívida ativa, e R$ 931,94 correspondentes ao exercício vigente, conforme pesquisa 
junto a Prefeitura de Campinas, em 03/11/2021. DOS ÔNUS – Consta ônus registrado na matrícula do imóvel, sob o nº R.6 (10/01/2000), a PENHORA extraída dos autos da Execução de Título 
Extrajudicial nº 1.101/99, movida também pelo Exequente; conforme R.7 (06/12/2000), a PENHORA EXEQUENDA. Não constam nos autos recurso ou causa pendente de julgamento. DÉBITO 
EXEQUENDO – R$ 311.002,55 (outubro/2018 - fls. 193-193v dos autos). *Todos os débitos serão atualizados até a data da alienação. DO PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e 
quatro) horas após o encerramento do leilão, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo. O arrematante poderá, ainda, efetuar o pagamento do preço ofertado através de entrada de 30% 
(trinta por cento) no ato e o restante em até 15 (quinze) dias, independente de garantias e através de guia de depósito judicial em favor do Juízo competente. DO PARCELAMENTO – Eventuais 
pedidos de parcelamento deverão ser submetidos ao Juízo para aprovação e estabelecimento de garantias. COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO EM 2º 
LEILÃO não serão aceitos lances inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – Edital completo com forma de pagamento, 
lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do arrematante, transferência do bem e demais condições no site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual insucesso das 
notificações pessoais e dos respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC, e será afixado e publicado, nos termos da lei. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 
ninguém possa alegar ignorância, expediuse o presente edital em resumo que será publicado e afixado na forma da Lei. Campinas, 03 de novembro de 2021. RENATA MANZINI Juíza de Direito
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EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO dos DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O BEM IMÓVEL e de INTIMAÇÃO do executado MARCELO VASCONCELOS (CPF/MF 046.274.868-55), e seu cônjuge, se 
casado for; dos promitentes vendedores RICARDO RODRIGUES DE MORAES FILHO (CPF/MF 064.944.538-48) e MARISA RIETRA DYER (CPF/MF 958.422.847-15); dos cedentes 
LESSANDRO MOREIRA GOMES (CPF/MF 266.993.258-41) e RENATA TATAVITTO (CPF/MF 261.634.048-82), das credoras trabalhistas ANITA RODRIGUES DE SOUSA (CPF/MF 003.071.548-
23) e SILVIA HELENA RODRIGUES DE SOUSA (CPF/MF 133.103.858-84); dos locatários ANDERSON MARTINS DE ANDRADE (CPF/MF 032.593.786-93) e GRAZIELLE GONÇALVES DA 
SILVA ANDRADE (CPF/MF 043.689.336-30); do credor tributário FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO PAULO; e demais interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA – Processo nº 1005322-63.2014.8.26.0011/01, em trâmite na 1ª Vara Cível do Foro Regional XI da Comarca de São Paulo, requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL 
SAINT THOMAS. Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), através do portal de leilões on-line da www.leiloei.com, em condições 
que segue: O 1º LEILÃO em 10/01/2022, às 14:30 e término em 13/01/2022, às 14:30, e não havendo licitante seguir-se-á sem interrupção o 2º LEILÃO até o dia 03/02/2022, às 14:30 (horários de 
Brasília/DF). RELAÇÃO DO(S) BEM(NS) – OS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O APARTAMENTO Nº 63, localizado no 6° andar do EDIFÍCIO “B” ISABELA, do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
SAINT THOMAS, situado na Rua Inácio Manuel Alvares, nº 460, no 13º Subdistrito Butantã, com a área real privativa de 77,54m², a área real comum de 50,307m², perfazendo a área total de 
127,847m², correspondendo-lhe a fração ideal de 1,1957% no terreno e das coisas comuns do Condomínio, e a respectiva VAGA SIMPLES SOB Nº 32, localizada no subsolo que integra o 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT THOMAS situado na Rua Inácio Manuel Alvares, nº 460, no 13º Subdistrito Butantã, com a área privativa de 10,00m², a área comum de 18,630m², perfazendo a 
área total de 28,630m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,1524% no terreno e das coisas comuns do Condomínio. Contribuinte Municipal nº 160.177.0392-6. Matrículas nº 117.377 e 117.378 
do 18º CRI da Comarca da Capital/SP. AVALIAÇÃO DO BEM – R$ 425.663,66 (outubro/2021 – fls. 781-818). ÔNUS – Consta das respectivas matrículas nº 117.377 e 117.378, conforme Av.6 
(16/05/2014), PENHORA DA METADE IDEAL (50%), pertencente ao titular de domínio e promitente vendedor Ricardo Rodrigues de Moraes Filho, nos autos da Ação de Execução Trabalhista – 
Processo nº 0589/1998 (0058900-86.1998.5.02.0382), ajuizado perante a 2ª Vara do Trabalho de Osasco/SP, por Anita Rodrigues de Sousa; e conforme Av.7 (18/11/2014), PENHORA DA METADE 
IDEAL (50%), pertencente ao titular de domínio e promitente vendedor Ricardo Rodrigues de Moraes Filho, nos autos da Ação de Execução Trabalhista – Processo nº 0995/1998 (0099500-
52.1998.5.02.0382), ajuizado perante a 2ª Vara do Trabalho de Osasco/SP, por Silvia Helena Rodrigues de Souza. Obs.: Consta dos autos principais (Processo nº 1005322-63.2014.8.26.001), às fls. 
50-60, INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA entre os titulares de domínio Ricardo Rodrigues de 
Moraes Filho e Marisa Dyer Rodrigues de Moraes (Marisa Rietra Dyer) e os promitentes compradores Lessandro Moreira Gomes e Renata Tavitto, e posterior cessão dos promitentes compradores 
retro qualificados ao ora executado Marcelo Vasconcelos, com a anuência dos titulares de domínio. Nenhum dos instrumentos foi levado ao competente registro. Eventual necessidade de 
regularização perante os órgãos competentes será de responsabilidade do arrematante. Não constam nos autos recurso ou causa pendente de julgamento. DÉBITOS FISCAIS – R$ 
13.338,89, sendo R$ 11.901,05 referente a débitos tributários, dos exercícios de 2012 a 2020, ajuizados – Processos nº 1658665-32.2021.8.26.0090 e 1554146-45.2017.8.26.0090, ajuizado perante 
a Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São Paulo, e R$ 1.437,84, correspondentes ao exercício de 2021, conforme pesquisa junto a Prefeitura de São Paulo, em 15/10/2021. 
DÉBITO EXEQUENDO – R$ 236.578,36 (setembro/2021 - fls. 1.185/1.192 dos autos). *Todos os débitos serão atualizados até a data da alienação. DO PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 
24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO – Caso não haja propostas para pagamento à 
vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juiz da causa. COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de arrematação do bem. 
DEPRECIAÇÃO EM 2º LEILÃO não serão aceitos lances inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – Edital completo com 
forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do arrematante, transferência do bem e demais condições no site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual 
insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital em resumo que será publicado e afixado na forma da Lei. São Paulo, 27 de outubro de 2021. VALENTINO APARECIDO DE ANDRADE JUIZ DE DIREITO
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE LEILÕES PÚBLICOS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS

Edital de leilões de imóvel penhorado e para intimação dos Executados ESPÓLIO DE LAURINDO GUIZZI e NEUSA APARECIDA VITILLO GUIZZI e de terceiros interessados,
expedido nos autos do PROCEDIMENTO SUMÁRIO em fase de EXECUÇÃO DE SENTENÇA, Processo nº 0144538-61.2006.8.26.0100, que lhe move CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BARÃO
DE CAFÉ, em curso perante a 1ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. A leiloeira Silvania Balbo Soares, inscrita na JUCESP nº 1069, devidamente autorizada
pela Doutora Paula Regina Schempf Cattan, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa, que do dia 06/dezembro/2021, às 10:00hs até o dia 09/dezembro/2021, às 10:00hs, através

do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, o seguinte bem: IMÓVEL: Apartamento nº 11, no 1º andar, do Edifício Barão do Café, situado na Rua
Conselheiro Fernandes Torres nº 50, no 19º Subdistrito-Perdizes, com área privativa de 378,48m², área comum de 193,73m², área total construída de 572,21m², correspondendo-lhe no terreno a fração ideal de 7,9706%, cabendo-lhe, ainda,
o direito de uso de quatro vagas na garagem coletiva e uso de um depósito no edifício acima aludido, designados, para efeito de identificação e de disponibilidade, pela letra “A”, inscrito na Municipalidade local sob nº 011.026.0141-1, objeto
da matrícula nº 70.143, do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, avaliado em R$ 2.725.000,00 em set/2014, atualizado para out/2021 em R$ 4.119.292,92, que será novamente atualizado por ocasião de
cada leilão. Conforme decidido em Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio, realizada em 11/setembro/2019, foi aprovado por unanimidade dos presentes que o Condomínio Edifício Barão do Café não cobrará eventuais diferenças de
débito de natureza condominial do arrematante, exercendo esse direito tão somente contra os atuais proprietários ou seus herdeiros. Consta penhora averbada sob nº 5, nos autos do processo nº 0149468-30.2003.8.26.0100, em curso perante
a 6ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, extinto segundo pesquisa feita no site do TJSP (https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2SZX4MG0S0000); Consta penhora averbada sob nº 8, nos autos do processo nº
0179200-52.2005.5.02.0020, em curso perante a 20ª Vara do Trabalho de São Paulo. O débito de IPTU incidente sobre a unidade em leilão é de R$ R$ 1.152.293,03 até o exercício de 2020, mais R$25.908,75 relativo ao exercício de 2021,
atualizado até 18/outubro/2021. Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 13/janeiro/2022, às 10:00hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der,
desde que acima de 50% do valor da avaliação atualizado, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores, o bem acima será novamente
apregoado com abertura do primeiro leilão no dia 07/março/2022, às 10:00hs e encerramento em 10/março/2022, às 10:00hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica,
que encerrar-se-á em 07/abril/2022, às 10:00hs, ocasião em que o bem será entregue a quem maior lance oferecer desde que acima de 50% do valor da avaliação atualizado, nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo
Civil, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, ficam os Executados ESPÓLIO DE LAURINDO GUIZZI e NEUSA APARECIDA VITILLO GUIZZI intimados das designações supra, caso não sejam
intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889, I, do Código de Processo Civil. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação(ões) de construção(ões), de cancelamento(s) de penhora(s),
hipoteca(s) e de outros ônus constantes da respectiva matrícula, exceto eventuais débitos de IPTU que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive
os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado sobre o valor do lance. E para que ninguém
venha a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. São Paulo, segunda-feira, 18 de outubro de 2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ
EDITAL DE LEILÕES PÚBLICOS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS

Edital de leilões de IMÓVEIS e para intimação dos Executados GEVA ENGENHARIA LTDA., IZAURA VALERIO BRUNSTEIN, ISMAEL GUILHERME VALERIO BRUNSTEIN e sua
mulher CLÁUDIA MARIA COELHO NETTO BRUNSTEIN, LEDA ZILMA BRUNSTEIN SABINO, PAULO GUILHERME VALERIO BRUNSTEIN e sua mulher NÍCIA LEITE DE BARROS
MARQUES ZANFORLIN BRUNSTEIN ILZA MAURA BRUNSTEIN DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE e seu marido JOSÉ FURTADO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, e de terceiros
interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que lhe move BANCO DO BRASIL S/A., Processo nº 0021862-87.2018.8.26.0554, em curso perante a 1ª Vara Cível
da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo. A leiloeira SILVANIA BALBO SOARES, inscrita na JUCESP nº 1069, devidamente autorizada pela Doutora Mariana Silva Rodrigues Dias

Toyama Steiner, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa,
que do dia 06/dezembro/2021, às 10:15hs até o dia 09/dezembro/2021, às 10:15hs, através do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, os seguintes
bens IMÓVEIS: Apartamento nº 61, localizado no 6º andar ou 10º pavimento do Edifício Conjunto Residencial Flamboyant II, situado na Rua João Fernandes nº 86; contendo living com terraço, sala de jantar com terraço, escritório, lavabo,
corredor e halls de circulação, estar intimo com terraço, 04 (quatro) dormitórios sendo um com closet e banheiro privativos, outro com banheiro privativo, e os demais do tipo comum; 01(um) banheiro completo, copa/cozinha conjugadas,
área de serviço, despejo e w.c. de empregada. Possui área privativa de 340,9800m², área comum de divisão não proporcional de 36,800m² (nesta incluída a área correspondente a 02 (duas) vagas duplas na garagem), área comum de divisão
proporcional de 99,4849m², perfazendo uma área total construída de 477,2649m²; correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,053728 ou 5,3728% ou, ainda, 73,4730m² no todo do terreno descrito e caracterizado na Matrícula 35.346 e
nas demais coisas de uso comum do condomínio, inscrito na Municipalidade local sob nº 03.123.021, objeto da Matricula nº 75.722, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, avaliado em R$
2.260.000,00 (nov/2020), atualizado para nov/2021 em R$ 2.510.397,79, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. Consta na Matrícula do imóvel os seguintes ônus: Av.6 Indisponibilidade Processo 0001294-64.2012.5.15.0086
Vara do Trabalho de Santa Barbara D’Oeste e Av.7 Penhora inerente ao presente feito. Apartamento nº 101, localizado no 10º andar ou 14º pavimento do Edifício Conjunto Residencial Flamboyant II, situado na Rua João Fernandes nº 86;
contendo living com terraço, sala de jantar com terraço, escritório, lavabo, corredor e halls de circulação, estar intimo com terraço, 04 (quatro) dormitórios sendo um com closet e banheiro privativos, outro com banheiro privativo, e os demais
do tipo comum; 01(um) banheiro completo, copa/cozinha conjugadas, área de serviço, despejo e w.c. de empregada. Possui área privativa de 340,9800m², área comum de divisão não proporcional de 36,800m² (nesta incluída a área correspondente
a 02 (duas) vagas duplas na garagem), área comum de divisão proporcional de 99,4849m², perfazendo uma área total construída de 477,2649m²; correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,053728 ou 5,3728% ou, ainda, 73,4730m² no
todo do terreno descrito e caracterizado na Matrícula 35.346 e nas demais coisas de uso comum do condomínio, inscrito na Municipalidade local sob nº 03.123.025, objeto da Matricula nº 75.726, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Santo André, Estado de São Paulo, avaliado em R$ 2.260.000,00 (nov/2020), atualizado para nov/2021 em R$ 2.510.397,79, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. Consta na Matrícula do imóvel os seguintes ônus:
Av.3 Caução em Contrato de Locação em favor de João Pereira da Silva resolvida nos autos da ação 0003598-30.2011.8.26.0081 que tramitou perante a 3ª Vara Cível de Adamantina, Av.7 Indisponibilidade Processo 0000571-39.2012.5.15.0088
Vara do Trabalho de Lorena, Av.11 Existência de ação Processo 0013872-22.2012.8.26.0565 5ª Vara Cível de São Caetano do Sul, Av.12 Existência de ação Processo 1000610-79.2016.8.26.0554 8ª Vara Cível de Santo André, Av.13 Indisponibilidade
Processo 0001294-64.2012.5.15.0086 Vara do Trabalho de Santa Barbara D’Oeste, Av.14 Penhora inerente ao presente feito, Av.15 Indisponibilidade Processo 0036556-60.2012.8.16.0001 13ª Vara Cível de Curitiba e Av.16 Penhora Processo
0022675-80.2019.8.26.0554 8ª Vara Cível Santo André. Consta débito de Condomínio sobre a unidade no valor de R$ 707.967,69, atualizada até jul/2021. Apartamento nº 121, localizado no 12º andar ou 16º pavimento do Edifício Conjunto
Residencial Flamboyant II, situado na Rua João Fernandes nº 86; contendo living com terraço, sala de jantar com terraço, escritório, lavabo, corredor e halls de circulação, estar intimo com terraço, 04 (quatro) dormitórios sendo um com closet e banheiro
privativos, outro com banheiro privativo, e os demais do tipo comum; 01(um) banheiro completo, copa/cozinha conjugadas, área de serviço, despejo e w.c. de empregada. Possui área privativa de 340,9800m², área comum de divisão não proporcional
de 36,800m² (nesta incluída a área correspondente a 02 (duas) vagas duplas na garagem), área comum de divisão proporcional de 99,4849m², perfazendo uma área total construída de 477,2649m²; correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,053728
ou 5,3728% ou, ainda, 73,4730m² no todo do terreno descrito e caracterizado na Matrícula 35.346 e nas demais coisas de uso comum do condomínio, inscrito na Municipalidade local sob nº 03.123.027, objeto da Matricula nº 75.728, do 1º Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, avaliado em R$ 2.260.000,00 (nov/2020), atualizado para nov/2021 em R$ 2.510.397,79, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. Consta na Matrícula
do imóvel os seguintes ônus:, R.3 Arresto Processo 0030319-02.2010.8.26.0001 2ª Vara Cível Foro Regional de Santana, Av.9 Existência de ação Processo 1008752-09.2015.8.26.0554 3ª Vara Cível de Santo André, Av.10 Penhora Processo 1008752-
09.2015.8.26.0554 3ª Vara Cível de Santo André, Av.11 Indisponibilidade Processo 0001294-64.2012.5.15.0086 Vara do Trabalho de Santa Barbara D’Oeste, Av.12 Penhora inerente ao presente feito e Av.13 Indisponibilidade Processo 0036556-
60.2012.8.16.0001 13ª Vara Cível de Curitiba. Consta débito de Condomínio sobre a unidade no valor de R$ 901.881,05, atualizada até jul/2021. Apartamento nº 171, localizado no 17º andar ou 21º pavimento do Edifício Conjunto Residencial Flamboyant
II, situado na Rua João Fernandes nº 86; contendo living com terraço, sala de jantar com terraço, escritório, lavabo, corredor e halls de circulação, estar intimo com terraço, 04 (quatro) dormitórios sendo um com closet e banheiro privativos,
outro com banheiro privativo, e os demais do tipo comum; 01(um) banheiro completo, copa/cozinha conjugadas, área de serviço, despejo e w.c. de empregada. Possui área privativa de 340,9800m², área comum de divisão não proporcional
de 36,800m² (nesta incluída a área correspondente a 02 (duas) vagas duplas na garagem), área comum de divisão proporcional de 99,4849m², perfazendo uma área total construída de 477,2649m²; correspondendo-lhe uma fração ideal de
0,053728 ou 5,3728% ou, ainda, 73,4730m² no todo do terreno descrito e caracterizado na Matrícula 35.346 e nas demais coisas de uso comum do condomínio, inscrito na Municipalidade local sob nº 03.123.032, objeto da Matricula nº 75.733, do
1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, avaliado em R$ 2.260.000,00 (nov/2020), atualizado para nov/2021 em R$ 2.510.397,79, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. Consta
na Matrícula do imóvel os seguintes ônus:, Av.4 Existência de Ação Processo 1010989-16.2015.8.26.0554 7ª Vara Cível Santo André, Av.5 Indisponibilidade Processo 0001294-64.2012.5.15.0086 Vara do Trabalho de Santa Barbara D’Oeste e Av.6
Penhora inerente ao presente feito. Consta débito de Condomínio sobre a unidade no valor de R$ 828.889,56, atualizada até jul/2021. Consta débito de IPTU sobre todas as unidades em leilão. Somente a fração ideal de 50% dos imóveis objeto das
matrículas 75.726, 75.728 e 75.733, foi penhorada, o equivalente à quota-parte dos coproprietários alheios à execução de cada uma das matrículas, recairá sobre o produto da alienação do bem, nos termos do Art. 843, ficando reservada aos respectivos
coproprietários a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições, nos termos do § 1º do Art. 843, do Código de Processo Civil. Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que
encerrar-se-á em 13/janeiro/2022, às 10:15hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que acima de 80% do valor da avaliação atualizado, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil e das
condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores, o bem acima será novamente apregoado com abertura do primeiro leilão no dia 07/março/2022, às 10:15hs e encerramento em 10/março/2022, às 10:15hs;
não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 07/abril/2022, às 10:15hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que não considerado
vil, assim considerado se inferior a 80% do valor da avaliação, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, ficam os Executados GEVA ENGENHARIA LTDA., IZAURA VALERIO BRUNSTEIN,
ISMAEL GUILHERME VALERIO BRUNSTEIN e sua mulher CLÁUDIA MARIA COELHO NETTO BRUNSTEIN, LEDA ZILMA BRUNSTEIN SABINO, PAULO GUILHERME VALERIO BRUNSTEIN e sua mulher NÍCIA LEITE DE BARROS
MARQUES ZANFORLIN BRUNSTEIN ILZA MAURA BRUNSTEIN DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE e seu marido JOSÉ FURTADO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, intimados das designações supra, caso não sejam intimados pessoalmente
ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889, I e II, do Código de Processo Civil. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação(ões) de construção(ões), de cancelamento(s) de penhora(s), hipoteca(s) e de outros
ônus constantes da respectiva matrícula; os débitos de IPTU serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira,
calculado sobre o valor do lance. E para que ninguém venha a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. Santo André, quinta-feira, 11 de novembro de 2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 2ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE LEILÕES PÚBLICOS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS

Edital de leilões de IMÓVEL e para intimação dos Executados CLÁUDIO JOSÉ ROCHA e INAMAR ROCHA e de terceiros interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
que lhe move CONDOMÍNIO GARAGEM AUTOMÁTICA DA LUZ, Processo nº 0028210-91.2019.8.26.0100, em curso perante a 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
do Estado de São Paulo. A leiloeira SILVANIA BALBO SOARES, inscrita na JUCESP nº 1069, devidamente autorizada pela Doutora Fabiana Marini, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível
do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar
possa, que do dia 06/dezembro/2021, às 10:45hs até o dia 09/dezembro/2021, às 10:45hs, através do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior

lanço oferecer, acima do valor da avaliação, o seguinte bem: IMÓVEL: Unidade autônoma número 96, localizada no 12º andar, do Bloco “A”, da GARAGEM AUTOMÁTICA DA LUZ, situada à Avenida Prestes Maia nº 304, no 1º Subdistrito Sé; constituída
de uma vaga individual e indeterminada, com a área útil e total de 21,64m², com uma participação ideal no terreno equivalente a 1/434, inscrita na Municipalidade local sob nº 001.049.0120-9 (área maior), objeto da matrícula nº 35.874, do 4º Cartório
de Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, avaliado em R$ 4.195,00 (jul/2018), atualizado para out/2021 em R$ 4.996,56, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão de acordo com a tabela prática de atualização de
débitos do TJSP. O débito de condomínio incidente sobre a unidade em leilão é R$ 81.686,78 atualizado até 24/abr/2020. Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 13/
janeiro/2022, às 10:45hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que não considerado vil, assim considerado se inferior a 60% do valor da avaliação atualizado, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de
Processo Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores, o bem acima será novamente apregoado com abertura do primeiro leilão no dia 07/março/2022, às 10:45hs e encerramento em 10/março/
2022, às 10:45hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 07/abril/2022, às 10:45hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der,
desde que não considerado vil, assim considerado se inferior a 60% do valor da avaliação atualizado, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, ficam os Executados CLÁUDIO JOSÉ ROCHA
e INAMAR ROCHA intimadas das designações supra, caso não sejam intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889, I, do Código de Processo Civil. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação
de construção, de cancelamento de penhora, hipoteca e de outros ônus constantes da respectiva matrícula, inclusive de registro da carta de arrematação a ser expedida; o débito de IPTU será sub-rogado no valor da arrematação nos termos do Art.
130, parágrafo único, do CTN. Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de
comissão da leiloeira, calculado sobre o valor do lance. E para que ninguém venha a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. São Paulo, segunda-feira, 18 de outubro de 2021.
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EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação dos executados Aragon Comércio de Confecções e Comunicação Visual Ltda Epp, inscrita no CNPJ sob nº 07.832.075/0001-88, na pessoa de seu representante legal, ALEXANDRE
LUIZ GARCIA, inscrito no CPF sob o nº 134.399.068-84, das interessadas Print Mixx Comércio de Confecção e Comunicação Visual Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 04.105.606/0001-42, TX9 Têxtil Comércio de Confecções
e Comunicação Visual Eirelli EPP, inscrita no CNPJ sob nº 10.318.535/0001-69, Ponte Factoring Fomento Comercial Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 03.282.313/0001-78, na pessoa de seus representantes legais, a PREFEITURA
MUNICIPAL DE OSASCO, e demais interessados. O Dr. WILSON LISBOA RIBEIRO, MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Osasco, Estado de São Paulo, na forma da lei,  FAZ SABER, aos que o presente
Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por Chapri S.A. Empreendimentos e Participações,
inscrito no CNPJ nº 44.945.129/0001-48 em face de Aragon Comércio de Confecções e Comunicação Visual Ltda Epp e outro - processo nº 1020380-83.2017.8.26.0405, e que foi designada a venda do bem descrito
abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br,
o 1º Leilão terá início no dia 13/12/2021 às 14h00, e se encerrará dia 16/12/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da
avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 16/12/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 09/02/2022 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor
da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – Um terreno constituído pelo lote 33, da quadra 04, do Jardim Baronesa, em Osasco/SP, situado à Rua Joaquim Ribeiro, antiga Rua A (projetada), medindo 10,00ms de frente para
a citada via, por 23,00ms da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos 10,00ms, encerrando a área de 230,00ms2, confrontando de quem da rua olha para o imóvel, do lado direito com o lote 32, do lado
esquerdo com o lote 34 e nos fundos com o lote 02, todos da mesma quadra. Contribuinte nº 24463.61.20.0299.00.000.03, objeto da matrícula nº 30.392 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Osasco/SP. Conforme
Av.5, consta a construção de uma área comercial, que recebeu o nº 137, com frente para a Rua Joaquim Ribeiro, com a área edificada de 460,00m². Valor da Avaliação: R$ 794.000,00 (agosto/2021). Valor da Avaliação
atualizado até setembro de 2021: R$ 800.987,20 (oitocentos mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária
do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Constam débitos de IPTU/Dívida Ativa no valor de R$ 25.229,91 até 05/10/2021. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 533.615,34 em outubro de 2021. Dos autos não
consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site
www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos
canais de atendimento: 11 5521-2717 ou 11 99875-7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, 14 de outubro de 2021. WILSON LISBOA RIBEIRO - Juiz de Direito.

7ª Vara Cível da Comarca de Osasco, Estado de São Paulo

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação dos executados Marisa Camargo Pupin, inscrita no CPF sob nº 836.382.701-06, bem como seu cônjuge, Dieggo Bruno Pio da Silva, inscrito no CPF sob nº 997.450.891-68, do credor
hipotecário Wilson Garcia Pereira, inscrito no CPF sob nº 107.338.938-30, a PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT, e demais interessados. A Dra. Raquel Machado Carleial de Andrade,
MMª. Juíza de Direito da 20ª Vara Cível do Foro Central, Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão de bens imóveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por Engelhart CTP Brasil S.A., inscrita no CNPJ nº 14.796.754/0001-04 em face de Marisa Camargo Pupin e outro - processo nº 1040746-
25.2016.8.26.0100, e que foi designada a venda dos bens descritos abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP
sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 13/12/2021 às 14h00, e se encerrará dia 16/12/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor
da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 16/12/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 03/02/2022 às 14h00, onde serão aceitos lances
com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DOS BENS – 1) Imóvel: Rural, denominado “Fazenda Serra Dourada II”, situado neste Município e Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade,
Estado de Mato Grosso, com área georreferenciada de 1.416,1043-ha (um mil, quatrocentos e dezesseis hectares, dez ares e quarenta e três centiares) de terras, (desmembrado de área maior de 5.667,2658-ha). Descrição
do Perímetro: Inicia-se no vértice denominado M-39 N=8.376.667,18; E=209.545,50, situado no limite da Fazenda São Vicente e na divisa da Fazenda Serra Dourada IV, deste, segue confrontando com a Fazenda Serra Dourada
IV, propriedade de Luiz Antonio da Silva, daí segue com os seguintes azimutes e distâncias: 145°32’39" – 1.968,79m, até o vértice M-2 N=8.375.043,79; E=210.659,39, 218°57’37" – 2.017,10m, ate o vértice M-3 N=8.373.475,32;
E=209.391,07, situado no limite da Fazenda Serra Dourada IV e na divisa da Fazenda Serra Dourada III, deste, segue confrontando com a Fazenda Serra Dourada III, propriedade de Marisa Camargo Pupin, daí segue com
azimute e distância de 246°58’20" – 3.113,01m, até o vértice P2 N=8.372.257,59; E=206.526,11, situado no limite da Fazenda Serra Dourada III e na divisa da Fazenda Serra Dourada I, deste, segue confrontando com
Fazenda Serra Dourada I, propriedade de Marisa Camargo Pupin, daí segue com azimute e distância de 331°48’32" – 3.279,60m, até o vértice P1 N=8.375.148,14; E=204.976,78, situado no limite da Fazenda Serra Dourada
I e na divisa da Fazenda São Vicente, deste, segue, confrontando com a Fazenda São Vicente, propriedade de Marisa Camargo Pupin, até o vértice M-38 N=8.375.823,14; E=207.006,99, 71°36’33" – 2.139,47m, até o início
desta descrição, no vértice M-39. CCIR – Código do Imóvel n. 950.190.268.097-9; ITR-NIRF: 8.415.147-1. Objeto da matrícula nº 2.306 do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT. Valor da
Avaliação: R$ 670.780,28 (dezembro/2018). Valor da Avaliação atualizado até setembro de 2021: R$ 783.983,18 (setecentos e oitenta e três mil, novecentos e oitenta e três reais e dezoito centavos) - que
será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. 2) Imóvel: Rural, denominado “Fazenda Serra Dourada III”, situado neste Município e Comarca de Vila Bela da Santíssima
Trindade, Estado de Mato Grosso, com área georreferenciada de 1.416,0669-ha (um mil, quatrocentos e dezesseis hectares, seis ares e sessenta e nove centiares) de terras, (desmembrado de área maior de 5.667,2658-ha).
Descrição do Perímetro: Inicia-se no vértice denominado AKC-V-0002 N=8.373.475,32; E=209.391,07, situado no limite da Fazenda Serra Dourada II, e na divisa da Fazenda Serra Dourada IV, deste, segue confrontando com
a Fazenda Serra Dourada IV, propriedade de Luiz Antonio da Silva, daí segue com os seguintes azimutes e distâncias de 167°55’19" – 124,27m, até o vértice AKC-V-0003 N=8.373.353,81; E=209.417,07, 143°59’32" – 395,00m,
até o vértice AKC-V-0004 N=8.373.034,28; E=209.649,29, 176°32’00" – 211,56m, até o vértice AKC-V-0005 N=8.372.823,10; E=209.662,08, 128°58’30" – 167,16m, até o vértice AKC-V-0006 N=8.372.717,96;
E=209.792,04, 157°21’39" – 188,48m, até o vértice AKC-V-0007 N=8.372.544,00; E=209.864,59, 131°27’01" – 214,59m, até o vértice AKC-V-0008 N=8.372.401,95; E=210.025,43, 119°00’27" – 222,16m, até
o vértice AKC-V-0009 N=8.372.294,22; E=210.219,72, 122°31’54" – 160,80m, até o vértice AKC-V-0010 N=8.372.207,75; E=210.355,28, 111°55’57" – 169,31m, até o vértice AKC-V-0011 N=8.372.144,51;
E=210.512,33, 122°42’06" – 249,33m, até o vértice AKC-V-0012 N=8.372.009,81; E=210.722,15, situado na divisa da Fazenda Serra Dourada IV e na divisa da Fazenda Serra Dourada IV, deste, segue confrontando
com a Fazenda Serra Dourada IV, propriedade de Marisa Camargo Pupin, daí segue com azimute e distância de 225°03’52" – 4.474,69m, até o vértice CEO-P-1334 N=8.368.849,29; E=207.554,50, situado na divisa
da Fazenda Serra Dourada IV e na divisa com a Serra de São Vicente, deste, segue confrontando com a Serra de São Vicente, com azimute e distância de 305°28’26" – 2.283,03m, até o vértice AKC-V-0032
N=8.370.174,20; E=205.695,25, 305°26’36" – 1.868,14m, até o vértice  CEO-P-1333 N=8.371.257,53; E=204.173,30, situado na divisa da Serra de São Vicente e na divisa da Fazenda Serra Dourada I, deste, segue
confrontando com a Fazenda Serra Dourada I, propriedade de Marisa Camargo Pupin, com azimute e distância de 66°58’20" – 2.556,53m, até o vértice CEO-P-1332 N=8.372.257,59; E=206.526,11, situado na divisa
da Fazenda Serra Dourada I e na divisa da Fazenda Serra Dourada II, deste, segue confrontando com a Fazenda Serra Dourada II, propriedade de Marisa Camargo Pupin, com azimute e distância de 66°58’20" – 3.113,01m,
até o início desta descrição, no vértice AKC-V-0002. CCIR – Código do Imóvel n. 950.190.268.097-9; ITR-NIRF: 8.415.147-1. Objeto da matrícula nº 2.307 do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Bela da Santíssima
Trindade/MT. Valor da Avaliação: R$ 670.762,56 (dezembro/2018). Valor da Avaliação atualizado até setembro de 2021: R$ 783.962,47 (setecentos e oitenta e três mil, novecentos e sessenta e dois reais e
quarenta e sete centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
DE IMÓVEL RURAL: Sobre os imóveis não constam débitos até 12/10/2021. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 33.720.816,90 em março de 2021. Dos autos não consta recursos ou causa
pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br.
FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento:
11 5521-2717 ou 11 99875-7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 13 de outubro de 2021. Raquel Machado Carleial de Andrade - Juíza de Direito.
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EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação do executado Antonio Patrezze E OUTROS, inscrito no CNPJ sob nº 08.268.954/0002-72, na pessoa de seu representante legal, Edilson Patreze, inscrito no
CPF sob nº 101.720.538-89, bem como seu cônjuge, Eliana Corrêa Lima Patreze, inscrita no CPF sob nº 160.793.178-85, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS, e demais
interessados. O Dr. VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Ferreira, Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital
de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE Cumprimento de sentença ajuizado por Abílio Pedro IndÚstria
e Comércio Ltda, inscrito no CNPJ nº 51.467.132/0001-69 em face de Antonio Patrezze E OUTROS - processo nº 0000777-63.2019.8.26.0472, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo
por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal
www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 14/12/2021 às 14h00, e se encerrará dia 17/12/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da
avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 17/12/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 28/01/2022 às 14h00,
onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – Um Terreno situado nesta cidade com frente para a rua Cel. Rosa, lado ímpar, pertencente
ao Patrimônio da Igreja Matriz desta Paróquia, que mede vinte e três (23) metros de frente, do lado direito mede treze metros e vinte centímetros (13,20 mts.) confrontando com bens de José da Silva Leitão,
José Avesani e Luiz de Almeida Cunha; do lado esquerdo mede onze (11) metros, confrontando com bens de José Benedito de Carvalho e nos fundos mede catorze metros e noventa centímetros (14,90 mts.)
confrontando com bens de Luiz de Almeida Cunha e José Avesani, contendo a área total de 224,90 mts², distando referido terreno vinte e cinco metros e quarenta centímetros (25,40 mts.) da rua Cel. Penteado.
Contribuinte nº 70.40.054.0276.001, objeto da matrícula nº 2.357 do Cartório de Registro de Imóveis de Santa Cruz das Palmeiras/SP. Valor da Avaliação: R$ 180.000,00 (agosto/2019). Valor da Avaliação
atualizado até setembro de 2021: R$ 204.849,14 (duzentos e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme
tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Constam débitos de IPTU/Dívida Ativa no valor de R$ 1.234,63 até 13/10/2021. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$
228.401,27 em junho de 2019. Dos autos consta Agravo de Instrumento nº 2094842-06.2021.8.26.0000 pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma
de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro
Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento:  11 5521-2717 ou 11 99875-7654, contato@multipliqueleiloes.com.br.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Porto Ferreira, 13 de outubro de 2021. VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA - Juiz de Direito.
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EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação da executada Clóris ZilA Quinta, inscrita no CPF sob nº 280.607.498-38, Otávio Conceição Quinta, inscrito no CPF sob nº 011.583.418-49, bem como seus cônjuges se casados forem, a PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARUJÁ, e demais interessados. O Dr. Jomar Juarez Amorim, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara, Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de
1º e 2º Leilão de bens imóveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE Cumprimento de sentença ajuizado por Condomínio Edifício Chambery, inscrito no CNPJ nº 52.258.019/
0001-36 em face de Clóris ZilA Quinta e outro - processo nº 0001291-75.2013.8.26.0003, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado
na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 14/12/2021 às 14h00, e se encerrará dia 17/12/2021 às 14h00, onde somente serão
aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 17/12/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 02/02/2022 às 14h00,
onde serão aceitos lances com no mínimo 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DOS BENS – 1) Apartamento nº 171, localizado no 17º andar ou 18º pavimento do Edifício Chambery, situado à Rua Mario Ribeiro nº 394,
nesta Cidade, Município, Distrito e Comarca de Guarujá, confronta pela frente de quem de dentro olha com a Rua Mário Ribeiro, a esquerda, com o recuo lateral esquerdo do edifício, que por sua vez confronta com o Edifício Aquarela,
à direita com o recuo lateral direito do Edifício, que por sua vez confronta com a Rua José Maria Gonzalez, aos fundos confronta com o recuo dos fundos do Edifício que por sua vez confronta com as casas nºs 43 e 45, possui a área real
privativa de 181,55m2, a área real comum de 68,19m2, e área real total de 249,74m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 5,268673%. Contribuinte nº 0-0028-002-017, objeto da matrícula nº 36.184 do Cartório de Registro de Imóveis
de Guarujá/SP. DÉBITOS DE IPTU: Constam débitos de IPTU/Dívida Ativa no valor de R$ 154.434,88 até 11/10/2021. 2) Vaga indeterminada na unidade autônoma garagem, localizada no subsolo e pavimento térreo, do Edifício Chambery,
situado à Rua Mário Ribeiro nº 394, nesta Cidade, Município, Distrito e Comarca de Guarujá, tendo a área real total de 23,21m2 e a fração ideal de 0,4610%, estando incluídas na área total as áreas de ocupação, acesso e de circulação;
a unidade autônoma garage, com capacidade para 34 vagas, localizadas em lugares individuais e indeterminados, com uso de garagista, encerra uma área real total de 789,14m2, com uma fração ideal de 15,674%; confronta no seu todo
pela frente de quem de dentro olha, com a Rua Mário Ribeiro, à esquerda com o Edifício Aquarela, à direita com a Rua José Maria Gonzalez e nos fundos com as casas nºs 43 e 45, objeto da matrícula nº 36.185 do Cartório de Registro
de Imóveis de Guarujá/SP. 3) Vaga indeterminada na unidade autônoma garagem, localizada no subsolo e pavimento térreo do Edifício Chambery, situado à Rua Mário Ribeiro nº 394, nesta Cidade, Município, Distrito e Comarca de Guarujá,
tendo a área real total de 23,21m2, e a fração ideal de 0,4610%, estando incluídas na área total as áreas de ocupação, acesso e de circulação; a unidade autônoma garage, com capacidade para 34 vagas, localizadas em lugares individuais
e indeterminados, com uso de garagista, encerra uma área real total de 789,14m2, com uma fração ideal de 15,674%; confronta no seu todo pela frente de quem de dentro olha, com a Rua Mário Ribeiro, à esquerda com o Edifício Aquarela,
à direita com a Rua José Maria Gonzalez e nos fundos com as casas nºs 43 e 45, objeto da matrícula nº 36.186 do Cartório de Registro de Imóveis de Guarujá/SP. Valor total da Avaliação (apto + vagas): R$ 818.000,00 (junho/2017).
Valor da Avaliação atualizado até setembro de 2021: R$ 993.718,94 (novecentos e noventa e três mil, setecentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos), que será atualizado até a data do início da alienação conforme
tabela de atualização monetária do TJ/SP. CRÉDITO EXECUTADO: Débito condominial no valor de R$ 522.022,46 em outubro de 2021, além de despesas vincendas até a arrematação. O débito integral, incluindo as custas e os honorários advocatícios,
corresponde a R$ 734.245,26 em outubro de 2021. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre
o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP
ou pelos nossos canais de atendimento:  11 5521-2717 ou 11 99875-7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 13 de outubro de 2021. Jomar Juarez Amorim - Juiz de Direito.
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EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação do executado Heder Rogerio Primo, inscrito no CPF sob nº 305.739.198-28, bem como seu cônjuge se casado for, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, e demais interessados. O
Dr. JAYTER CORTEZ JUNIOR, MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por Condomínio Residencial Parque dos Sabiás III, inscrito no CNPJ nº 03.143.117/0001-12 em face de Heder Rogerio
Primo - processo nº 1021371-86.2020.8.26.0071, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial
do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 13/12/2021 às 14h00, e se encerrará dia 16/12/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances
iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 16/12/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 09/02/2022 às 14h00, onde serão
aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – O apartamento sob nº 33-B, localizado no segundo pavimento, edifício-bloco 2, primeira etapa do “Residencial Parque dos Sabiás III/IV”,
situado na Avenida Maria Ranieri (Antiga Avenida Perimetral), 7-50, nesta cidade, município, comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de Bauru, contendo três dormitórios, cozinha e área de serviço, banheiro social e salas de estar/jantar, com
a área real total de 75,183884 metros quadrados, área real de uso privativo de 68,93 metros quadrados, área real de uso comum no bloco de 6,253884 metros quadrados, fração ideal na projeção e nas coisas de uso comum na etapa de
1,56250%, fração ideal na projeção e nas coisas de uso comum no sub-condomínio III de 0,4052042% e fração ideal no terreno e nas coisas de uso comum do empreendimento de 0,1989287%, dividindo-se, para quem do Edifício-Bloco
4 olhar para o prédio, à frente com o apartamento nº 34-B; à direita, em parte com a parede interna do bloco e em parte com o hall de circulação e escadarias; à esquerda com a parede externa do bloco voltada para a área 4.B; aos fundos
com o apartamento nº 34-A. Ao apartamento acima corresponde um espaço-estacionamento. O terreno onde se assenta o referido “Residencial Parque dos Sabiás III/IV assim se descreve: “Uma gleba de terras, de forma irregular, destacada
das antigas comunhões das Fazendas Grande Bauru-Batalha, correspondente a parte da Área 4, designada como Área 4-A, anexa à Água do Sobrado, contendo 42.666,36 metros quadrados, cujo roteiro perimétrico tem início no marco
C1, cravado na lateral direita de uma servidão de passagem, distante 257,2942 metros do alinhamento da Rua Laurestino de Freitas (antiga Rua 1), quarteirão 3, lado par; deste marco segue com azimute de 319°27’21" na distância de 240,228
metros, confrontando com a citada servidão de passagem até o marco D1; daí deflete à direita e segue com azimute de 41°03’51" na distância de 175,3949 metros até o marco E; daí deflete à direita e segue com azimute de 141°18’02"
na distância de 93,8187 metros até o marco F; daí deflete à esquerda e segue com azimute de 131°03’51" na distância de 145,3899 metros até o marco G, dividindo, nestas três linhas, com o remanescente da área 4; e, finalmente, do
marco G, deflete à direita e segue com azimute de 221°03’51" na distância de 282,3310 metros, dividindo com uma área desmembrada, denominada área 4-B, até o marco C1, ponto de partida”. Contribuinte nº 5.1249.368, objeto da
matrícula nº 68.694 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru/SP. Conforme Av.1, o acesso ao terreno sobre o qual está edificado o “Residencial Parque dos Sabiás III/IV” é feito através de Servidão de Passagem que assim se descreve:
“Uma gleba de terras, de forma irregular, sem benfeitorias, destacada das antigas comunhões das Fazendas Grande Bauru – Batalha, identificada como parte da Área 4, anexa à Água do Sobrado, com uma área de 52.152,00 metros quadrados,
cujo roteiro perimétrico tem início no marco 1, cravado no alinhamento da Rua Laurestino de Freitas (antiga Rua 1), quarteirão 3, lado par; deste segue com o rumo 44°30’44" NE, na distância de 9,859 metros, dividindo com terrenos da
Vila São João do Ipiranga até o marco B; daí reflete à esquerda e segue com rumo 33°36’48"NW, na distância de 90,6102 metros, dividindo com parte desta gleba, designada como Área 4/D, até o marco C; daí segue com o mesmo rumo
33°36’48"NW na distância de 20,6465 metros até o marco PT; daí segue através de uma curva com o raio de 274,6114 metros e desenvolvimento de 29,9633 metros até o marco PC; daí segue com o rumo 40°32’39"NW na distância
de 116,0742 metros até o marco C1, dividindo, nestas três linhas, com outra parte desta gleba, designada como Área 4/B; daí segue com o mesmo rumo 40°32’39"NW na distância de 240,228 metros até o marco D1; daí deflete à direita
e segue com o rumo 41°03’51"NE na distância de 175,3949 metros até o marco E, dividindo, nestas duas linhas, como outra parte desta gleba, designada como área 4/A; daí deflete à esquerda e segue com rumo 40°35’56"NW na distância
de 71,8482 metros, dividindo com outra parte desta gleba, designada como Área 4/E, até o marco 4; daí deflete à esquerda e segue com rumo 51°18’02"SW na distância de 120,00 metros até o marco 3; daí deflete à direita e segue com
o rumo 38°41’58"NW na distância de 195,00 metros até o marco 5; daí deflete à esquerda e segue com o rumo 59°38’14"NW na distância de 129,088 metros até o marco 6; daí deflete à direita e segue com o rumo 09°16’41"NE na distância
de 120,00 metros até o marco 7, dividindo, nestas quatro linhas, com outra parte desta gleba, designada como Área 4/F; daí deflete à esquerda e segue com o rumo de 83°01’46" na distância de 91,00 metros, dividindo com a área 5 (de
José Augusto Vieira Ranieri) até o marco 10; daí deflete à esquerda e segue através de curva com o raio de 171,47 metros e desenvolvimento de 197,8523 metros, dividindo com outra parte desta gleba, designada como Área 4/G, até o
marco 11; daí segue com rumo 56°49’57"SE na distância de 128,751 metros até o marco 14; daí deflete à direita e segue com rumo 38°41’58"SE na distância de 36,392 metros até o marco 13; daí deflete à direita e segue com rumo 01°24’42"SW
na distância de 16,4932 metros até o marco 26, dividindo, nestas três linhas, com o remanescente desta gleba, designada como Área 4; daí deflete à esquerda e segue com rumo de 21°21’28"SE, na distância de 116,21 metros até o marco
27; daí segue com rumo 23°22’41"SE na distância de 16,51 metros até o marco 28, dividindo, nestas duas linhas, com terrenos de Hugo Pregnolato; daí deflete à esquerda e segue com rumo 41°58’44"SE na distância de 489,8600 metros
até o marco 28/A, dividindo, nos primeiros 311,3290 metros ainda com terrenos de Hugo Pregnolato, e nos últimos 178,5310 metros, com terrenos do Jardim Vitória; daí segue com o mesmo rumo 41°58’44"SE na distância de 101,57 metros,
confrontando com o final da Rua Laurestino de Freitas (antiga Rua 1), em linha inclinada em relação a rua, até atingir o marco 1, ponto de partida. Conforme Av.2, parte da Rua Laurestino de Freitas, no Jardim Vitória, e a Avenida Perimetral,
no Parque Viaduto, passaram a denominar-se “Avenida Maria Ranieri”. Conforme Av.03, consta que o terreno, onde encontra-se edificado o imóvel, passou a ter a área de 21.930,681 metros quadrados, estando melhor descrito e caracterizado
na matrícula 90.395 e, em decorrência da alteração da incorporação, averbada sob nº 04/90.395, o imóvel objeto desta matrícula passou a ter as seguintes áreas – Área real privativa – 68,93000 metros quadrados, área real comum (divisão
proporcional) – 6,2298 metros quadrados, área real total – 75,1598 metros quadrados, área equivalente construção privativa – 57,680000 metros quadrados; área equivalente construção comum (divisão proporcional) – 6,2298 metros quadrados,
área equivalente construção total – 63,9098 metros quadrados, fração ideal no terreno de 0,390625%, equivalentes a 85,6667 metros quadrados. JardimValor da Avaliação: R$ 109.000,00 (junho/2021). Valor da Avaliação atualizado
até outubro de 2021: R$ 113.088,24 (cento e treze mil, oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS
DE IPTU: Constam débitos de IPTU/Dívida Ativa no valor de R$ 58,99 até 16/10/2021. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 15.768,80 em junho de 2021. Dos autos não consta recursos ou causa
pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE
CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento: 11 5521-2717
ou 11 99875-7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Bauru, 18 de outubro de 2021. JAYTER CORTEZ JUNIOR - Juiz de Direito.

7ª Vara Cível da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação dos executados Walter Santana Neto, inscrito no CPF sob nº 280.515.438-07, bem como seu cônjuge Paloma KareN Higa Santana, inscrita no CPF sob nº 296.793.818-11, dos interessados
Luiz Guillermo Diaz, inscrito no CPF sob nº 065.814.698-07, bem como seu cônjuge Danielle Teixeira Gomes Diaz, inscrita no CPF sob nº 245.717.878-98, Celso Tadeu Tunes, inscrito no CPF sob nº 058.210.968-04, bem como
seu cônjuge Cleomar Maringoli Tunes, inscrita no CPF sob nº 459.441.218-15, Daniel Luís Tunes, inscrito no CPF sob nº 178.372.718-74, bem como seu cônjuge Sigrid Martins Andrade Tunes, inscrita no CPF sob nº 253.351.868-
95, Esmeraldo Telles Baptista Neto, inscrito no CPF sob nº 199.283.458-05, bem como seu cônjuge Claudia Costa Telles Baptista, inscrita no CPF sob nº 253.869.608-90, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, e demais interessados.
O Dr. Gustavo Antonio Pieroni Louzada, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Santos, Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizado por Vergílio Pereira da Costa, inscrito no CPF nº 509.181.179-68 e Ana Luiza Pereira da Costa, inscrita
no CPF nº 675.565.079-04 em face de Walter Santana Neto e outra - processo nº 1002279-46.2016.8.26.0562, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial
Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 13/12/2021 às 14h00, e se
encerrará dia 16/12/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início
no dia 16/12/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 03/02/2022 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – Fração ideal de 15,20% sobre um
terreno situado na Rua Carvalho de Mendonça nºs 667, 669, 673 e 683, esquina com a Rua Saturnino de Brito, com de 3.183,00 metros quadrados, que mede 64,33 metros, mais ou menos de frente para a Rua Carvalho
de Mendonça, por 50,00 metros da frente aos fundos, de um lado, onde faz frente para a Rua Saturnino de Brito, 50,00 metros da frente aos fundos, de outro lado, onde divide com Isaura Domingues Pinto; e 63,00 metros
de largura nos fundos; onde confronta com Antônio Augusto Tavares. Contribuinte nº 54.034.009.000, objeto da matrícula nº 44.387 do 3º Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP. Conforme Av.01, a totalidade do terreno
destina-se a construção do Conjunto Carajá composto de quatro Blocos, sob nºs 1, 2, 3 e 4, dos quais foram construídos os de nºs 2, 3 e 4, que receberam os nºs 671, 673 e 677 respectivamente, da Rua Carvalho de Mendonça,
cujos apartamento já foram alienados à terceiros, remanescendo nesta matrícula a fração ideal de 1.060,6833m2. Conforme laudo de avaliação (fls. 271/292 e 421/423), trata-se de bem situado a Rua Saturnino de Brito, 142-
A com área construída de aproximadamente 200,00m², edificada no terreno de 161,22m², benfeitoria com padrão médio, idade seminova e estado de conservação ótimo. Idade aparente entre 5 e 10 anos – A matrícula juntada
nos autos, a única existente para o local é a primitiva do terreno que envolve os números 667, 669, 673 e 683 da Rua Carvalho de Mendonça, que é um conjunto de casas e três prédios residenciais de tipologia sem elevador.
Valor da Avaliação: R$ 872.000,00 (julho/2019). Valor da Avaliação atualizado até setembro de 2021: R$ 993.372,70 (novecentos e noventa e três mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta centavos) -
que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Não constam débitos de IPTU/Dívida Ativa até 12/10/2021. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta
ação no valor de R$ 842.137,19 em 01 de setembro de 2021. Dos autos consta Embargos de Terceiro nº 1016764-12.2020.8.26.0562 perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP, o qual ainda não transitou em julgado.
CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas
poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento: 11 5521-2717 ou 11 99875-7654,
contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, 13 de outubro de 2021. Gustavo Antonio Pieroni Louzada - Juiz de Direito.

3ª Vara Cível da Comarca de Santos, Estado de São Paulo

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação da executada Denise Gaudêncio Pires, inscrita no CPF sob nº 307.797.658-77, bem como seu cônjuge, Lucas Guerra Frutuoso, inscrito no CPF sob nº 382.475.038-40,
a credora fiduciária Caixa Econômica Federal, inscrita no CNPJ nº 00.360.305/0001-04, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, e demais interessados. O Dr. Álvaro Luiz Valery Mirra, MM. Juiz de Direito
da 1ª Vara Cível do Foro Regional da Penha, Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão  do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE Procedimento Sumário, em fase de Cumprimento de Sentença ajuizado por Condomínio Spazio San Jonas, inscrito no CNPJ nº 13.413.780/0001-43
em face de Denise Gaudêncio Pires - processo nº 0013274-96.2012.8.26.0006, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente
Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 14/12/2021 às 14h00, e se encerrará
dia 17/12/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá
início no dia 17/12/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 28/01/2022 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 70% (setenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – Direitos sobre o apartamento
nº 404, localizado no 3º pavimento do “Bloco 01” integrante do “Spazio San Jonas”, situado na Rua Manaquiri nº 78, no 38º Subdistrito Vila Matilde, contendo uma área privativa coberta de 44,3700m2, além
de uma área privativa descoberta de 8,4000m2 (estando nesta incluída a vaga de garagem) totalizando uma área privativa de 52,7700m2, uma área uso comum coberta de 6,2287m2, além de uma área de uso
comum descoberta de 25,3172m2, totalizando uma área comum de 31,5459m2, perfazendo a área real total de 84,3159m2, correspondendo-lhe uma fração ideal no solo de 0,005303%, vinculada a vaga de
garagem nº 32. Contribuinte nº 147.203.0063-3, objeto da matrícula nº 149.583 do 16º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Conforme Av.7, o Condomínio Spazio San Jonas situado na Rua Manaquiri
nº 78 passou a ser tributado pelo nº 87 da Rua Aveleda. Valor da Avaliação: R$ 200.000,00 (novembro/2016). Valor da Avaliação atualizado até julho de 2021: R$ 242.323,78 (duzentos e quarenta e dois mil,
trezentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Não constam débitos de IPTU/
Dívida Ativa até 14/07/2021. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 46.604,09 em julho de 2020. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E
INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser
esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento:  11 5521-2717 ou 11 99875-7654,
contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 06 de outubro de 2021. Álvaro Luiz Valery Mirra - Juiz de Direito.

1ª Vara Cível do Foro Regional da Penha, Comarca de São Paulo - SP

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação do executado Alfredo Seixas, inscrito no CPF sob nº 392.799.361-15, bem como seu cônjuge se casado for, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO, e demais interessados. O Dr. ALEXANDRE BATISTA ALVES, MM. Juiz de Direito da 14ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ
SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada
por Edifício Berrini Business Center, inscrito no CNPJ nº 03.012.592/0001-50 em face de Alfredo Seixas - processo nº 1023803-28.2019.8.26.0002, e que foi designada a venda do
bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089,
através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 13/12/2021 às 14h00, e se encerrará dia 16/12/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais
ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 16/12/2021 às 14h01, e se encerrará
no dia 08/02/2022 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – O escritório nº 810, localizado no 8º pavimento
do “Edifício Berrini Business Center”, situado na Rua Arandu nº 205, Jardim Edith, no 30º Subdistrito Ibirapuera, com a área privativa de 47,228 metros quadrados, a área comum de 50,953
metros quadrados, a área total de 98,181 metros quadrados, coeficiente de proporcionalidade de 0,01084; cabendo-lhe o uso de uma vaga para guarda e estacionamento de 01 (um) automóvel
de passeio, com auxílio de manobrista. Contribuinte nº 085.534.0179-0, objeto da matrícula nº 186.105 do 15º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 360.248,09
(março/2021). Valor da Avaliação atualizado até outubro de 2021: R$ 382.039,36 (trezentos e oitenta e dois mil, trinta e nove reais e trinta e seis centavos) - que será atualizado
até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores:
R$ 15.459,85 até 13.10.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 4.519,56 até 13.10.2021. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 32.444,44
em setembro de 2021. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do
leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das
Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento: 11 5521-2717 ou 11 99875-7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 13 de outubro de 2021. ALEXANDRE BATISTA ALVES - Juiz de Direito.

14ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, Comarca de São Paulo - SP

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação da executada Sheila Leonel Vieira, inscrita no CPF sob nº 290.637.968-97, bem como seu cônjuge se casada for, da promitente vendedora Maria Helena de Albuquerque Lins, inscrita no CPF sob
nº 418.137.158-15, bem como seu cônjuge se casada for, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, e demais interessados. A Dra. EDNA KYOKO KANO, MMª. Juíza de Direito da 18ª Vara Cível do Foro Central, Comarca de São Paulo
- SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão de bens imóveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizado por CondomÍnio
EdifÍcio Almeida Porto, inscrito no CNPJ nº 03.066.332/0001-67 em face de Sheila Leonel Vieira - processo nº 0135574-45.2007.8.26.0100, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo
Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 14/12/2021 às 14h00, e se
encerrará dia 17/12/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 17/
12/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 10/02/2022 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DOS BENS (conforme termo de penhora datado de 27/06/2019) – 1) Direitos
sobre o conjunto nº 93 do 9º andar do Edifício Almeida Porto, sito à Rua Álvaro de Carvalho, nº 48, no 7º Subdistrito – Consolação, com a área útil de 128,00m2 e área comum de 18,524m2; cabendo-lhe a fração ideal de 2,489% no terreno.
Contribuinte nº 006.022.0855-6, objeto da matrícula nº 2.536 do 5º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 68.274,43
até 13.10.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 3.537,84 até 13.10.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício de 2020: R$ 4.621,82 até 13.10.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes
ao Exercício de 2019: R$ 5.207,79 até 13.10.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício de 2018: R$ 5.309,27 até 13.10.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício de 2017: R$ 5.194,04 até 13.10.2021.
2) Direitos sobre o box nº 8 na garagem coletiva do andar térreo do Edifício Almeida Porto, sito à Rua Álvaro de Carvalho, nº 48, no 7º Subdistrito – Consolação, com a área útil de 34,361m2 e área comum de 4,964m2; cabendo-lhe a fração
ideal de 0,669% no terreno. Contribuinte nº 006.022.0808-4, objeto da matrícula nº 2.539 do 5º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes
a Exercícios Anteriores: Não há até 13.10.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 721,08 até 13.10.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício de 2020: R$ 939,36 até 13.10.2021. Débitos fiscais
(IPTU e taxas) referentes ao Exercício de 2019: R$ 1.059,40 até 13.10.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício de 2018: R$ 1.123,29 até 13.10.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício de 2017: R$
1.098,95 até 13.10.2021. Valor total das Avaliações (conjunto + box): R$ 538.975,34 (março/2017). Valor da Avaliação atualizado até outubro de 2021: R$ 667.659,65 (seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos e
cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 816.155,04
em dezembro de 2020. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições
no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais
de atendimento: 11 5521-2717 ou 11 99875-7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 18 de outubro de 2021. Edna Kyoko Kano - Juíza de Direito.

18ª Vara Cível do Foro Central, Comarca de São Paulo - SP

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação do executado Jair Peres da Silva, inscrito no CPF sob nº 570.137.138-72, bem como seu cônjuge, Sueli Marcon Peres da Silva, inscrita no CPF sob nº 806.061.308-10, dos coproprietários CLAUDIO
MARCON, inscrito no CPF sob nº 223.063.828-91, bem como seu cônjuge FRANCISCA CHAMIÇO MARCON, inscrita no CPF sob nº 116.797.728-99, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, e demais interessados. O Dr. Luis Fernando
Nardelli, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé, Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão  do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizado por Mn Teruya Comercial de Ferramentas Ltda, inscrito no CNPJ nº 69.194.454/0001-47 em face de Jair Peres da Silva e outra - processo nº 0116173-
79.2006.8.26.0008, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089,
através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 14/12/2021 às 14h00, e se encerrará dia 17/12/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo
lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 17/12/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 10/02/2022 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento)
do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – 50% de Uma Casa e seu terreno situados à Rua Uruçuca nº 78, lote nº 15 da quadra 19, na Vila Santo Estevam, no 27º Subdistrito-Tatuapé, medindo 10,00m de frente, por 49,00m da frente
aos fundos de um lado; 51,00m de outro lado; tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando a área de 500,00m2, confinando no primeiro lado, com o lote nº 16, no segundo lado com o lote nº 14, e nos fundos com Antonio
Laguna. Contribuinte nº 054.163.0003-5, objeto da matrícula nº 112.639 do 9º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Conforme laudo (fls. 1209/1244), referido imóvel está localizado na Rua Uruçuca, nºs 78/88 e sobre o terreno encontra-
se duas edificações assobradadas, de uso comercial, com a área total construída de 768,51m², assim distribuídas: nº 78, com área construída de 423,68m², contendo pavimento térreo com garagem, hall de entrada, galpão para estoque,
área de produção, copa e dois banheiros; Mezanino com galpão para estoque e escritório; Primeiro Pavimento inferior com galpão para estoque e  Segundo Pavimento inferior com galpão para estoque, vestiários com banheiros e área livre
nos fundos. Nº 88, com área construída de 344,83m², contendo pavimento térreo com garagem, hall de entrada, galpão para estoque, copa e dois banheiros; Mezanino com galpão para estoque; Primeiro pavimento inferior com escritório
e segundo pavimento inferior com área de produção, vestiários com banheiros e área livre nos fundos. Valor da Avaliação: R$ 3.205.000,00 (janeiro/2020). Valor da Avaliação da parte ideal penhorada (50%): R$ 1.602.500,00
(janeiro/2020) Valor da Avaliação atualizado até outubro de 2021: R$ 1.811.580,76 (um milhão, oitocentos e onze mil, quinhentos e oitenta reais e setenta e seis centavos) - que será atualizado até a data do início
da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 824.306,07 até 08.10.2021.
Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 24.381,84 até 08.10.2021. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 132.775,98 em outubro de 2021. Dos autos não consta recursos ou
causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br.
FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento:  11 5521-
2717 ou 11 99875-7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 21 de outubro de 2021. Luis Fernando Nardelli - Juiz de Direito.
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EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação do executado Brizoll Corp Sociedad Anonima, também identificada como BRIZOLL CORPORATION S/A, inscrita no CNPJ sob nº 06.132.058/0001-75, na pessoa de sua representante legal
no Brasil, Sra. ZHOU YAN, inscrita no CPF sob nº 214.703.318-96, BRIZOLL DO BRASIL - PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.488.872/0001-90, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, e demais interessados. O
Dr. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Central, Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão de bens imóveis, virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE Execução ajuizado por Condomínio Edifício Suarez Trade, inscrito no CNPJ nº 71.736.482/0001-90 em face de Brizoll Corp Sociedad
Anonima - processo nº 1097277-29.2019.8.26.0100, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do
Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 13/12/2021 às 14h00, e se encerrará dia 16/12/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais
ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 16/12/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 27/01/2022 às 14h00, onde serão aceitos
lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DOS BENS: Lote 01: A) Unidade Autônoma – Conjunto de Escritório nº 101, localizado no 10º andar ou 14º pavimento do Edifício Suarez Trade, à Alameda
Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), nesta Capital, no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), com 163,01000m² de área privativa; 107,40307m² de área de uso comum, perfazendo um total de 270,41307m² e uma fração ideal sobre o terreno
de 3,49421%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, no Livro Dois, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0202-4, objeto da matrícula nº
64.340 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 1.468.000,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. ÔNUS: Consta
conforme R.7, arresto em favor de Maurício Rosilho, perante o 14º Ofício Cível do Foro Central, processo nº 583.00.2007.111251-2, ação de Medida Cautelar; Conforme Av.8, penhora em favor de Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
do Fumo de São Paulo, Cajamar, Jandira e Itapevi, perante a Vara do Trabalho de Cajamar/SP, processo nº 01317002720095020221, ação de execução trabalhista; Conforme Av.9, indisponibilidade dos bens de Brizoll Corporation S.A, extraído
do processo nº 01317002720095020221, da Vara do Trabalho de Cajamar/SP; Conforme Av.10, arresto exequendo que, conforme Av.11, foi convertido em penhora. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em
Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 46.820,76 até 12.11.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 19.290,29 até 12.11.2021. B) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 21 na
Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m²
de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual
foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0292-1, objeto da matrícula nº 64.376 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado
até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. ÔNUS: Consta conforme R.7, arresto em favor de Maurício Rosilho, perante o 14º Ofício Cível do Foro Central, processo nº 583.00.2007.111251-2, ação
de Medida Cautelar; Conforme Av.8, penhora em favor de Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo de São Paulo, Cajamar, Jandira e Itapevi, perante a Vara do Trabalho de Cajamar/SP, processo nº 01317002720095020221, ação
de execução trabalhista; Conforme Av.9, indisponibilidade dos bens de Brizoll Corporation S.A, extraído do processo nº 01317002720095020221, da Vara do Trabalho de Cajamar/SP, e; Conforme Av.10, a penhora exequenda. DÉBITOS DE
IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.282,15 até 12.11.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 816,72 até 12.11.2021. C) Unidade Autônoma:
Vaga individual e determinada sob nº 22 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel
de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em
terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0293-8, objeto da matrícula nº 64.377 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação:
R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. ÔNUS: Consta conforme Av.7, penhora em favor de Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo
de São Paulo, Cajamar, Jandira e Itapevi, perante a Vara do Trabalho de Cajamar/SP, processo nº 01317002720095020221, ação de execução trabalhista; Conforme Av.8, indisponibilidade dos bens de Brizoll Corporation S.A, extraído do processo
nº 01317002720095020221, da Vara do Trabalho de Cajamar/SP, e; Conforme Av.9, a penhora exequenda. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.282,15
até 12.11.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 816,72 até 12.11.2021. D) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 23 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à
Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum,
perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio.
Contribuinte nº 010.067.0294-6, objeto da matrícula nº 64.378 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela
de atualização monetária do TJ/SP. ÔNUS: Consta conforme Av.7, penhora em favor de Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo de São Paulo, Cajamar, Jandira e Itapevi, perante a Vara do Trabalho de Cajamar/SP, processo nº
01317002720095020221, ação de execução trabalhista; Conforme Av.8, indisponibilidade dos bens de Brizoll Corporation S.A, extraído do processo nº 01317002720095020221, da Vara do Trabalho de Cajamar/SP, e; Conforme Av.9, a penhora
exequenda. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.282,15 até 12.11.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 816,72 até 12.11.2021.
E) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 24 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para
a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade
acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0295-4, objeto da matrícula nº 64.379 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/
SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. ÔNUS: Consta conforme Av.7, penhora em favor de Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias do Fumo de São Paulo, Cajamar, Jandira e Itapevi, perante a Vara do Trabalho de Cajamar/SP, processo nº 01317002720095020221, ação de execução trabalhista; Conforme Av.8, indisponibilidade dos bens de Brizoll Corporation
S.A, extraído do processo nº 01317002720095020221, da Vara do Trabalho de Cajamar/SP, e; Conforme Av.9, a penhora exequenda. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios
Anteriores: R$ 2.282,15 até 12.11.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 816,72 até 12.11.2021. F) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 25 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do
Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de
área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação
de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0296-2, objeto da matrícula nº 64.380 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação
conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. ÔNUS: Consta conforme Av.7, penhora em favor de Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo de São Paulo, Cajamar, Jandira e Itapevi, perante a Vara do Trabalho de Cajamar/
SP, processo nº 01317002720095020221, ação de execução trabalhista; Conforme Av.8, indisponibilidade dos bens de Brizoll Corporation S.A, extraído do processo nº 01317002720095020221, da Vara do Trabalho de Cajamar/SP, e; Conforme
Av.9, a penhora exequenda. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.282,15 até 12.11.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$
816,72 até 12.11.2021. Valor total das Avaliações do Lote 01 (imóveis A+B+C+D+E+F): R$ 1.690.000,00 (fevereiro/2021). Valor da Avaliação atualizado até novembro de 2021: R$ 1.827.884,04 (um milhão, oitocentos
e vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Lote 02: G) Unidade Autônoma – Conjunto de
Escritório nº 102, localizado no 10º andar ou 14º pavimento do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), nesta Capital, no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), com 163,01000m² de área privativa; 107,40307m²
de área de uso comum, perfazendo um total de 270,41307m² e uma fração ideal sobre o terreno de 3,49421%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, no Livro Dois, na qual foi registrada
sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0203-2, objeto da matrícula nº 64.341 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 1.468.000,00 (fevereiro/2021), que será atualizado
até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. ÔNUS: Consta conforme R.7, arresto em favor de Maurício Rosilho, perante o 14º Ofício Cível do Foro Central, processo nº 583.00.2007.111251-2, ação
de Medida Cautelar; Conforme Av.8, penhora em favor de Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo de São Paulo, Cajamar, Jandira e Itapevi, perante a Vara do Trabalho de Cajamar/SP, processo nº 01317002720095020221, ação
de execução trabalhista; Conforme Av.9, indisponibilidade dos bens de Brizoll Corporation S.A, extraído do processo nº 01317002720095020221, da Vara do Trabalho de Cajamar/SP; Conforme Av.10, arresto exequendo que, conforme Av.11,
foi convertido em penhora. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 46.820,76 até 12.11.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$
19.290,29 até 12.11.2021. H) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 26 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira
Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%.
O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0297-0, objeto da matrícula nº 64.381 do 13º Cartório de Registro
de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. ÔNUS: Consta Conforme Av.7, penhora em favor de
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo de São Paulo, Cajamar, Jandira e Itapevi, perante a Vara do Trabalho de Cajamar/SP, processo nº 01317002720095020221, ação de execução trabalhista; Conforme Av.8, indisponibilidade
dos bens de Brizoll Corporation S.A, extraído do processo nº 01317002720095020221, da Vara do Trabalho de Cajamar/SP, e; Conforme Av.9, a penhora exequenda. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida
Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.282,15 até 12.11.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 816,72 até 12.11.2021. I) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 27 na Garagem 3,
localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de
área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi
registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0298-9, objeto da matrícula nº 64.382 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado
até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. ÔNUS: Consta conforme Av.7, penhora em favor de Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo de São Paulo, Cajamar, Jandira e Itapevi, perante
a Vara do Trabalho de Cajamar/SP, processo nº 01317002720095020221, ação de execução trabalhista; Conforme Av.8, indisponibilidade dos bens de Brizoll Corporation S.A, extraído do processo nº 01317002720095020221, da Vara do Trabalho
de Cajamar/SP, e; Conforme Av.9, a penhora exequenda. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.282,15 até 12.11.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes
ao Exercício Atual: R$ 816,72 até 12.11.2021. J) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 28 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º
Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre
o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0299-7, objeto da matrícula nº 64.383
do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. ÔNUS: Consta conforme
Av.7, penhora em favor de Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo de São Paulo, Cajamar, Jandira e Itapevi, perante a Vara do Trabalho de Cajamar/SP, processo nº 01317002720095020221, ação de execução trabalhista; Conforme
Av.8, indisponibilidade dos bens de Brizoll Corporation S.A, extraído do processo nº 01317002720095020221, da Vara do Trabalho de Cajamar/SP, e; Conforme Av.9, a penhora exequenda. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas)
que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.282,15 até 12.11.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 816,72 até 12.11.2021. K) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada
sob nº 29 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio,
contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula
nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0300-4, objeto da matrícula nº 64.384 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/
2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. ÔNUS: Consta conforme Av.7, penhora em favor de Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo de São Paulo, Cajamar,
Jandira e Itapevi, perante a Vara do Trabalho de Cajamar/SP, processo nº 01317002720095020221, ação de execução trabalhista; Conforme Av.8, indisponibilidade dos bens de Brizoll Corporation S.A, extraído do processo nº
01317002720095020221, da Vara do Trabalho de Cajamar/SP, e; Conforme Av.9, a penhora exequenda. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.282,15
até 12.11.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 816,72 até 12.11.2021. L) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 30 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda
Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo
um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte
nº 010.067.0301-2, objeto da matrícula nº 64.385 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização
monetária do TJ/SP. ÔNUS: Consta conforme R.7, arresto em favor de Maurício Rosilho, 0070erante o 14º Ofício Cível do Foro Central, processo nº 583.00.2007.111251-2, ação de Medida Cautelar; Conforme Av.8, penhora em favor de
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo de São Paulo, Cajamar, Jandira e Itapevi, perante a Vara do Trabalho de Cajamar/SP, processo nº 01317002720095020221, ação de execução trabalhista; Conforme Av.9, indisponibilidade
dos bens de Brizoll Corporation S.A, extraído do processo nº 01317002720095020221, da Vara do Trabalho de Cajamar/SP, e; Conforme Av.10, a penhora exequenda. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam
em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.282,15 até 12.11.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 816,72 até 12.11.2021. Valor total das Avaliações do Lote 02 (imóveis
G+H+I+J+K+L): R$ 1.690.000,00 (fevereiro/2021). Valor da Avaliação atualizado até novembro de 2021: R$ 1.827.884,04 (um milhão, oitocentos e vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quatro
centavos), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 376.927,94 em novembro de 2021. Dos autos não consta recursos
ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO:
Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento: 11 5521-2717 ou 11 99875-7654,
contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 12 de novembro de 2021. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros - Juiz de Direito.
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EDITAL DE Leilão Único e de intimação do executado ABILIO FLORIANO DA SILVA, inscrito no CPF sob nº 363.319.378-20, bem como seu cônjuge, LELIA MARIA SILVA, inscrita no
CPF sob nº 064.916.998-03, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA, e demais interessados. O Dr. Marcelo Eduardo de Souza, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da
Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão Único do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizado por Hamilton Borges, inscrito no CPF nº 304.007.248-04 em face de ABILIO FLORIANO DA SILVA e outra
- processo nº 0008589-61.2009.8.26.0132, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio,
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o Leilão Único terá início no dia 13/12/2021
às 14h00, e se encerrará no dia 27/01/2022 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – Um terreno situado
na cidade de Palmares Paulista, município desta comarca, com frente para a Rua Bandeirantes, lado par, distante 22,00 metros da Rua 12 de Outubro, medindo 11,00m (onze metros) de
frente, por 25,00m (vinte e cinco metros) da frente aos fundos, perfazendo a área superficial de 275,00m²; confrontando pelo lado direito com José Pichinelli; pelo lado esquerdo com Geraldo
Borges, e pelos fundos, com Guido Malanchino. Cadastro Municipal nº 01.01.002.0117.001.708, objeto da matrícula nº 4.176 do Cartório de Registro de Imóveis de Santa Adélia/SP.
Conforme Certidão emitida pela Prefeitura Municipal de Palmares Paulista/SP, o terreno possui área edificada de 323,65m². Valor da Avaliação: R$ 287.445,03 (maio/2018). Valor da
Avaliação atualizado até setembro de 2021: R$ 344.622,06 (trezentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e seis centavos) - que será atualizado até a data
do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Não constam débitos de IPTU/Dívida Ativa até 21/09/2021. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos
desta ação no valor de R$ 49.572,90 em agosto de 2021. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo
com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas
no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento:  11 5521-2717 ou 11 99875-7654,
contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Catanduva, 21 de setembro de 2021. Marcelo Eduardo de Souza - Juiz de Direito.
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EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação da executada Juliana Walquiria de Oliveira Peralta, inscrita no CPF sob nº 137.221.718-57, bem como seu cônjuge se casada for, SÉRVIO TÚLIO VIEIRA
RANIERI, inscrito no CPF sob nº 023.365.298-15, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, e demais interessados. A Dra. Rossana Teresa Curioni Mergulhão, MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível
da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por
este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizado por CondomÍnio Residencial Parque dos SabiÁs I, inscrito no CNPJ nº 02.519.933/0001-15 em face de Juliana Walquiria
de Oliveira Peralta - processo nº 1029866-27.2017.8.26.0071, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente
Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 14/12/2021 às
14h00, e se encerrará dia 17/12/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-
se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 17/12/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 10/02/2022 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 70% (setenta por cento) do valor
da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – Apartamento 14-B, localizado no pavimento térreo, do Edifício-Bloco 4, 1ª fase, do empreendimento denominado Parque dos Sabiás I, situado na Avenida Maria
Ranieri, 5-40, nesta cidade, município, comarca e 1ª circunscrição imobiliária de Bauru, com a área real privativa de 68,930000 metros quadrados; área real de uso comum de 6,277256 metros quadrados;
área real total de 75,207256 metros quadrados e fração ideal no terreno de 0,21045%. Ao apartamento acima está destinado um espaço-estacionamento de veículo. O terreno onde se assenta o referido
empreendimento, possui área total de 43.697,12 metros quadrados, descrito e caracterizado na matrícula 59.493, sobre o qual existe uma servidão de passagem, instituída nos termos do R.1/60.638,
posteriormente averbada sob nº 2, na matrícula 59.493, em 10/10/1995. Contribuinte nº 5.1249.743, objeto da matrícula nº 96.323 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru/SP. Valor da Avaliação:
R$ 107.840,00 (julho/2021). Valor da Avaliação atualizado até outubro de 2021: R$ 111.217,42 (onze mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos) - que será atualizado
até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Constam débitos de IPTU/Dívida Ativa no valor de R$ 5.966,65 até 16/10/2021. CRÉDITO
EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 73.388,50 em agosto de 2021. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital
completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas
no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento: 11 5521-2717 ou 11 99875-7654,
contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Bauru, 18 de outubro de 2021. Rossana Teresa Curioni Mergulhão - Juíza de Direito.
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EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação dos executados Aragon Comércio de Confecções e Comunicação Visual Ltda Epp, inscrita no CNPJ sob nº 07.832.075/0001-88, na pessoa de seu representante legal, ALEXANDRE
LUIZ GARCIA, inscrito no CPF sob o nº 134.399.068-84, das interessadas Print Mixx Comércio de Confecção e Comunicação Visual Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 04.105.606/0001-42, TX9 Têxtil Comércio de Confecções
e Comunicação Visual Eirelli EPP, inscrita no CNPJ sob nº 10.318.535/0001-69, Ponte Factoring Fomento Comercial Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 03.282.313/0001-78, na pessoa de seus representantes legais, a PREFEITURA
MUNICIPAL DE OSASCO, e demais interessados. O Dr. WILSON LISBOA RIBEIRO, MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Osasco, Estado de São Paulo, na forma da lei,  FAZ SABER, aos que o presente
Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por Chapri S.A. Empreendimentos e Participações,
inscrito no CNPJ nº 44.945.129/0001-48 em face de Aragon Comércio de Confecções e Comunicação Visual Ltda Epp e outro - processo nº 1020380-83.2017.8.26.0405, e que foi designada a venda do bem descrito
abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br,
o 1º Leilão terá início no dia 13/12/2021 às 14h00, e se encerrará dia 16/12/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da
avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 16/12/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 09/02/2022 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor
da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – Um terreno constituído pelo lote 33, da quadra 04, do Jardim Baronesa, em Osasco/SP, situado à Rua Joaquim Ribeiro, antiga Rua A (projetada), medindo 10,00ms de frente para
a citada via, por 23,00ms da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos 10,00ms, encerrando a área de 230,00ms2, confrontando de quem da rua olha para o imóvel, do lado direito com o lote 32, do lado
esquerdo com o lote 34 e nos fundos com o lote 02, todos da mesma quadra. Contribuinte nº 24463.61.20.0299.00.000.03, objeto da matrícula nº 30.392 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Osasco/SP. Conforme
Av.5, consta a construção de uma área comercial, que recebeu o nº 137, com frente para a Rua Joaquim Ribeiro, com a área edificada de 460,00m². Valor da Avaliação: R$ 794.000,00 (agosto/2021). Valor da Avaliação
atualizado até setembro de 2021: R$ 800.987,20 (oitocentos mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária
do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Constam débitos de IPTU/Dívida Ativa no valor de R$ 25.229,91 até 05/10/2021. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 533.615,34 em outubro de 2021. Dos autos não
consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site
www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos
canais de atendimento: 11 5521-2717 ou 11 99875-7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, 14 de outubro de 2021. WILSON LISBOA RIBEIRO - Juiz de Direito.
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EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação dos executados Marisa Camargo Pupin, inscrita no CPF sob nº 836.382.701-06, bem como seu cônjuge, Dieggo Bruno Pio da Silva, inscrito no CPF sob nº 997.450.891-68, do credor
hipotecário Wilson Garcia Pereira, inscrito no CPF sob nº 107.338.938-30, a PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT, e demais interessados. A Dra. Raquel Machado Carleial de Andrade,
MMª. Juíza de Direito da 20ª Vara Cível do Foro Central, Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão de bens imóveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por Engelhart CTP Brasil S.A., inscrita no CNPJ nº 14.796.754/0001-04 em face de Marisa Camargo Pupin e outro - processo nº 1040746-
25.2016.8.26.0100, e que foi designada a venda dos bens descritos abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP
sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 13/12/2021 às 14h00, e se encerrará dia 16/12/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor
da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 16/12/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 03/02/2022 às 14h00, onde serão aceitos lances
com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DOS BENS – 1) Imóvel: Rural, denominado “Fazenda Serra Dourada II”, situado neste Município e Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade,
Estado de Mato Grosso, com área georreferenciada de 1.416,1043-ha (um mil, quatrocentos e dezesseis hectares, dez ares e quarenta e três centiares) de terras, (desmembrado de área maior de 5.667,2658-ha). Descrição
do Perímetro: Inicia-se no vértice denominado M-39 N=8.376.667,18; E=209.545,50, situado no limite da Fazenda São Vicente e na divisa da Fazenda Serra Dourada IV, deste, segue confrontando com a Fazenda Serra Dourada
IV, propriedade de Luiz Antonio da Silva, daí segue com os seguintes azimutes e distâncias: 145°32’39" – 1.968,79m, até o vértice M-2 N=8.375.043,79; E=210.659,39, 218°57’37" – 2.017,10m, ate o vértice M-3 N=8.373.475,32;
E=209.391,07, situado no limite da Fazenda Serra Dourada IV e na divisa da Fazenda Serra Dourada III, deste, segue confrontando com a Fazenda Serra Dourada III, propriedade de Marisa Camargo Pupin, daí segue com
azimute e distância de 246°58’20" – 3.113,01m, até o vértice P2 N=8.372.257,59; E=206.526,11, situado no limite da Fazenda Serra Dourada III e na divisa da Fazenda Serra Dourada I, deste, segue confrontando com
Fazenda Serra Dourada I, propriedade de Marisa Camargo Pupin, daí segue com azimute e distância de 331°48’32" – 3.279,60m, até o vértice P1 N=8.375.148,14; E=204.976,78, situado no limite da Fazenda Serra Dourada
I e na divisa da Fazenda São Vicente, deste, segue, confrontando com a Fazenda São Vicente, propriedade de Marisa Camargo Pupin, até o vértice M-38 N=8.375.823,14; E=207.006,99, 71°36’33" – 2.139,47m, até o início
desta descrição, no vértice M-39. CCIR – Código do Imóvel n. 950.190.268.097-9; ITR-NIRF: 8.415.147-1. Objeto da matrícula nº 2.306 do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT. Valor da
Avaliação: R$ 670.780,28 (dezembro/2018). Valor da Avaliação atualizado até setembro de 2021: R$ 783.983,18 (setecentos e oitenta e três mil, novecentos e oitenta e três reais e dezoito centavos) - que
será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. 2) Imóvel: Rural, denominado “Fazenda Serra Dourada III”, situado neste Município e Comarca de Vila Bela da Santíssima
Trindade, Estado de Mato Grosso, com área georreferenciada de 1.416,0669-ha (um mil, quatrocentos e dezesseis hectares, seis ares e sessenta e nove centiares) de terras, (desmembrado de área maior de 5.667,2658-ha).
Descrição do Perímetro: Inicia-se no vértice denominado AKC-V-0002 N=8.373.475,32; E=209.391,07, situado no limite da Fazenda Serra Dourada II, e na divisa da Fazenda Serra Dourada IV, deste, segue confrontando com
a Fazenda Serra Dourada IV, propriedade de Luiz Antonio da Silva, daí segue com os seguintes azimutes e distâncias de 167°55’19" – 124,27m, até o vértice AKC-V-0003 N=8.373.353,81; E=209.417,07, 143°59’32" – 395,00m,
até o vértice AKC-V-0004 N=8.373.034,28; E=209.649,29, 176°32’00" – 211,56m, até o vértice AKC-V-0005 N=8.372.823,10; E=209.662,08, 128°58’30" – 167,16m, até o vértice AKC-V-0006 N=8.372.717,96;
E=209.792,04, 157°21’39" – 188,48m, até o vértice AKC-V-0007 N=8.372.544,00; E=209.864,59, 131°27’01" – 214,59m, até o vértice AKC-V-0008 N=8.372.401,95; E=210.025,43, 119°00’27" – 222,16m, até
o vértice AKC-V-0009 N=8.372.294,22; E=210.219,72, 122°31’54" – 160,80m, até o vértice AKC-V-0010 N=8.372.207,75; E=210.355,28, 111°55’57" – 169,31m, até o vértice AKC-V-0011 N=8.372.144,51;
E=210.512,33, 122°42’06" – 249,33m, até o vértice AKC-V-0012 N=8.372.009,81; E=210.722,15, situado na divisa da Fazenda Serra Dourada IV e na divisa da Fazenda Serra Dourada IV, deste, segue confrontando
com a Fazenda Serra Dourada IV, propriedade de Marisa Camargo Pupin, daí segue com azimute e distância de 225°03’52" – 4.474,69m, até o vértice CEO-P-1334 N=8.368.849,29; E=207.554,50, situado na divisa
da Fazenda Serra Dourada IV e na divisa com a Serra de São Vicente, deste, segue confrontando com a Serra de São Vicente, com azimute e distância de 305°28’26" – 2.283,03m, até o vértice AKC-V-0032
N=8.370.174,20; E=205.695,25, 305°26’36" – 1.868,14m, até o vértice  CEO-P-1333 N=8.371.257,53; E=204.173,30, situado na divisa da Serra de São Vicente e na divisa da Fazenda Serra Dourada I, deste, segue
confrontando com a Fazenda Serra Dourada I, propriedade de Marisa Camargo Pupin, com azimute e distância de 66°58’20" – 2.556,53m, até o vértice CEO-P-1332 N=8.372.257,59; E=206.526,11, situado na divisa
da Fazenda Serra Dourada I e na divisa da Fazenda Serra Dourada II, deste, segue confrontando com a Fazenda Serra Dourada II, propriedade de Marisa Camargo Pupin, com azimute e distância de 66°58’20" – 3.113,01m,
até o início desta descrição, no vértice AKC-V-0002. CCIR – Código do Imóvel n. 950.190.268.097-9; ITR-NIRF: 8.415.147-1. Objeto da matrícula nº 2.307 do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Bela da Santíssima
Trindade/MT. Valor da Avaliação: R$ 670.762,56 (dezembro/2018). Valor da Avaliação atualizado até setembro de 2021: R$ 783.962,47 (setecentos e oitenta e três mil, novecentos e sessenta e dois reais e
quarenta e sete centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
DE IMÓVEL RURAL: Sobre os imóveis não constam débitos até 12/10/2021. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 33.720.816,90 em março de 2021. Dos autos não consta recursos ou causa
pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br.
FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento:
11 5521-2717 ou 11 99875-7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 13 de outubro de 2021. Raquel Machado Carleial de Andrade - Juíza de Direito.
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EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação do executado Antonio Patrezze E OUTROS, inscrito no CNPJ sob nº 08.268.954/0002-72, na pessoa de seu representante legal, Edilson Patreze, inscrito no
CPF sob nº 101.720.538-89, bem como seu cônjuge, Eliana Corrêa Lima Patreze, inscrita no CPF sob nº 160.793.178-85, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS, e demais
interessados. O Dr. VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Ferreira, Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital
de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE Cumprimento de sentença ajuizado por Abílio Pedro IndÚstria
e Comércio Ltda, inscrito no CNPJ nº 51.467.132/0001-69 em face de Antonio Patrezze E OUTROS - processo nº 0000777-63.2019.8.26.0472, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo
por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal
www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 14/12/2021 às 14h00, e se encerrará dia 17/12/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da
avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 17/12/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 28/01/2022 às 14h00,
onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – Um Terreno situado nesta cidade com frente para a rua Cel. Rosa, lado ímpar, pertencente
ao Patrimônio da Igreja Matriz desta Paróquia, que mede vinte e três (23) metros de frente, do lado direito mede treze metros e vinte centímetros (13,20 mts.) confrontando com bens de José da Silva Leitão,
José Avesani e Luiz de Almeida Cunha; do lado esquerdo mede onze (11) metros, confrontando com bens de José Benedito de Carvalho e nos fundos mede catorze metros e noventa centímetros (14,90 mts.)
confrontando com bens de Luiz de Almeida Cunha e José Avesani, contendo a área total de 224,90 mts², distando referido terreno vinte e cinco metros e quarenta centímetros (25,40 mts.) da rua Cel. Penteado.
Contribuinte nº 70.40.054.0276.001, objeto da matrícula nº 2.357 do Cartório de Registro de Imóveis de Santa Cruz das Palmeiras/SP. Valor da Avaliação: R$ 180.000,00 (agosto/2019). Valor da Avaliação
atualizado até setembro de 2021: R$ 204.849,14 (duzentos e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme
tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Constam débitos de IPTU/Dívida Ativa no valor de R$ 1.234,63 até 13/10/2021. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$
228.401,27 em junho de 2019. Dos autos consta Agravo de Instrumento nº 2094842-06.2021.8.26.0000 pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma
de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro
Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento:  11 5521-2717 ou 11 99875-7654, contato@multipliqueleiloes.com.br.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Porto Ferreira, 13 de outubro de 2021. VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA - Juiz de Direito.
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EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação da executada Clóris ZilA Quinta, inscrita no CPF sob nº 280.607.498-38, Otávio Conceição Quinta, inscrito no CPF sob nº 011.583.418-49, bem como seus cônjuges se casados forem, a PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARUJÁ, e demais interessados. O Dr. Jomar Juarez Amorim, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara, Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de
1º e 2º Leilão de bens imóveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE Cumprimento de sentença ajuizado por Condomínio Edifício Chambery, inscrito no CNPJ nº 52.258.019/
0001-36 em face de Clóris ZilA Quinta e outro - processo nº 0001291-75.2013.8.26.0003, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado
na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 14/12/2021 às 14h00, e se encerrará dia 17/12/2021 às 14h00, onde somente serão
aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 17/12/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 02/02/2022 às 14h00,
onde serão aceitos lances com no mínimo 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DOS BENS – 1) Apartamento nº 171, localizado no 17º andar ou 18º pavimento do Edifício Chambery, situado à Rua Mario Ribeiro nº 394,
nesta Cidade, Município, Distrito e Comarca de Guarujá, confronta pela frente de quem de dentro olha com a Rua Mário Ribeiro, a esquerda, com o recuo lateral esquerdo do edifício, que por sua vez confronta com o Edifício Aquarela,
à direita com o recuo lateral direito do Edifício, que por sua vez confronta com a Rua José Maria Gonzalez, aos fundos confronta com o recuo dos fundos do Edifício que por sua vez confronta com as casas nºs 43 e 45, possui a área real
privativa de 181,55m2, a área real comum de 68,19m2, e área real total de 249,74m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 5,268673%. Contribuinte nº 0-0028-002-017, objeto da matrícula nº 36.184 do Cartório de Registro de Imóveis
de Guarujá/SP. DÉBITOS DE IPTU: Constam débitos de IPTU/Dívida Ativa no valor de R$ 154.434,88 até 11/10/2021. 2) Vaga indeterminada na unidade autônoma garagem, localizada no subsolo e pavimento térreo, do Edifício Chambery,
situado à Rua Mário Ribeiro nº 394, nesta Cidade, Município, Distrito e Comarca de Guarujá, tendo a área real total de 23,21m2 e a fração ideal de 0,4610%, estando incluídas na área total as áreas de ocupação, acesso e de circulação;
a unidade autônoma garage, com capacidade para 34 vagas, localizadas em lugares individuais e indeterminados, com uso de garagista, encerra uma área real total de 789,14m2, com uma fração ideal de 15,674%; confronta no seu todo
pela frente de quem de dentro olha, com a Rua Mário Ribeiro, à esquerda com o Edifício Aquarela, à direita com a Rua José Maria Gonzalez e nos fundos com as casas nºs 43 e 45, objeto da matrícula nº 36.185 do Cartório de Registro
de Imóveis de Guarujá/SP. 3) Vaga indeterminada na unidade autônoma garagem, localizada no subsolo e pavimento térreo do Edifício Chambery, situado à Rua Mário Ribeiro nº 394, nesta Cidade, Município, Distrito e Comarca de Guarujá,
tendo a área real total de 23,21m2, e a fração ideal de 0,4610%, estando incluídas na área total as áreas de ocupação, acesso e de circulação; a unidade autônoma garage, com capacidade para 34 vagas, localizadas em lugares individuais
e indeterminados, com uso de garagista, encerra uma área real total de 789,14m2, com uma fração ideal de 15,674%; confronta no seu todo pela frente de quem de dentro olha, com a Rua Mário Ribeiro, à esquerda com o Edifício Aquarela,
à direita com a Rua José Maria Gonzalez e nos fundos com as casas nºs 43 e 45, objeto da matrícula nº 36.186 do Cartório de Registro de Imóveis de Guarujá/SP. Valor total da Avaliação (apto + vagas): R$ 818.000,00 (junho/2017).
Valor da Avaliação atualizado até setembro de 2021: R$ 993.718,94 (novecentos e noventa e três mil, setecentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos), que será atualizado até a data do início da alienação conforme
tabela de atualização monetária do TJ/SP. CRÉDITO EXECUTADO: Débito condominial no valor de R$ 522.022,46 em outubro de 2021, além de despesas vincendas até a arrematação. O débito integral, incluindo as custas e os honorários advocatícios,
corresponde a R$ 734.245,26 em outubro de 2021. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre
o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP
ou pelos nossos canais de atendimento:  11 5521-2717 ou 11 99875-7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 13 de outubro de 2021. Jomar Juarez Amorim - Juiz de Direito.
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EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação do executado Heder Rogerio Primo, inscrito no CPF sob nº 305.739.198-28, bem como seu cônjuge se casado for, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, e demais interessados. O
Dr. JAYTER CORTEZ JUNIOR, MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por Condomínio Residencial Parque dos Sabiás III, inscrito no CNPJ nº 03.143.117/0001-12 em face de Heder Rogerio
Primo - processo nº 1021371-86.2020.8.26.0071, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial
do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 13/12/2021 às 14h00, e se encerrará dia 16/12/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances
iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 16/12/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 09/02/2022 às 14h00, onde serão
aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – O apartamento sob nº 33-B, localizado no segundo pavimento, edifício-bloco 2, primeira etapa do “Residencial Parque dos Sabiás III/IV”,
situado na Avenida Maria Ranieri (Antiga Avenida Perimetral), 7-50, nesta cidade, município, comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de Bauru, contendo três dormitórios, cozinha e área de serviço, banheiro social e salas de estar/jantar, com
a área real total de 75,183884 metros quadrados, área real de uso privativo de 68,93 metros quadrados, área real de uso comum no bloco de 6,253884 metros quadrados, fração ideal na projeção e nas coisas de uso comum na etapa de
1,56250%, fração ideal na projeção e nas coisas de uso comum no sub-condomínio III de 0,4052042% e fração ideal no terreno e nas coisas de uso comum do empreendimento de 0,1989287%, dividindo-se, para quem do Edifício-Bloco
4 olhar para o prédio, à frente com o apartamento nº 34-B; à direita, em parte com a parede interna do bloco e em parte com o hall de circulação e escadarias; à esquerda com a parede externa do bloco voltada para a área 4.B; aos fundos
com o apartamento nº 34-A. Ao apartamento acima corresponde um espaço-estacionamento. O terreno onde se assenta o referido “Residencial Parque dos Sabiás III/IV assim se descreve: “Uma gleba de terras, de forma irregular, destacada
das antigas comunhões das Fazendas Grande Bauru-Batalha, correspondente a parte da Área 4, designada como Área 4-A, anexa à Água do Sobrado, contendo 42.666,36 metros quadrados, cujo roteiro perimétrico tem início no marco
C1, cravado na lateral direita de uma servidão de passagem, distante 257,2942 metros do alinhamento da Rua Laurestino de Freitas (antiga Rua 1), quarteirão 3, lado par; deste marco segue com azimute de 319°27’21" na distância de 240,228
metros, confrontando com a citada servidão de passagem até o marco D1; daí deflete à direita e segue com azimute de 41°03’51" na distância de 175,3949 metros até o marco E; daí deflete à direita e segue com azimute de 141°18’02"
na distância de 93,8187 metros até o marco F; daí deflete à esquerda e segue com azimute de 131°03’51" na distância de 145,3899 metros até o marco G, dividindo, nestas três linhas, com o remanescente da área 4; e, finalmente, do
marco G, deflete à direita e segue com azimute de 221°03’51" na distância de 282,3310 metros, dividindo com uma área desmembrada, denominada área 4-B, até o marco C1, ponto de partida”. Contribuinte nº 5.1249.368, objeto da
matrícula nº 68.694 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru/SP. Conforme Av.1, o acesso ao terreno sobre o qual está edificado o “Residencial Parque dos Sabiás III/IV” é feito através de Servidão de Passagem que assim se descreve:
“Uma gleba de terras, de forma irregular, sem benfeitorias, destacada das antigas comunhões das Fazendas Grande Bauru – Batalha, identificada como parte da Área 4, anexa à Água do Sobrado, com uma área de 52.152,00 metros quadrados,
cujo roteiro perimétrico tem início no marco 1, cravado no alinhamento da Rua Laurestino de Freitas (antiga Rua 1), quarteirão 3, lado par; deste segue com o rumo 44°30’44" NE, na distância de 9,859 metros, dividindo com terrenos da
Vila São João do Ipiranga até o marco B; daí reflete à esquerda e segue com rumo 33°36’48"NW, na distância de 90,6102 metros, dividindo com parte desta gleba, designada como Área 4/D, até o marco C; daí segue com o mesmo rumo
33°36’48"NW na distância de 20,6465 metros até o marco PT; daí segue através de uma curva com o raio de 274,6114 metros e desenvolvimento de 29,9633 metros até o marco PC; daí segue com o rumo 40°32’39"NW na distância
de 116,0742 metros até o marco C1, dividindo, nestas três linhas, com outra parte desta gleba, designada como Área 4/B; daí segue com o mesmo rumo 40°32’39"NW na distância de 240,228 metros até o marco D1; daí deflete à direita
e segue com o rumo 41°03’51"NE na distância de 175,3949 metros até o marco E, dividindo, nestas duas linhas, como outra parte desta gleba, designada como área 4/A; daí deflete à esquerda e segue com rumo 40°35’56"NW na distância
de 71,8482 metros, dividindo com outra parte desta gleba, designada como Área 4/E, até o marco 4; daí deflete à esquerda e segue com rumo 51°18’02"SW na distância de 120,00 metros até o marco 3; daí deflete à direita e segue com
o rumo 38°41’58"NW na distância de 195,00 metros até o marco 5; daí deflete à esquerda e segue com o rumo 59°38’14"NW na distância de 129,088 metros até o marco 6; daí deflete à direita e segue com o rumo 09°16’41"NE na distância
de 120,00 metros até o marco 7, dividindo, nestas quatro linhas, com outra parte desta gleba, designada como Área 4/F; daí deflete à esquerda e segue com o rumo de 83°01’46" na distância de 91,00 metros, dividindo com a área 5 (de
José Augusto Vieira Ranieri) até o marco 10; daí deflete à esquerda e segue através de curva com o raio de 171,47 metros e desenvolvimento de 197,8523 metros, dividindo com outra parte desta gleba, designada como Área 4/G, até o
marco 11; daí segue com rumo 56°49’57"SE na distância de 128,751 metros até o marco 14; daí deflete à direita e segue com rumo 38°41’58"SE na distância de 36,392 metros até o marco 13; daí deflete à direita e segue com rumo 01°24’42"SW
na distância de 16,4932 metros até o marco 26, dividindo, nestas três linhas, com o remanescente desta gleba, designada como Área 4; daí deflete à esquerda e segue com rumo de 21°21’28"SE, na distância de 116,21 metros até o marco
27; daí segue com rumo 23°22’41"SE na distância de 16,51 metros até o marco 28, dividindo, nestas duas linhas, com terrenos de Hugo Pregnolato; daí deflete à esquerda e segue com rumo 41°58’44"SE na distância de 489,8600 metros
até o marco 28/A, dividindo, nos primeiros 311,3290 metros ainda com terrenos de Hugo Pregnolato, e nos últimos 178,5310 metros, com terrenos do Jardim Vitória; daí segue com o mesmo rumo 41°58’44"SE na distância de 101,57 metros,
confrontando com o final da Rua Laurestino de Freitas (antiga Rua 1), em linha inclinada em relação a rua, até atingir o marco 1, ponto de partida. Conforme Av.2, parte da Rua Laurestino de Freitas, no Jardim Vitória, e a Avenida Perimetral,
no Parque Viaduto, passaram a denominar-se “Avenida Maria Ranieri”. Conforme Av.03, consta que o terreno, onde encontra-se edificado o imóvel, passou a ter a área de 21.930,681 metros quadrados, estando melhor descrito e caracterizado
na matrícula 90.395 e, em decorrência da alteração da incorporação, averbada sob nº 04/90.395, o imóvel objeto desta matrícula passou a ter as seguintes áreas – Área real privativa – 68,93000 metros quadrados, área real comum (divisão
proporcional) – 6,2298 metros quadrados, área real total – 75,1598 metros quadrados, área equivalente construção privativa – 57,680000 metros quadrados; área equivalente construção comum (divisão proporcional) – 6,2298 metros quadrados,
área equivalente construção total – 63,9098 metros quadrados, fração ideal no terreno de 0,390625%, equivalentes a 85,6667 metros quadrados. JardimValor da Avaliação: R$ 109.000,00 (junho/2021). Valor da Avaliação atualizado
até outubro de 2021: R$ 113.088,24 (cento e treze mil, oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS
DE IPTU: Constam débitos de IPTU/Dívida Ativa no valor de R$ 58,99 até 16/10/2021. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 15.768,80 em junho de 2021. Dos autos não consta recursos ou causa
pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE
CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento: 11 5521-2717
ou 11 99875-7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Bauru, 18 de outubro de 2021. JAYTER CORTEZ JUNIOR - Juiz de Direito.

7ª Vara Cível da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação dos executados Walter Santana Neto, inscrito no CPF sob nº 280.515.438-07, bem como seu cônjuge Paloma KareN Higa Santana, inscrita no CPF sob nº 296.793.818-11, dos interessados
Luiz Guillermo Diaz, inscrito no CPF sob nº 065.814.698-07, bem como seu cônjuge Danielle Teixeira Gomes Diaz, inscrita no CPF sob nº 245.717.878-98, Celso Tadeu Tunes, inscrito no CPF sob nº 058.210.968-04, bem como
seu cônjuge Cleomar Maringoli Tunes, inscrita no CPF sob nº 459.441.218-15, Daniel Luís Tunes, inscrito no CPF sob nº 178.372.718-74, bem como seu cônjuge Sigrid Martins Andrade Tunes, inscrita no CPF sob nº 253.351.868-
95, Esmeraldo Telles Baptista Neto, inscrito no CPF sob nº 199.283.458-05, bem como seu cônjuge Claudia Costa Telles Baptista, inscrita no CPF sob nº 253.869.608-90, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, e demais interessados.
O Dr. Gustavo Antonio Pieroni Louzada, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Santos, Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizado por Vergílio Pereira da Costa, inscrito no CPF nº 509.181.179-68 e Ana Luiza Pereira da Costa, inscrita
no CPF nº 675.565.079-04 em face de Walter Santana Neto e outra - processo nº 1002279-46.2016.8.26.0562, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial
Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 13/12/2021 às 14h00, e se
encerrará dia 16/12/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início
no dia 16/12/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 03/02/2022 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – Fração ideal de 15,20% sobre um
terreno situado na Rua Carvalho de Mendonça nºs 667, 669, 673 e 683, esquina com a Rua Saturnino de Brito, com de 3.183,00 metros quadrados, que mede 64,33 metros, mais ou menos de frente para a Rua Carvalho
de Mendonça, por 50,00 metros da frente aos fundos, de um lado, onde faz frente para a Rua Saturnino de Brito, 50,00 metros da frente aos fundos, de outro lado, onde divide com Isaura Domingues Pinto; e 63,00 metros
de largura nos fundos; onde confronta com Antônio Augusto Tavares. Contribuinte nº 54.034.009.000, objeto da matrícula nº 44.387 do 3º Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP. Conforme Av.01, a totalidade do terreno
destina-se a construção do Conjunto Carajá composto de quatro Blocos, sob nºs 1, 2, 3 e 4, dos quais foram construídos os de nºs 2, 3 e 4, que receberam os nºs 671, 673 e 677 respectivamente, da Rua Carvalho de Mendonça,
cujos apartamento já foram alienados à terceiros, remanescendo nesta matrícula a fração ideal de 1.060,6833m2. Conforme laudo de avaliação (fls. 271/292 e 421/423), trata-se de bem situado a Rua Saturnino de Brito, 142-
A com área construída de aproximadamente 200,00m², edificada no terreno de 161,22m², benfeitoria com padrão médio, idade seminova e estado de conservação ótimo. Idade aparente entre 5 e 10 anos – A matrícula juntada
nos autos, a única existente para o local é a primitiva do terreno que envolve os números 667, 669, 673 e 683 da Rua Carvalho de Mendonça, que é um conjunto de casas e três prédios residenciais de tipologia sem elevador.
Valor da Avaliação: R$ 872.000,00 (julho/2019). Valor da Avaliação atualizado até setembro de 2021: R$ 993.372,70 (novecentos e noventa e três mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta centavos) -
que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Não constam débitos de IPTU/Dívida Ativa até 12/10/2021. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta
ação no valor de R$ 842.137,19 em 01 de setembro de 2021. Dos autos consta Embargos de Terceiro nº 1016764-12.2020.8.26.0562 perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Santos/SP, o qual ainda não transitou em julgado.
CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas
poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento: 11 5521-2717 ou 11 99875-7654,
contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, 13 de outubro de 2021. Gustavo Antonio Pieroni Louzada - Juiz de Direito.

3ª Vara Cível da Comarca de Santos, Estado de São Paulo

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação da executada Denise Gaudêncio Pires, inscrita no CPF sob nº 307.797.658-77, bem como seu cônjuge, Lucas Guerra Frutuoso, inscrito no CPF sob nº 382.475.038-40,
a credora fiduciária Caixa Econômica Federal, inscrita no CNPJ nº 00.360.305/0001-04, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, e demais interessados. O Dr. Álvaro Luiz Valery Mirra, MM. Juiz de Direito
da 1ª Vara Cível do Foro Regional da Penha, Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão  do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE Procedimento Sumário, em fase de Cumprimento de Sentença ajuizado por Condomínio Spazio San Jonas, inscrito no CNPJ nº 13.413.780/0001-43
em face de Denise Gaudêncio Pires - processo nº 0013274-96.2012.8.26.0006, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente
Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 14/12/2021 às 14h00, e se encerrará
dia 17/12/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá
início no dia 17/12/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 28/01/2022 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 70% (setenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – Direitos sobre o apartamento
nº 404, localizado no 3º pavimento do “Bloco 01” integrante do “Spazio San Jonas”, situado na Rua Manaquiri nº 78, no 38º Subdistrito Vila Matilde, contendo uma área privativa coberta de 44,3700m2, além
de uma área privativa descoberta de 8,4000m2 (estando nesta incluída a vaga de garagem) totalizando uma área privativa de 52,7700m2, uma área uso comum coberta de 6,2287m2, além de uma área de uso
comum descoberta de 25,3172m2, totalizando uma área comum de 31,5459m2, perfazendo a área real total de 84,3159m2, correspondendo-lhe uma fração ideal no solo de 0,005303%, vinculada a vaga de
garagem nº 32. Contribuinte nº 147.203.0063-3, objeto da matrícula nº 149.583 do 16º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Conforme Av.7, o Condomínio Spazio San Jonas situado na Rua Manaquiri
nº 78 passou a ser tributado pelo nº 87 da Rua Aveleda. Valor da Avaliação: R$ 200.000,00 (novembro/2016). Valor da Avaliação atualizado até julho de 2021: R$ 242.323,78 (duzentos e quarenta e dois mil,
trezentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Não constam débitos de IPTU/
Dívida Ativa até 14/07/2021. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 46.604,09 em julho de 2020. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E
INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser
esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento:  11 5521-2717 ou 11 99875-7654,
contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 06 de outubro de 2021. Álvaro Luiz Valery Mirra - Juiz de Direito.

1ª Vara Cível do Foro Regional da Penha, Comarca de São Paulo - SP

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação do executado Alfredo Seixas, inscrito no CPF sob nº 392.799.361-15, bem como seu cônjuge se casado for, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO, e demais interessados. O Dr. ALEXANDRE BATISTA ALVES, MM. Juiz de Direito da 14ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ
SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada
por Edifício Berrini Business Center, inscrito no CNPJ nº 03.012.592/0001-50 em face de Alfredo Seixas - processo nº 1023803-28.2019.8.26.0002, e que foi designada a venda do
bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089,
através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 13/12/2021 às 14h00, e se encerrará dia 16/12/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais
ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 16/12/2021 às 14h01, e se encerrará
no dia 08/02/2022 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – O escritório nº 810, localizado no 8º pavimento
do “Edifício Berrini Business Center”, situado na Rua Arandu nº 205, Jardim Edith, no 30º Subdistrito Ibirapuera, com a área privativa de 47,228 metros quadrados, a área comum de 50,953
metros quadrados, a área total de 98,181 metros quadrados, coeficiente de proporcionalidade de 0,01084; cabendo-lhe o uso de uma vaga para guarda e estacionamento de 01 (um) automóvel
de passeio, com auxílio de manobrista. Contribuinte nº 085.534.0179-0, objeto da matrícula nº 186.105 do 15º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 360.248,09
(março/2021). Valor da Avaliação atualizado até outubro de 2021: R$ 382.039,36 (trezentos e oitenta e dois mil, trinta e nove reais e trinta e seis centavos) - que será atualizado
até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores:
R$ 15.459,85 até 13.10.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 4.519,56 até 13.10.2021. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 32.444,44
em setembro de 2021. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do
leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das
Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento: 11 5521-2717 ou 11 99875-7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 13 de outubro de 2021. ALEXANDRE BATISTA ALVES - Juiz de Direito.

14ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, Comarca de São Paulo - SP

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação da executada Sheila Leonel Vieira, inscrita no CPF sob nº 290.637.968-97, bem como seu cônjuge se casada for, da promitente vendedora Maria Helena de Albuquerque Lins, inscrita no CPF sob
nº 418.137.158-15, bem como seu cônjuge se casada for, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, e demais interessados. A Dra. EDNA KYOKO KANO, MMª. Juíza de Direito da 18ª Vara Cível do Foro Central, Comarca de São Paulo
- SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão de bens imóveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizado por CondomÍnio
EdifÍcio Almeida Porto, inscrito no CNPJ nº 03.066.332/0001-67 em face de Sheila Leonel Vieira - processo nº 0135574-45.2007.8.26.0100, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo
Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 14/12/2021 às 14h00, e se
encerrará dia 17/12/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 17/
12/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 10/02/2022 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DOS BENS (conforme termo de penhora datado de 27/06/2019) – 1) Direitos
sobre o conjunto nº 93 do 9º andar do Edifício Almeida Porto, sito à Rua Álvaro de Carvalho, nº 48, no 7º Subdistrito – Consolação, com a área útil de 128,00m2 e área comum de 18,524m2; cabendo-lhe a fração ideal de 2,489% no terreno.
Contribuinte nº 006.022.0855-6, objeto da matrícula nº 2.536 do 5º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 68.274,43
até 13.10.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 3.537,84 até 13.10.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício de 2020: R$ 4.621,82 até 13.10.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes
ao Exercício de 2019: R$ 5.207,79 até 13.10.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício de 2018: R$ 5.309,27 até 13.10.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício de 2017: R$ 5.194,04 até 13.10.2021.
2) Direitos sobre o box nº 8 na garagem coletiva do andar térreo do Edifício Almeida Porto, sito à Rua Álvaro de Carvalho, nº 48, no 7º Subdistrito – Consolação, com a área útil de 34,361m2 e área comum de 4,964m2; cabendo-lhe a fração
ideal de 0,669% no terreno. Contribuinte nº 006.022.0808-4, objeto da matrícula nº 2.539 do 5º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes
a Exercícios Anteriores: Não há até 13.10.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 721,08 até 13.10.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício de 2020: R$ 939,36 até 13.10.2021. Débitos fiscais
(IPTU e taxas) referentes ao Exercício de 2019: R$ 1.059,40 até 13.10.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício de 2018: R$ 1.123,29 até 13.10.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício de 2017: R$
1.098,95 até 13.10.2021. Valor total das Avaliações (conjunto + box): R$ 538.975,34 (março/2017). Valor da Avaliação atualizado até outubro de 2021: R$ 667.659,65 (seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos e
cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 816.155,04
em dezembro de 2020. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições
no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais
de atendimento: 11 5521-2717 ou 11 99875-7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 18 de outubro de 2021. Edna Kyoko Kano - Juíza de Direito.

18ª Vara Cível do Foro Central, Comarca de São Paulo - SP

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação do executado Jair Peres da Silva, inscrito no CPF sob nº 570.137.138-72, bem como seu cônjuge, Sueli Marcon Peres da Silva, inscrita no CPF sob nº 806.061.308-10, dos coproprietários CLAUDIO
MARCON, inscrito no CPF sob nº 223.063.828-91, bem como seu cônjuge FRANCISCA CHAMIÇO MARCON, inscrita no CPF sob nº 116.797.728-99, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, e demais interessados. O Dr. Luis Fernando
Nardelli, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé, Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão  do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizado por Mn Teruya Comercial de Ferramentas Ltda, inscrito no CNPJ nº 69.194.454/0001-47 em face de Jair Peres da Silva e outra - processo nº 0116173-
79.2006.8.26.0008, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089,
através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 14/12/2021 às 14h00, e se encerrará dia 17/12/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo
lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 17/12/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 10/02/2022 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento)
do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – 50% de Uma Casa e seu terreno situados à Rua Uruçuca nº 78, lote nº 15 da quadra 19, na Vila Santo Estevam, no 27º Subdistrito-Tatuapé, medindo 10,00m de frente, por 49,00m da frente
aos fundos de um lado; 51,00m de outro lado; tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando a área de 500,00m2, confinando no primeiro lado, com o lote nº 16, no segundo lado com o lote nº 14, e nos fundos com Antonio
Laguna. Contribuinte nº 054.163.0003-5, objeto da matrícula nº 112.639 do 9º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Conforme laudo (fls. 1209/1244), referido imóvel está localizado na Rua Uruçuca, nºs 78/88 e sobre o terreno encontra-
se duas edificações assobradadas, de uso comercial, com a área total construída de 768,51m², assim distribuídas: nº 78, com área construída de 423,68m², contendo pavimento térreo com garagem, hall de entrada, galpão para estoque,
área de produção, copa e dois banheiros; Mezanino com galpão para estoque e escritório; Primeiro Pavimento inferior com galpão para estoque e  Segundo Pavimento inferior com galpão para estoque, vestiários com banheiros e área livre
nos fundos. Nº 88, com área construída de 344,83m², contendo pavimento térreo com garagem, hall de entrada, galpão para estoque, copa e dois banheiros; Mezanino com galpão para estoque; Primeiro pavimento inferior com escritório
e segundo pavimento inferior com área de produção, vestiários com banheiros e área livre nos fundos. Valor da Avaliação: R$ 3.205.000,00 (janeiro/2020). Valor da Avaliação da parte ideal penhorada (50%): R$ 1.602.500,00
(janeiro/2020) Valor da Avaliação atualizado até outubro de 2021: R$ 1.811.580,76 (um milhão, oitocentos e onze mil, quinhentos e oitenta reais e setenta e seis centavos) - que será atualizado até a data do início
da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 824.306,07 até 08.10.2021.
Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 24.381,84 até 08.10.2021. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 132.775,98 em outubro de 2021. Dos autos não consta recursos ou
causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br.
FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento:  11 5521-
2717 ou 11 99875-7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 21 de outubro de 2021. Luis Fernando Nardelli - Juiz de Direito.

3ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé, Comarca de São Paulo - SP

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação do executado Brizoll Corp Sociedad Anonima, também identificada como BRIZOLL CORPORATION S/A, inscrita no CNPJ sob nº 06.132.058/0001-75, na pessoa de sua representante legal
no Brasil, Sra. ZHOU YAN, inscrita no CPF sob nº 214.703.318-96, BRIZOLL DO BRASIL - PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.488.872/0001-90, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, e demais interessados. O
Dr. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Central, Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão de bens imóveis, virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE Execução ajuizado por Condomínio Edifício Suarez Trade, inscrito no CNPJ nº 71.736.482/0001-90 em face de Brizoll Corp Sociedad
Anonima - processo nº 1097277-29.2019.8.26.0100, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do
Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 13/12/2021 às 14h00, e se encerrará dia 16/12/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais
ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 16/12/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 27/01/2022 às 14h00, onde serão aceitos
lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DOS BENS: Lote 01: A) Unidade Autônoma – Conjunto de Escritório nº 101, localizado no 10º andar ou 14º pavimento do Edifício Suarez Trade, à Alameda
Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), nesta Capital, no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), com 163,01000m² de área privativa; 107,40307m² de área de uso comum, perfazendo um total de 270,41307m² e uma fração ideal sobre o terreno
de 3,49421%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, no Livro Dois, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0202-4, objeto da matrícula nº
64.340 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 1.468.000,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. ÔNUS: Consta
conforme R.7, arresto em favor de Maurício Rosilho, perante o 14º Ofício Cível do Foro Central, processo nº 583.00.2007.111251-2, ação de Medida Cautelar; Conforme Av.8, penhora em favor de Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
do Fumo de São Paulo, Cajamar, Jandira e Itapevi, perante a Vara do Trabalho de Cajamar/SP, processo nº 01317002720095020221, ação de execução trabalhista; Conforme Av.9, indisponibilidade dos bens de Brizoll Corporation S.A, extraído
do processo nº 01317002720095020221, da Vara do Trabalho de Cajamar/SP; Conforme Av.10, arresto exequendo que, conforme Av.11, foi convertido em penhora. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em
Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 46.820,76 até 12.11.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 19.290,29 até 12.11.2021. B) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 21 na
Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m²
de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual
foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0292-1, objeto da matrícula nº 64.376 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado
até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. ÔNUS: Consta conforme R.7, arresto em favor de Maurício Rosilho, perante o 14º Ofício Cível do Foro Central, processo nº 583.00.2007.111251-2, ação
de Medida Cautelar; Conforme Av.8, penhora em favor de Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo de São Paulo, Cajamar, Jandira e Itapevi, perante a Vara do Trabalho de Cajamar/SP, processo nº 01317002720095020221, ação
de execução trabalhista; Conforme Av.9, indisponibilidade dos bens de Brizoll Corporation S.A, extraído do processo nº 01317002720095020221, da Vara do Trabalho de Cajamar/SP, e; Conforme Av.10, a penhora exequenda. DÉBITOS DE
IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.282,15 até 12.11.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 816,72 até 12.11.2021. C) Unidade Autônoma:
Vaga individual e determinada sob nº 22 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel
de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em
terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0293-8, objeto da matrícula nº 64.377 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação:
R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. ÔNUS: Consta conforme Av.7, penhora em favor de Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo
de São Paulo, Cajamar, Jandira e Itapevi, perante a Vara do Trabalho de Cajamar/SP, processo nº 01317002720095020221, ação de execução trabalhista; Conforme Av.8, indisponibilidade dos bens de Brizoll Corporation S.A, extraído do processo
nº 01317002720095020221, da Vara do Trabalho de Cajamar/SP, e; Conforme Av.9, a penhora exequenda. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.282,15
até 12.11.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 816,72 até 12.11.2021. D) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 23 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à
Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum,
perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio.
Contribuinte nº 010.067.0294-6, objeto da matrícula nº 64.378 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela
de atualização monetária do TJ/SP. ÔNUS: Consta conforme Av.7, penhora em favor de Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo de São Paulo, Cajamar, Jandira e Itapevi, perante a Vara do Trabalho de Cajamar/SP, processo nº
01317002720095020221, ação de execução trabalhista; Conforme Av.8, indisponibilidade dos bens de Brizoll Corporation S.A, extraído do processo nº 01317002720095020221, da Vara do Trabalho de Cajamar/SP, e; Conforme Av.9, a penhora
exequenda. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.282,15 até 12.11.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 816,72 até 12.11.2021.
E) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 24 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para
a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade
acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0295-4, objeto da matrícula nº 64.379 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/
SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. ÔNUS: Consta conforme Av.7, penhora em favor de Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias do Fumo de São Paulo, Cajamar, Jandira e Itapevi, perante a Vara do Trabalho de Cajamar/SP, processo nº 01317002720095020221, ação de execução trabalhista; Conforme Av.8, indisponibilidade dos bens de Brizoll Corporation
S.A, extraído do processo nº 01317002720095020221, da Vara do Trabalho de Cajamar/SP, e; Conforme Av.9, a penhora exequenda. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios
Anteriores: R$ 2.282,15 até 12.11.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 816,72 até 12.11.2021. F) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 25 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do
Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de
área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação
de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0296-2, objeto da matrícula nº 64.380 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação
conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. ÔNUS: Consta conforme Av.7, penhora em favor de Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo de São Paulo, Cajamar, Jandira e Itapevi, perante a Vara do Trabalho de Cajamar/
SP, processo nº 01317002720095020221, ação de execução trabalhista; Conforme Av.8, indisponibilidade dos bens de Brizoll Corporation S.A, extraído do processo nº 01317002720095020221, da Vara do Trabalho de Cajamar/SP, e; Conforme
Av.9, a penhora exequenda. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.282,15 até 12.11.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$
816,72 até 12.11.2021. Valor total das Avaliações do Lote 01 (imóveis A+B+C+D+E+F): R$ 1.690.000,00 (fevereiro/2021). Valor da Avaliação atualizado até novembro de 2021: R$ 1.827.884,04 (um milhão, oitocentos
e vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Lote 02: G) Unidade Autônoma – Conjunto de
Escritório nº 102, localizado no 10º andar ou 14º pavimento do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), nesta Capital, no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), com 163,01000m² de área privativa; 107,40307m²
de área de uso comum, perfazendo um total de 270,41307m² e uma fração ideal sobre o terreno de 3,49421%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, no Livro Dois, na qual foi registrada
sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0203-2, objeto da matrícula nº 64.341 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 1.468.000,00 (fevereiro/2021), que será atualizado
até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. ÔNUS: Consta conforme R.7, arresto em favor de Maurício Rosilho, perante o 14º Ofício Cível do Foro Central, processo nº 583.00.2007.111251-2, ação
de Medida Cautelar; Conforme Av.8, penhora em favor de Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo de São Paulo, Cajamar, Jandira e Itapevi, perante a Vara do Trabalho de Cajamar/SP, processo nº 01317002720095020221, ação
de execução trabalhista; Conforme Av.9, indisponibilidade dos bens de Brizoll Corporation S.A, extraído do processo nº 01317002720095020221, da Vara do Trabalho de Cajamar/SP; Conforme Av.10, arresto exequendo que, conforme Av.11,
foi convertido em penhora. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 46.820,76 até 12.11.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$
19.290,29 até 12.11.2021. H) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 26 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira
Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%.
O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0297-0, objeto da matrícula nº 64.381 do 13º Cartório de Registro
de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. ÔNUS: Consta Conforme Av.7, penhora em favor de
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo de São Paulo, Cajamar, Jandira e Itapevi, perante a Vara do Trabalho de Cajamar/SP, processo nº 01317002720095020221, ação de execução trabalhista; Conforme Av.8, indisponibilidade
dos bens de Brizoll Corporation S.A, extraído do processo nº 01317002720095020221, da Vara do Trabalho de Cajamar/SP, e; Conforme Av.9, a penhora exequenda. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida
Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.282,15 até 12.11.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 816,72 até 12.11.2021. I) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 27 na Garagem 3,
localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de
área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi
registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0298-9, objeto da matrícula nº 64.382 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado
até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. ÔNUS: Consta conforme Av.7, penhora em favor de Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo de São Paulo, Cajamar, Jandira e Itapevi, perante
a Vara do Trabalho de Cajamar/SP, processo nº 01317002720095020221, ação de execução trabalhista; Conforme Av.8, indisponibilidade dos bens de Brizoll Corporation S.A, extraído do processo nº 01317002720095020221, da Vara do Trabalho
de Cajamar/SP, e; Conforme Av.9, a penhora exequenda. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.282,15 até 12.11.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes
ao Exercício Atual: R$ 816,72 até 12.11.2021. J) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 28 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º
Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre
o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0299-7, objeto da matrícula nº 64.383
do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. ÔNUS: Consta conforme
Av.7, penhora em favor de Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo de São Paulo, Cajamar, Jandira e Itapevi, perante a Vara do Trabalho de Cajamar/SP, processo nº 01317002720095020221, ação de execução trabalhista; Conforme
Av.8, indisponibilidade dos bens de Brizoll Corporation S.A, extraído do processo nº 01317002720095020221, da Vara do Trabalho de Cajamar/SP, e; Conforme Av.9, a penhora exequenda. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas)
que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.282,15 até 12.11.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 816,72 até 12.11.2021. K) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada
sob nº 29 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio,
contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula
nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte nº 010.067.0300-4, objeto da matrícula nº 64.384 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/
2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. ÔNUS: Consta conforme Av.7, penhora em favor de Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo de São Paulo, Cajamar,
Jandira e Itapevi, perante a Vara do Trabalho de Cajamar/SP, processo nº 01317002720095020221, ação de execução trabalhista; Conforme Av.8, indisponibilidade dos bens de Brizoll Corporation S.A, extraído do processo nº
01317002720095020221, da Vara do Trabalho de Cajamar/SP, e; Conforme Av.9, a penhora exequenda. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.282,15
até 12.11.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 816,72 até 12.11.2021. L) Unidade Autônoma: Vaga individual e determinada sob nº 30 na Garagem 3, localizada no 3º subsolo do Edifício Suarez Trade, à Alameda
Santos nºs 2.222 (entrada) e 2.224 (loja), no 34º Subdistrito (Cerqueira Cesar), desta Capital, para a guarda de automóvel de passeio de porte médio, contendo 11,70000m² de área privativa; 5,77833m² de área de uso comum, perfazendo
um total de 17,47833m² e uma fração ideal sobre o terreno de 0,18799%. O Edifício Suarez Trade acha-se construído em terreno descrito na matrícula nº 15769, na qual foi registrada sob nº 28 sua especificação de condomínio. Contribuinte
nº 010.067.0301-2, objeto da matrícula nº 64.385 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 44.400,00 (fevereiro/2021), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização
monetária do TJ/SP. ÔNUS: Consta conforme R.7, arresto em favor de Maurício Rosilho, 0070erante o 14º Ofício Cível do Foro Central, processo nº 583.00.2007.111251-2, ação de Medida Cautelar; Conforme Av.8, penhora em favor de
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Fumo de São Paulo, Cajamar, Jandira e Itapevi, perante a Vara do Trabalho de Cajamar/SP, processo nº 01317002720095020221, ação de execução trabalhista; Conforme Av.9, indisponibilidade
dos bens de Brizoll Corporation S.A, extraído do processo nº 01317002720095020221, da Vara do Trabalho de Cajamar/SP, e; Conforme Av.10, a penhora exequenda. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam
em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 2.282,15 até 12.11.2021. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 816,72 até 12.11.2021. Valor total das Avaliações do Lote 02 (imóveis
G+H+I+J+K+L): R$ 1.690.000,00 (fevereiro/2021). Valor da Avaliação atualizado até novembro de 2021: R$ 1.827.884,04 (um milhão, oitocentos e vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quatro
centavos), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 376.927,94 em novembro de 2021. Dos autos não consta recursos
ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO:
Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento: 11 5521-2717 ou 11 99875-7654,
contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 12 de novembro de 2021. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros - Juiz de Direito.

7ª Vara Cível do Foro Central, Comarca de São Paulo - SP

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br

EDITAL DE Leilão Único e de intimação do executado ABILIO FLORIANO DA SILVA, inscrito no CPF sob nº 363.319.378-20, bem como seu cônjuge, LELIA MARIA SILVA, inscrita no
CPF sob nº 064.916.998-03, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA, e demais interessados. O Dr. Marcelo Eduardo de Souza, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da
Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão Único do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizado por Hamilton Borges, inscrito no CPF nº 304.007.248-04 em face de ABILIO FLORIANO DA SILVA e outra
- processo nº 0008589-61.2009.8.26.0132, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio,
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o Leilão Único terá início no dia 13/12/2021
às 14h00, e se encerrará no dia 27/01/2022 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – Um terreno situado
na cidade de Palmares Paulista, município desta comarca, com frente para a Rua Bandeirantes, lado par, distante 22,00 metros da Rua 12 de Outubro, medindo 11,00m (onze metros) de
frente, por 25,00m (vinte e cinco metros) da frente aos fundos, perfazendo a área superficial de 275,00m²; confrontando pelo lado direito com José Pichinelli; pelo lado esquerdo com Geraldo
Borges, e pelos fundos, com Guido Malanchino. Cadastro Municipal nº 01.01.002.0117.001.708, objeto da matrícula nº 4.176 do Cartório de Registro de Imóveis de Santa Adélia/SP.
Conforme Certidão emitida pela Prefeitura Municipal de Palmares Paulista/SP, o terreno possui área edificada de 323,65m². Valor da Avaliação: R$ 287.445,03 (maio/2018). Valor da
Avaliação atualizado até setembro de 2021: R$ 344.622,06 (trezentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e seis centavos) - que será atualizado até a data
do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Não constam débitos de IPTU/Dívida Ativa até 21/09/2021. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos
desta ação no valor de R$ 49.572,90 em agosto de 2021. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo
com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas
no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento:  11 5521-2717 ou 11 99875-7654,
contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Catanduva, 21 de setembro de 2021. Marcelo Eduardo de Souza - Juiz de Direito.

3ª Vara Cível da Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação da executada Juliana Walquiria de Oliveira Peralta, inscrita no CPF sob nº 137.221.718-57, bem como seu cônjuge se casada for, SÉRVIO TÚLIO VIEIRA
RANIERI, inscrito no CPF sob nº 023.365.298-15, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, e demais interessados. A Dra. Rossana Teresa Curioni Mergulhão, MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível
da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por
este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizado por CondomÍnio Residencial Parque dos SabiÁs I, inscrito no CNPJ nº 02.519.933/0001-15 em face de Juliana Walquiria
de Oliveira Peralta - processo nº 1029866-27.2017.8.26.0071, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente
Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 14/12/2021 às
14h00, e se encerrará dia 17/12/2021 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-
se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 17/12/2021 às 14h01, e se encerrará no dia 10/02/2022 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 70% (setenta por cento) do valor
da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – Apartamento 14-B, localizado no pavimento térreo, do Edifício-Bloco 4, 1ª fase, do empreendimento denominado Parque dos Sabiás I, situado na Avenida Maria
Ranieri, 5-40, nesta cidade, município, comarca e 1ª circunscrição imobiliária de Bauru, com a área real privativa de 68,930000 metros quadrados; área real de uso comum de 6,277256 metros quadrados;
área real total de 75,207256 metros quadrados e fração ideal no terreno de 0,21045%. Ao apartamento acima está destinado um espaço-estacionamento de veículo. O terreno onde se assenta o referido
empreendimento, possui área total de 43.697,12 metros quadrados, descrito e caracterizado na matrícula 59.493, sobre o qual existe uma servidão de passagem, instituída nos termos do R.1/60.638,
posteriormente averbada sob nº 2, na matrícula 59.493, em 10/10/1995. Contribuinte nº 5.1249.743, objeto da matrícula nº 96.323 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru/SP. Valor da Avaliação:
R$ 107.840,00 (julho/2021). Valor da Avaliação atualizado até outubro de 2021: R$ 111.217,42 (onze mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos) - que será atualizado
até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Constam débitos de IPTU/Dívida Ativa no valor de R$ 5.966,65 até 16/10/2021. CRÉDITO
EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 73.388,50 em agosto de 2021. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital
completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas
no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 715 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento: 11 5521-2717 ou 11 99875-7654,
contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Bauru, 18 de outubro de 2021. Rossana Teresa Curioni Mergulhão - Juíza de Direito.

1ª Vara Cível da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562   -   multipliqueleilões.com.br
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DIVULGAÇÃO

A Fundação Instituto de Pesqui-
sas Econômicas (FIPE) deve 
anunciar a inflação da ceia de 
Natal até o final desta semana. 
E a expectativa do mercado é 

por uma alta nos preços próxima dos 7% 
em relação a 2020. Os principais vilões 
devem ser, novamente, produtos importa-
dos como bacalhau, vinhos e espumantes. 
Até novembro, o panetone já havia subido 
26%, impactado pela alta no preço do trigo, 
trazido da Argentina e dos Estados Unidos. 
E as carnes tradicionalmente ficam ainda 
mais caras no último bimestre do ano. No 
Natal 2021, chester e peru devem custar per-
to de R$ 120,00. Com preços em queda nos 
últimos 12 meses, pernil e lombo podem ser 
uma boa opção. Portanto, prepare o bolso! 
E planeje bem as compras para evitar o 
desperdício!

Para calcular a inflação específica do Na-
tal, a FIPE analisa 26 itens. E, na última pré-
via, divulgada há 20 dias, a azeitona verde 
sem caroço (21,91%) e a caixa de bombons 
(12,83%) também registravam reajustes de 
dois dígitos na comparação com 2020.

E o dólar não impactou apenas pane-
tone, vinhos e bacalhau, que ficou 12,34% 
mais caro. A moeda estrangeira também 
pressionou aves, suínos e bovinos, mas de 
maneiras diferentes.

O recuo da China na compra de carne 
brasileira nos últimos meses derrubou a ex-
portação de bovinos e suínos. Resultado: no 
atacado da Grande São Paulo, a carcaça suí-
na foi comercializada no mês passado por 
valores 29,6% menores que os de novem-

PREPARE O BOLSO!
Peru e chester vão custar perto de R$ 120.
Veja como economizar na Ceia de Natal

bro/2020. Segundo o Centro de Estudos em 
Economia da Escola da Agronomia da USP, isso 
reduziu o preço do pernil em 9,76%, enquanto 
o lombo ficou ligeiramente mais barato nos 
últimos 12 meses.

No outro extremo, a exportação de aves 
disparou em 2021. Com surtos de gripe aviária 
na Europa e na Ásia, o Brasil quase dobrou o 
volume embarcado, com 4,5 milhões de to-
neladas enviadas para mais de 100 países. Re-
sultado: o chester e o peru registraram alta de 
7,27%, até a última prévia divulgada pela FIPE, 
que é vinculada à Faculdade de Economia, Ad-

ministração e Contabilidade da USP.

Tragédia anunciada...
A ONG Todos Pela Educação revelou 

na quinta-feira os contornos de uma epi-
demia silenciosa, mas de consequências 
gravíssimas para o futuro da Nação. Na 
faixa dos 6 aos 14 anos, há 244 mil crian-
ças fora da escola. Entre 15 e 17 anos, há 
outros 407 mil jovens longe dos bancos 
escolares. Esse é o pior índice de matri-
culados desde 2015. A pesquisa reuniu 
dados do IBGE.

...mas, há quem lute!
Enquanto isso, em novembro 

o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem-Terra apresentou um ba-
lanço com mais de 100 mil pessoas 
alfabetizadas em seus acampamen-
tos e assentamentos pelo Brasil afora 
nos últimos 37 anos. Os professores 
do MST adotam o método desenvol-
vido pelo filósofo Paulo Freire, que 
inspirou o Plano Nacional de Alfabe-
tização, abandonado pelo Governo 
Federal após o Golpe Militar de 1964.

“É muita ingenuidade 
esperar que as 
classes dominantes 
desenvolvam uma 
educação que permita 
às classes dominadas 
perceber as injustiças 
sociais de forma crítica”

* Paulo Freire (1921/1997), educador 
pernambucano

Filoso� a 
do campo:
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017075-79.2010.8.26.0009. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a).
Rogério de Camargo Arruda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LAYLA NUNES LAMBIASI, CPF
394.586.678-28, na qualidade de administradora provisória do ESPÓLIO DE FLÁVIO LAMBIASI,Advo-
gado, RG 9.748.881, CPF 394.586.678-28, Nascido/Nascida 06/05/1959, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Laudelino Luís da Silva, requerendo o pagamento de
R$ 24.779,95 (setembro/2010) decorrentes das verbas de indenização trabalhista recebidas e não
repassadas, do acordo efetuado no Processo Trabalhista em 16/12/2002. Encontrando-se a administra-
dora provisória em lugar incerto e não sabido, foi determinada a INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, 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 04 de outubro de 2021.

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIO - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial 
de Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem que, neste Serviço Registral, está sendo processado, por meio do 
Requerimento de 22 de fevereiro de 2021, Prenotado sob nº 666.110, em 24 de fevereiro de 
2021, devidamente autuado sob mesmo número, feito por ENRIQUETA BELQUISA DE QUEIROZ 
OLIVEIRA, brasileira, divorciada, professora, RG nº 30.714.045-3-SSP/SP, CPF/MF nº 272.483.358-
94, residente e domiciliada na Avenida Sertanistas, nº 289, casa 2, Jardim São Francisco; ELIZABETH 
BELQUISA DE QUEIROZ OLIVEIRA, brasileira, professora, RG nº 34.649.978-1-SSP/SP, CPF/MF nº 
344.951.988-31, casada com MARCOS SILVA DE QUEIROZ, brasileiro, instalador de monitoramento, 
RG nº 32.797.050-SSP/SP, CPF/MF nº 289.987.278-89 residentes e domiciliados na Avenida 
Sertanistas, nº 291, Jardim São Francisco; MARIA LUIZA DE QUEIROZ OLIVEIRA, brasileira, 
biomédica, solteira, RG nº 44.979.048-SSP/SP, CPF/MF nº 377.023.578-94, residente e domiciliada 
na Avenida Sertanistas, nº 289, casa 1, Jardim São Francisco, o Registro de Reconhecimento 
da Usucapião Extrajudicial Extraordinário, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil vigente, 
declarando nos exatos termos da Ata Notarial lavrada no dia 04 de dezembro de 2020, no Livro 3003, 
às fls.163/177, do 2º Tabeliã de Notas de São Paulo, desta Capital, ser sua posse mansa, pacífica e 
ininterrupta, por prazo superior a 15 (quinze) anos, no imóvel consistente em UM TERRENO situado 
na Avenida dos Sertanistas, nº 289 e 291, parte do lote 15 da quadra “E”, Jardim São Francisco, 
DISTRITO ITAQUERA, distante 84,10m da esquina da Rua Professora Jaçanã Altair com a Avenida 
dos Sertanistas, tendo início no ponto “A”, frente do imóvel para Avenida dos Sertanistas, medindo 
7,16m até o ponto “B”; daí deflete a esquerda, seguindo por 24,24m, confrontando com a casa 
nº 6 e 13, propriedade de Tatiane Aparecida Ferreira Pinto, até o ponto “C”; daí segue por 4,86m, 
confrontando com a casa nº 08, de propriedade de Maria de Araújo Chaves e outro, até o ponto “D”; 
daí deflete a esquerda, seguindo por 23,85m, confrontando com imóvel nº 267 e 15 da Avenida dos 
Sertanistas, de propriedade de Wilson Fozatto Filho e outros, até o ponto “A”, início desta descrição, 
encerrando a área de 143,98m², ora objeto da matrícula nº 94.609 do 9º Oficial de Registro de Imóveis 
desta Capital, tendo como proprietário tabular, WILSON FOZATTO FILHO casado com CELIA DO 
NASCIMENTO FOZATTO, SERGIO FERNANDO FOZATTO casado com MARISA LUCARELLI 
FOZATTO, LEONARDO FOZATTO casado com ELIANE APARECIDA GONÇALVES FOZATTO, 
ROGERIO FOZATTO casado com TATIANE AZEVEDO DE MORAIS FOZATTO. 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, 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 EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIO, processada nos termos 
da legislação vigente, na forma acima mencionada. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco 
Raymundo.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010806-26.2019.8.26.0224 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLI-
NA MIRANDA DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. Faz saber ao corréu José Américo da Silva Irmão, 
CPF 070.949.138-77 que, Espólio de Edimundo da Silva Santos, representado pela inventariante Maria 
Zélia Nunes da Silva Santos, lhe ajuizou ação de Despejo por Falta de Pagamento C/C Cobrança, obje-
tivando a cobrança de R$ 8.585,91 (abril/2019) referente aos alugueres e encargos vencidos do imóvel 
sito à Rua Eugênio Diamante, 294, casa 03, Vila Barros, Guarulhos-SP, CEP 07193-000. Estando o 
corréu supramencionado em local ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que no prazo de 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 
alegados. Em 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 Guarulhos, aos 25 de novembro de 2021. 

















LEILÃO EXTRAJUDICIAL
Local do Leilão: AVENIDA BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO nº. 2.367 – 20º. andar – São Paulo – SP -
Dia 10 DE JANEIRO DE 2.022, às 10:00 horas, leiloeiro oficial, CLÁUDIO SOUSA DOS SANTOS,
com escritório na Rua Tabatinguera nº. 140 – Cjto. 1.115 – São Paulo, Fone 3101-1798, registrado na
JUCESP sob nº. 857, devidamente autorizado pela Credora Fiduciária, CÁUCASO CONSTRUTORA
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 01.329.805/0001-46, e para os fins do art. 27 e parágrafos da Lei n°. 9.514/
97, levará a público leilão no próximo dia 10 DE JANEIRO DE 2.022, às 10:00 horas, em PRIMEIRO
LEILÃO, o seguinte bem imóvel, cujo valor de avaliação para fins de realização do primeiro leilão
importa em R$ 786.336,31 (base dezembro/2021), correspondente ao preço de venda corrigido do
APARTAMENTO nº. 12, localizado no primeiro pavimento do EDIFÍCIO CONTEMPORÂNEO, situado
na Rua Manuel de Paiva nº. 76, no 9º. Subdistrito – Vila Mariana, em São Paulo, objeto da matrícula nº.
121.593 do 1º. Oficial de Registro de Imóveis, com as seguintes características - área privativa coberta
edificada de 55,610 m², incluindo 10,34m2 da vaga de garagem média de uso privativo nº. 32-M, localizada
no segundo subsolo, e, 3,10 m2 do depósito no. 32, localizado no segundo subsolo, área comum coberta
edificada de 30,108 m², total da área edificada de 85,718 m², área comum descoberta de 10,286 m2, área
construída mais descoberta de 96,004 m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 1,4647% do terreno.
Condições: Caso não haja licitantes em primeiro leilão, fica desde já designado o mesmo dia 10 DE
JANEIRO DE 2.022, às 10:30 horas, no mesmo local, para a realização do segundo leilão pelo maior
lance oferecido, desde que igual ou superior valor da dívida corrigida e acréscimos contratuais de R$
584.231,15 (base dezembro/2021). O arrematante pagará no ato o preço total da arrematação, mais 5%
(por cento) de comissão ao leiloeiro. Aos devedores fiduciantes fica assegurado o direito de purgar a
mora até a data da assinatura do auto de arrematação. À Credora Fiduciária, através de seus representantes
legais, fica reservado o direito de não aceitar o lance inferior ao valor da dívida. Será de responsabilidade
do arrematante todas as providências e despesas necessárias para a transferência do domínio do referido
imóvel e sua imissão na posse, inclusive mediante a distribuição da ação de reintegração de posse. Os
devedores fiduciantes estão sendo intimados das datas de realização do leilão, na forma da Lei nº. 9.514/
97. Maiores informações com o leiloeiro no fone 3101-1798 ou 08245-2523

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIO - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Registro de 
Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, neste Serviço Registral, está sendo processado, por meio do Requerimento de 14 de 
outubro de 2020, Prenotado sob nº 651.956, em 14 de outubro de 2020, devidamente autuado sob 
mesmo número, feito ALESSANDRA CHIRINEA, brasileira, solteira, arquiteta, RG nº 18.160.237-
SSP/SP, CPF/MF nº 125.109.298-52, residente e domiciliada na Rua Tacomaré, nº 136, apto 42, 
Mooca, o Registro de Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial Ordinário, nos termos do artigo 
1.242 do Código Civil vigente, declarando nos exatos termos da a Ata Notarial lavrada no dia 1 de 
julho de 2020, no Livro 3061, fls.049, pelo 15º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, ser sua posse 
mansa, pacífica e ininterrupta, por prazo superior a 10 (dez) anos, no imóvel consistente em UM 
TERRENO situado na Rua são João Gualberto, nº 288, lote 270 Vila Mafra, 46º Subdistrito de Vila 
Formosa, distante 15,00m do alinhamento da Rua Ortiz de Camargo e Praça Alexania, tendo início no 
ponto 1, frente do imóvel para Rua são João Gualberto, segue a distância de 25,30m, confrontando 
com a Viela “N” até o ponto 2; Daí deflete a direita, formando um ângulo interno de 90º15’54”, segue 
a distância de 8,10m, confrontando com o imóvel nº 148 e 150, da Rua Elza Delphino Ribeiro, de 
titularidade dominial de Valter Lopes dos Santos e outro, até o ponto 3; Daí deflete a direita, formando 
um ângulo interno de 89º34’12”, segue a distância de 26,01m, confrontando com o imóvel nº 276, 
278 e 280 da Rua São João Gualberto, de titularidade dominial de José Luiz Fechio e outros, até o 
ponto 5; Daí deflete a direita, formando um ângulo interno de 84º25’02”, segue a distância de 8,29m, 
até atingir o ponto 1, formando ângulo interno de 94º41’19”, início desta descrição, encerrando a área 
de 208,34m², ora objeto da transcrição nº 21.231 do 9º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, 
tendo como proprietária tabular, ESPÓLIO DE FRANCISCO AZEVEDO, ESPÓLIO DE EPOMINA DA 
VEIGA AZEVEDO, ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA AZEVEDO NORANHA, RODRIGO AZEVE-
DO e CRISTINA ARAÚJO AZEVEDO. 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, 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 EXTRAJUDICIAL 
EXTRAORDINÁRIO, processada nos termos da legislação vigente, na forma acima mencionada. São 
Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. Ricardo 
Felicio Scaff. COMARCA DE GUARULHOS 1ª Vara Cível - 1º Ofício Cível Citação e 
Intimação. Prazo de 20 dias. Proc. nº 1022240- 80.2017.8.26.0224. O Dr. Ricardo Felicio 
Scaff, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos, FAZ SABER a Correia e 
Silva Material de Construção Ltda - ME, CNPJ/MF 10.318.654/0001-11 e Tácio Gabio 
Mendes Correia, CPF/MF 230.246.538- 56, que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de 
Execução, para cobrança da quantia de R$ 225.431,01 (jan/2020 - fls. 137), dívida esta 
oriunda do saldo devedor do Contrato nº 530/247.800, firmado em 29/06/2016. Encontrando-
se os executados em lugar ignorado, foi determinada a citação e intimação por edital, para 
que em 03 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, paguem o débito atualizado, sob pena de 
penhora. 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, poderão os executados 
requerer o pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% ao mês. No caso de não pagamento, o arresto procedido (sobre a 
quantia de R$ 29,51 - fls. 57) será convertido em penhora, passando a fluir, automaticamente, 
o prazo de 15 dias úteis para oferecimento de embargos à execução. Em caso de revelia, 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, publicado na forma da lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Comunicado – Chamada Pública 6/2021. Edital 223/2021. 
PMH 4829/2021. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado 

ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. 
Comunicamos aos interessados que a COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO CONQUISTA - COPACON, e a 
COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA AVANTE 
LTDA, interpuseram recursos administrativos. Fica aberto o prazo de 3 
dias úteis, a partir da publicação, para apresentação de contrarrazões. 
Hortolândia, 03 de dezembro de 2021, Claudemir Ap. Marques Francisco/
Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

RESULTADO DE RECURSO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO ULTRASSOM DIAGNÓSTICO – GINECO/
OBSTETRÍCIA E EXAMES BÁSICOS NÃO PORTÁTIL COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, 
PARA UTILIZAÇÃO, PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – JAÚ, NA ESTRUTURAÇÃO 
DA REDE DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
JAHU/SP COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL. PROPOSTA Nº 
13774.126000/11709. PORTARIA MINISTERIAL Nº 2627/2017.
O Município de Jahu comunica, a todos os interessados, que os recursos apresentados pelas empresas 
MINDRAY DO BRASIL CO. E DIST. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., PAULO CAMARGO 
ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI e PHILIPS MEDICAL 
SYSTEMS LTDA. foram julgados PROCEDENTES, nos termos da decisão proferida pela Autoridade 
Competente, apensada em processo licitatório supracitado.
Jahu, 03 de dezembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO,
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS.

MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSO nº 4576–PG/2021 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 21 de dezembro de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 06 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; no site da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.bll.org.br ou no site www.jau.
sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 3602-1804 das 8:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 03 de dezembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

SUSPENSÃO 
PROCESSOS nº 3.809-PG/2021– MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE 
USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO, COM ATUALIZAÇÃO MENSAL, 
QUE GARANTA AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO 
CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA DIVERSAS ÁREAS DO 
MUNICÍPIO DE JAHU/SP E IPMJ (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
JAHU.
O Município de Jahu torna público, a todos os interessados, que a licitação supramencionada, prevista 
para ocorrer inicialmente em 07 de dezembro de 2021, está suspensa, por tempo indeterminado, através 
de determinação do Tribunal de Contas, conforme TC 023656/989/21-7.
Jahu, 03 de dezembro de 2021. 
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO 
Secretário de Economia e Finanças 

MUNICÍPIO DE JAHU

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI
EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

A Câmara Municipal de Itariri, nos termos do parágrafo único do artigo 61, 
faz saber a todos, que nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº 

8.666/93, que aditou o Contrato Nº008/2019, nos seguintes termos:
Processo: Nº 037/2021
Aditamento nº 003
Contrato: nº 008/2019
Modalidade: CARTA CONVITE
Contratante: Câmara Municipal de Itariri/SP
Contratada: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
Endereço: Avenida Presidente Vargas, nº.: 2001, Cj 174 – Jardim Santa Ângela, Ri-
beirão Preto/SP
CNPJ: 06.344.497/0001-41
Objeto: Renovação/Prorrogação período de mais 12 meses
Valor: R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) valor mensal
Data de assinatura: 03/12/2021
Data de vigência: 04/12/2022

Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras
Aviso de Errata aos Licitantes
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. A 
Comissão do Pregão informa aos licitantes: 
Onde se lê “a partir das 08h30min, no 
edital”, “leia-se a partir das 09h00min”, 
não alterando nenhum valor da licitação. 
Informações pelo tel. (19) 3543-5509. 

Araras, 03 de dezembro de 2021
Alexandre Faggion Castagna

Presidente Executivo
Fernanda Buzo

Chefe da Divisão de Compras e Licitações

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
0025/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E – 8.531/2021. ADJUDI-
CO o objeto que visa a Contratação de empresa especializada em desins-
talação, instalação e Fornecimento e Instalação de aterramento em LED, 
com as características descritas no Anexo I, deste Edital HOMOLOGANDO 
a decisão da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações, para a 
empresa: TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 
01.396.138/0001-14, Valor Global R$ 301.000,00. Embu Guaçu, 03 de de-
zembro de 2021. José Antonio Pereira – Prefeito Municial de Embu Guaçu.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017075-79.2010.8.26.0009. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a).
Rogério de Camargo Arruda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LAYLA NUNES LAMBIASI, CPF
394.586.678-28, na qualidade de administradora provisória do ESPÓLIO DE FLÁVIO LAMBIASI,Advo-
gado, RG 9.748.881, CPF 394.586.678-28, Nascido/Nascida 06/05/1959, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum Cível por parte de Laudelino Luís da Silva, requerendo o pagamento de
R$ 24.779,95 (setembro/2010) decorrentes das verbas de indenização trabalhista recebidas e não
repassadas, do acordo efetuado no Processo Trabalhista em 16/12/2002. Encontrando-se a administra-
dora provisória em lugar incerto e não sabido, foi determinada a INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, 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 04 de outubro de 2021.

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIO - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial 
de Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem que, neste Serviço Registral, está sendo processado, por meio do 
Requerimento de 22 de fevereiro de 2021, Prenotado sob nº 666.110, em 24 de fevereiro de 
2021, devidamente autuado sob mesmo número, feito por ENRIQUETA BELQUISA DE QUEIROZ 
OLIVEIRA, brasileira, divorciada, professora, RG nº 30.714.045-3-SSP/SP, CPF/MF nº 272.483.358-
94, residente e domiciliada na Avenida Sertanistas, nº 289, casa 2, Jardim São Francisco; ELIZABETH 
BELQUISA DE QUEIROZ OLIVEIRA, brasileira, professora, RG nº 34.649.978-1-SSP/SP, CPF/MF nº 
344.951.988-31, casada com MARCOS SILVA DE QUEIROZ, brasileiro, instalador de monitoramento, 
RG nº 32.797.050-SSP/SP, CPF/MF nº 289.987.278-89 residentes e domiciliados na Avenida 
Sertanistas, nº 291, Jardim São Francisco; MARIA LUIZA DE QUEIROZ OLIVEIRA, brasileira, 
biomédica, solteira, RG nº 44.979.048-SSP/SP, CPF/MF nº 377.023.578-94, residente e domiciliada 
na Avenida Sertanistas, nº 289, casa 1, Jardim São Francisco, o Registro de Reconhecimento 
da Usucapião Extrajudicial Extraordinário, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil vigente, 
declarando nos exatos termos da Ata Notarial lavrada no dia 04 de dezembro de 2020, no Livro 3003, 
às fls.163/177, do 2º Tabeliã de Notas de São Paulo, desta Capital, ser sua posse mansa, pacífica e 
ininterrupta, por prazo superior a 15 (quinze) anos, no imóvel consistente em UM TERRENO situado 
na Avenida dos Sertanistas, nº 289 e 291, parte do lote 15 da quadra “E”, Jardim São Francisco, 
DISTRITO ITAQUERA, distante 84,10m da esquina da Rua Professora Jaçanã Altair com a Avenida 
dos Sertanistas, tendo início no ponto “A”, frente do imóvel para Avenida dos Sertanistas, medindo 
7,16m até o ponto “B”; daí deflete a esquerda, seguindo por 24,24m, confrontando com a casa 
nº 6 e 13, propriedade de Tatiane Aparecida Ferreira Pinto, até o ponto “C”; daí segue por 4,86m, 
confrontando com a casa nº 08, de propriedade de Maria de Araújo Chaves e outro, até o ponto “D”; 
daí deflete a esquerda, seguindo por 23,85m, confrontando com imóvel nº 267 e 15 da Avenida dos 
Sertanistas, de propriedade de Wilson Fozatto Filho e outros, até o ponto “A”, início desta descrição, 
encerrando a área de 143,98m², ora objeto da matrícula nº 94.609 do 9º Oficial de Registro de Imóveis 
desta Capital, tendo como proprietário tabular, WILSON FOZATTO FILHO casado com CELIA DO 
NASCIMENTO FOZATTO, SERGIO FERNANDO FOZATTO casado com MARISA LUCARELLI 
FOZATTO, LEONARDO FOZATTO casado com ELIANE APARECIDA GONÇALVES FOZATTO, 
ROGERIO FOZATTO casado com TATIANE AZEVEDO DE MORAIS FOZATTO. 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, 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 EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIO, processada nos termos 
da legislação vigente, na forma acima mencionada. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco 
Raymundo.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010806-26.2019.8.26.0224 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLI-
NA MIRANDA DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. Faz saber ao corréu José Américo da Silva Irmão, 
CPF 070.949.138-77 que, Espólio de Edimundo da Silva Santos, representado pela inventariante Maria 
Zélia Nunes da Silva Santos, lhe ajuizou ação de Despejo por Falta de Pagamento C/C Cobrança, obje-
tivando a cobrança de R$ 8.585,91 (abril/2019) referente aos alugueres e encargos vencidos do imóvel 
sito à Rua Eugênio Diamante, 294, casa 03, Vila Barros, Guarulhos-SP, CEP 07193-000. Estando o 
corréu supramencionado em local ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que no prazo de 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 
alegados. Em 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 Guarulhos, aos 25 de novembro de 2021. 

















LEILÃO EXTRAJUDICIAL
Local do Leilão: AVENIDA BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO nº. 2.367 – 20º. andar – São Paulo – SP -
Dia 10 DE JANEIRO DE 2.022, às 10:00 horas, leiloeiro oficial, CLÁUDIO SOUSA DOS SANTOS,
com escritório na Rua Tabatinguera nº. 140 – Cjto. 1.115 – São Paulo, Fone 3101-1798, registrado na
JUCESP sob nº. 857, devidamente autorizado pela Credora Fiduciária, CÁUCASO CONSTRUTORA
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 01.329.805/0001-46, e para os fins do art. 27 e parágrafos da Lei n°. 9.514/
97, levará a público leilão no próximo dia 10 DE JANEIRO DE 2.022, às 10:00 horas, em PRIMEIRO
LEILÃO, o seguinte bem imóvel, cujo valor de avaliação para fins de realização do primeiro leilão
importa em R$ 786.336,31 (base dezembro/2021), correspondente ao preço de venda corrigido do
APARTAMENTO nº. 12, localizado no primeiro pavimento do EDIFÍCIO CONTEMPORÂNEO, situado
na Rua Manuel de Paiva nº. 76, no 9º. Subdistrito – Vila Mariana, em São Paulo, objeto da matrícula nº.
121.593 do 1º. Oficial de Registro de Imóveis, com as seguintes características - área privativa coberta
edificada de 55,610 m², incluindo 10,34m2 da vaga de garagem média de uso privativo nº. 32-M, localizada
no segundo subsolo, e, 3,10 m2 do depósito no. 32, localizado no segundo subsolo, área comum coberta
edificada de 30,108 m², total da área edificada de 85,718 m², área comum descoberta de 10,286 m2, área
construída mais descoberta de 96,004 m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 1,4647% do terreno.
Condições: Caso não haja licitantes em primeiro leilão, fica desde já designado o mesmo dia 10 DE
JANEIRO DE 2.022, às 10:30 horas, no mesmo local, para a realização do segundo leilão pelo maior
lance oferecido, desde que igual ou superior valor da dívida corrigida e acréscimos contratuais de R$
584.231,15 (base dezembro/2021). O arrematante pagará no ato o preço total da arrematação, mais 5%
(por cento) de comissão ao leiloeiro. Aos devedores fiduciantes fica assegurado o direito de purgar a
mora até a data da assinatura do auto de arrematação. À Credora Fiduciária, através de seus representantes
legais, fica reservado o direito de não aceitar o lance inferior ao valor da dívida. Será de responsabilidade
do arrematante todas as providências e despesas necessárias para a transferência do domínio do referido
imóvel e sua imissão na posse, inclusive mediante a distribuição da ação de reintegração de posse. Os
devedores fiduciantes estão sendo intimados das datas de realização do leilão, na forma da Lei nº. 9.514/
97. Maiores informações com o leiloeiro no fone 3101-1798 ou 08245-2523

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIO - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Registro de 
Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, neste Serviço Registral, está sendo processado, por meio do Requerimento de 14 de 
outubro de 2020, Prenotado sob nº 651.956, em 14 de outubro de 2020, devidamente autuado sob 
mesmo número, feito ALESSANDRA CHIRINEA, brasileira, solteira, arquiteta, RG nº 18.160.237-
SSP/SP, CPF/MF nº 125.109.298-52, residente e domiciliada na Rua Tacomaré, nº 136, apto 42, 
Mooca, o Registro de Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial Ordinário, nos termos do artigo 
1.242 do Código Civil vigente, declarando nos exatos termos da a Ata Notarial lavrada no dia 1 de 
julho de 2020, no Livro 3061, fls.049, pelo 15º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, ser sua posse 
mansa, pacífica e ininterrupta, por prazo superior a 10 (dez) anos, no imóvel consistente em UM 
TERRENO situado na Rua são João Gualberto, nº 288, lote 270 Vila Mafra, 46º Subdistrito de Vila 
Formosa, distante 15,00m do alinhamento da Rua Ortiz de Camargo e Praça Alexania, tendo início no 
ponto 1, frente do imóvel para Rua são João Gualberto, segue a distância de 25,30m, confrontando 
com a Viela “N” até o ponto 2; Daí deflete a direita, formando um ângulo interno de 90º15’54”, segue 
a distância de 8,10m, confrontando com o imóvel nº 148 e 150, da Rua Elza Delphino Ribeiro, de 
titularidade dominial de Valter Lopes dos Santos e outro, até o ponto 3; Daí deflete a direita, formando 
um ângulo interno de 89º34’12”, segue a distância de 26,01m, confrontando com o imóvel nº 276, 
278 e 280 da Rua São João Gualberto, de titularidade dominial de José Luiz Fechio e outros, até o 
ponto 5; Daí deflete a direita, formando um ângulo interno de 84º25’02”, segue a distância de 8,29m, 
até atingir o ponto 1, formando ângulo interno de 94º41’19”, início desta descrição, encerrando a área 
de 208,34m², ora objeto da transcrição nº 21.231 do 9º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, 
tendo como proprietária tabular, ESPÓLIO DE FRANCISCO AZEVEDO, ESPÓLIO DE EPOMINA DA 
VEIGA AZEVEDO, ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA AZEVEDO NORANHA, RODRIGO AZEVE-
DO e CRISTINA ARAÚJO AZEVEDO. 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, 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 EXTRAJUDICIAL 
EXTRAORDINÁRIO, processada nos termos da legislação vigente, na forma acima mencionada. São 
Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. Ricardo 
Felicio Scaff. COMARCA DE GUARULHOS 1ª Vara Cível - 1º Ofício Cível Citação e 
Intimação. Prazo de 20 dias. Proc. nº 1022240- 80.2017.8.26.0224. O Dr. Ricardo Felicio 
Scaff, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos, FAZ SABER a Correia e 
Silva Material de Construção Ltda - ME, CNPJ/MF 10.318.654/0001-11 e Tácio Gabio 
Mendes Correia, CPF/MF 230.246.538- 56, que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de 
Execução, para cobrança da quantia de R$ 225.431,01 (jan/2020 - fls. 137), dívida esta 
oriunda do saldo devedor do Contrato nº 530/247.800, firmado em 29/06/2016. Encontrando-
se os executados em lugar ignorado, foi determinada a citação e intimação por edital, para 
que em 03 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, paguem o débito atualizado, sob pena de 
penhora. 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, poderão os executados 
requerer o pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% ao mês. No caso de não pagamento, o arresto procedido (sobre a 
quantia de R$ 29,51 - fls. 57) será convertido em penhora, passando a fluir, automaticamente, 
o prazo de 15 dias úteis para oferecimento de embargos à execução. Em caso de revelia, 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, publicado na forma da lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Comunicado – Chamada Pública 6/2021. Edital 223/2021. 
PMH 4829/2021. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado 

ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. 
Comunicamos aos interessados que a COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO CONQUISTA - COPACON, e a 
COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA AVANTE 
LTDA, interpuseram recursos administrativos. Fica aberto o prazo de 3 
dias úteis, a partir da publicação, para apresentação de contrarrazões. 
Hortolândia, 03 de dezembro de 2021, Claudemir Ap. Marques Francisco/
Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

RESULTADO DE RECURSO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO ULTRASSOM DIAGNÓSTICO – GINECO/
OBSTETRÍCIA E EXAMES BÁSICOS NÃO PORTÁTIL COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, 
PARA UTILIZAÇÃO, PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – JAÚ, NA ESTRUTURAÇÃO 
DA REDE DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
JAHU/SP COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL. PROPOSTA Nº 
13774.126000/11709. PORTARIA MINISTERIAL Nº 2627/2017.
O Município de Jahu comunica, a todos os interessados, que os recursos apresentados pelas empresas 
MINDRAY DO BRASIL CO. E DIST. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., PAULO CAMARGO 
ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI e PHILIPS MEDICAL 
SYSTEMS LTDA. foram julgados PROCEDENTES, nos termos da decisão proferida pela Autoridade 
Competente, apensada em processo licitatório supracitado.
Jahu, 03 de dezembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO,
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS.

MUNICÍPIO DE JAHU

PROCESSO nº 4576–PG/2021 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 21 de dezembro de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 06 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; no site da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.bll.org.br ou no site www.jau.
sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 3602-1804 das 8:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 03 de dezembro de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

SUSPENSÃO 
PROCESSOS nº 3.809-PG/2021– MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE 
USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO, COM ATUALIZAÇÃO MENSAL, 
QUE GARANTA AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO 
CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA DIVERSAS ÁREAS DO 
MUNICÍPIO DE JAHU/SP E IPMJ (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
JAHU.
O Município de Jahu torna público, a todos os interessados, que a licitação supramencionada, prevista 
para ocorrer inicialmente em 07 de dezembro de 2021, está suspensa, por tempo indeterminado, através 
de determinação do Tribunal de Contas, conforme TC 023656/989/21-7.
Jahu, 03 de dezembro de 2021. 
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO 
Secretário de Economia e Finanças 

MUNICÍPIO DE JAHU

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI
EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

A Câmara Municipal de Itariri, nos termos do parágrafo único do artigo 61, 
faz saber a todos, que nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº 

8.666/93, que aditou o Contrato Nº008/2019, nos seguintes termos:
Processo: Nº 037/2021
Aditamento nº 003
Contrato: nº 008/2019
Modalidade: CARTA CONVITE
Contratante: Câmara Municipal de Itariri/SP
Contratada: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
Endereço: Avenida Presidente Vargas, nº.: 2001, Cj 174 – Jardim Santa Ângela, Ri-
beirão Preto/SP
CNPJ: 06.344.497/0001-41
Objeto: Renovação/Prorrogação período de mais 12 meses
Valor: R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) valor mensal
Data de assinatura: 03/12/2021
Data de vigência: 04/12/2022

Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras
Aviso de Errata aos Licitantes
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. A 
Comissão do Pregão informa aos licitantes: 
Onde se lê “a partir das 08h30min, no 
edital”, “leia-se a partir das 09h00min”, 
não alterando nenhum valor da licitação. 
Informações pelo tel. (19) 3543-5509. 

Araras, 03 de dezembro de 2021
Alexandre Faggion Castagna

Presidente Executivo
Fernanda Buzo

Chefe da Divisão de Compras e Licitações

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
0025/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E – 8.531/2021. ADJUDI-
CO o objeto que visa a Contratação de empresa especializada em desins-
talação, instalação e Fornecimento e Instalação de aterramento em LED, 
com as características descritas no Anexo I, deste Edital HOMOLOGANDO 
a decisão da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações, para a 
empresa: TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 
01.396.138/0001-14, Valor Global R$ 301.000,00. Embu Guaçu, 03 de de-
zembro de 2021. José Antonio Pereira – Prefeito Municial de Embu Guaçu.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

www.gazetasp.com.br

B9gazetasp.com.br
SÁBADO, 4 A SEGUNDA-FEIRA, 6 DE DEzEmBRO DE 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 139/2021 
Processo nº 36.860/2021

Objeto: Registro de preço de medicamentos 
e produtos para uso veterinário
Abertura: 17/12/2021 às 09h00min.
Edital e informações: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes/
Assinatura: 03/12/2021, GUSTAVO 
ALEXEY BOHER LOPES, Secretário 
Municipal de Saúde.

REABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 122/2021 

Processo nº 34.733/2021
Objeto: Registro de preço de medicamen-
tos não padronizados na REMUME.
Abertura: 16/12/2021 às 09h00min.
Realização: http://www.portaldecompraspu-
blicas.com.br/
Edital e informações: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes/

COMUNICADO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2021 

PROCESSO Nº 36.660/2021
Considerando a discricionariedade atri-
buída ao administrador público competen-
te, eu, EDUARDO CURSINO, Secretário 
Municipal de Administração, decido suspen-
der o Pregão Eletrônico nº 140/2021, cujo 
objeto é a Aquisição de itens para com-
posição de cesta alusiva ao Natal, por 
tempo INDETERMINADO. Tal suspensão 
se faz necessária para ajustes do Edital. 
Assinatura: 03/12/2021

REABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 87/2021 

Processo nº 33.514/2021 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES 
DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA.
Abertura: 17/12/2021 às 09h00min.
Edital, informações e local de realização: 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes

AVISO DE LICITAÇÃO (RESUMIDO)
PROCESSO N° 52/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS N° 22/2021.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote.
SETOR REQUISITANTE: Departamento de Recursos 
Humanos, Segurança e Medicina do Trabalho / 
Secretaria de Administração.
PUBLICAÇÃO – Diário Oficial, Diário Oficial Eletrônico 
Municipal, www.lucelia.sp.gov.br, mural da Prefeitura 
Municipal de Lucélia (SP) e Jornal Gazeta SP.
Objeto: Registro de Preço visando à contratação 
de empresa para prestação de serviços de rea-
lização de exames laboratoriais, audiometria e 
eletrocardiograma, pelo período de 12 (doze) me-
ses, em cumprimento ao Programa de Controle 
Médico e Saúde ocupacional de acordo com a 
Portaria 3.214/78 e NR-7, de acordo com as requi-
sições n°01,02 e 03 de 2021, do Departamento de 
Recursos Humanos, Medicina do Trabalho e termo 
de referencia (anexo I) do edital supra.
ENCERRAMENTO: 16 de DEZEMBRO de 2021, às 
09 h00min.
O texto completo da presente licitação, onde constam 
todas as informações relativas ao Pregão Presencial n° 
22/2021 – Processo nº 52/2021, bem como quaisquer 
esclarecimentos, poderão ser obtidos pessoalmente 
junto ao Setor de Licitação desta Prefeitura Municipal, 
sito à Avenida Brasil n° 1.101 (centro), nesta cidade 
de Lucélia (SP), através do telefone (018)3551-9200, 
e-mail lucelialicitacao@gmail.com de segunda a sex-
ta-feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min 
às 17h00min. Lucélia/SP, 03 de Dezembro de 2021. 
Tatiana Guilhermino Tazinazzio Coelho Costa - 
Prefeita.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 068/2021. Processo 
14.525/2021 e apensos. Tipo: Menor Preço 
por Lote. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFOR-
MES, PARA USO DE DIVERSAS SECRE-
TARIAS MUNICIPAIS. A sessão será aberta 
às 09:00 horas do dia 16 de Dezembro de 
2021, na sala de licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Mairiporã/SP, situada no térreo do 
Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, 
Vila Nova, CEP 07.600-084, Mairiporã/SP. 
O edital na integra poderá ser obtido a par-
tir do dia 07/12/2021 junto à Coordenadoria 
de Compras, Licitações e Contratos, ou pelo 
site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores infor-
mações através do telefone (11) 4419-8019 
ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. 
Rafael Barbieri Pimentel da Silva – Autorida-
de Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 069/2021. Processo 
18.524/2021 e apensos. Tipo: Menor Preço 
por Lote. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL, FUTURA DE FORMA 
PARCELADA AQUISIÇÃO DE LIVROS/
JOGOS DIDÁTICOS, PARA A REDE MU-
NICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAIRIPORÃ. 
A sessão será aberta às 14:00 horas do dia 
16 de Dezembro de 2021, na sala de licita-
ções da Prefeitura Municipal de Mairiporã/
SP, situada no térreo do Paço Municipal, na 
Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 
07.600-084, Mairiporã/SP. O edital na integra 
poderá ser obtido a partir do dia 07/12/2021 
junto à Coordenadoria de Compras, Licita-
ções e Contratos, ou pelo site www.mairipo-
ra.sp.gov.br. Maiores informações através do 
telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail lici-
tacao@mairipora.sp.gov.br. Rafael Barbieri 
Pimentel da Silva – Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 070/2021. Processo 
18.764/2021 e apensos. Tipo: Menor Preço 
por Item. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS A 
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. A sessão será aberta às 09:00 horas 
do dia 17 de Dezembro de 2021, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de Mairipo-
rã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, 
na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 
07.600-084, Mairiporã/SP. O edital na integra 
poderá ser obtido a partir do dia 07/12/2021 
junto à Coordenadoria de Compras, Licita-
ções e Contratos, ou pelo site www.mairipo-
ra.sp.gov.br. Maiores informações através do 
telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail lici-
tacao@mairipora.sp.gov.br. Rafael Barbieri 
Pimentel da Silva – Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta no Município de Morun-
gaba/ SP, a seguinte licitação:

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
Nº 007/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
1947/11/2021

OBJETO: Contratação de empresa(s) es-
pecializada(s), objetivando a execução de 
recapeamento asfáltico conforme abaixo, 
com a liberação de recursos do Convênio nº 
100830/2021 e Convênio nº 100831/2021, 
formalizado junto à Secretaria de Desenvol-
vimento Regional – Governo do Estado de 
São Paulo, de acordo com memorial descri-
tivo, cronograma e orçamento, constantes 
do Anexo I, integrante deste Edital:
LOTE 01: Recapeamento Asfáltico das 
Ruas Francisco Miano, João Antonio Con-
solin e Elvira Miano, Centro, na Estância 
Climática de Morungaba; e LOTE 02: “Re-
capeamento Asfáltico na Rua Euclides de 
Moraes, no Bairro Clube de Campo, na Es-
tância Climática de Morungaba
DATA DE CREDENCIAMENTO DOS 
REPRESENTANTES DAS EMPRESAS 
/ ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 
22/12/2021 às 09:00 horas.
O Edital está à disposição dos interessados 
para consulta, a partir do dia 06/12/2021 até 
o dia 22/12/2021, na Seção de Gestão de 
Suprimentos da Prefeitura, sita à Av. José 
Frare, nº 40, Centro, Morungaba/SP, no ho-
rário compreendido entre as 13:00 e 17:00 
horas, podendo ser adquirido pelo valor de 
R$ 15,00 (quinze reais), ou gratuitamente 
através do site www.morungaba.sp.gov.br – 
Licitações – Editais.

Morungaba, 03 de dezembro de 2021.
Prof. Marco Antonio de Oliveira

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MORUNGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2021 
PROCESSO DE COMPRA 495/2021

Objeto:  LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CAMI-
NHÕES E MAQUINAS) ATRAVÉS DE PREGÃO 
PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS , A SEREM 
UTILIZADOS A FIM DE ATENDER AS NECESSI-
DADES DA MUNICIPALIDADE DE PEDRO DE TO-
LEDO/SP, conforme especificações no anexo I.
CREDENCIAMENTO, Recebimento dos envelopes 
Habilitação e Proposta:: 15/12/2021 às 09h30min.
O Edital completo poderá ser adquirido no Depto. de 
Compras e Licitações, mediante pagamento de taxa, e 
ou pelo Site www.pedrodetoledo.sp.gov.br e ou pelo 
e-mail: compras@pedrodetoledo.sp.gov.br, informa-
ções Fone:(13)3419-1599.
Pedro de Toledo, 03 de Dezembro de 2021.Eleazar Mu-
niz Junior-Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 014/2021. O MUNICÍPIO DE BARRINHA, Estado de São Paulo, localizado 
na Praça Antônio Prado, nº 70, Centro, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, considerando 
a aprovação do edital de licitação pelo departamento jurídico do município, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de 
quem possa interessar, que no dia 22 de dezembro de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de Barrinha, fará realizar 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DE PONTE SOBRE O CÓRREGO JATOBÁ, 
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARRINHA, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL REGULADOR DO CERTAME. Informa-se 
ainda que os envelopes da documentação de habilitação e propostas deverão ser entregues junto ao Protocolo Geral da 
Municipalidade até as 09:00 hs do dia 22 de dezembro de 2021, sendo que a sessão de julgamento se iniciará as 09:30 
hs. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, situada no endereço acima mencionado, de segunda às sextas feiras das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 
16:00 horas, bem como no site do município www.barrinha.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas através 
do telefone (0XX16) 3943-9400. Barrinha/SP, aos 03 de dezembro de 2021. JOSÉ MARCOS MARTINS -Prefeito Municipal. 
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2021. O MUNICÍPIO DE BARRINHA, Estado de São Paulo, localizado na 
Praça Antônio Prado, nº 70, Centro, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quem possa interessar, que está aberto 
chamamento público que tem por finalidade  CONCEDER SUBSÍDIO MENSAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS 
ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES 
E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS COMUNITÁRIAS QUE TIVERAM AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS 
MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL,  nos termos do Art. 2º - inciso II, da Lei 14.017, de 2020 – denominada Lei Aldir Blanc, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL REGULADOR. O instrumento convocatório e seus anexos poderão 
ser retirados ou consultados no site do município www.barrinha.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas 
através do telefone (0XX16) 3943-9400 e (16) 99768-4435. Barrinha/SP, em 03 de dezembro de 2021. COMITÊ GESTOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 11-2021. EDITAL Nº 109-2021. PROCESSO 
Nº 1.112-2021. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada na execução 
de montagem e implantação de 01 (um) reservatório metálico elevado de água potável, com 
capacidade de 750m³, para atendimento do sistema de abastecimento público de água 
de Macatuba, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários. 
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 14/01/2022 às 09h00min. O edital, na íntegra, 
poderá ser lido e obtido na Divisão de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, centro, Macatuba, 
das 08h00mim às 16h30min, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.sp.gov.br. 
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (14) 3298-
9854. Macatuba, 03 de dezembro 2021. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº. 2586/2021
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 
0372021
CONTRATO N° 047/2021 Livro 08- Folha nº 
158 a 164 de 11/11/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNI-
CÍPIO DE ARARAQUARA.
CONTRATADO: TIM S/A 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM 
O FORNECIMENTO DE ITEM (CHIP) DE 
CONECTIVIDADE (PACOTE DE DADOS) E 
VOZ, APARELHO TELEFÔNICO CELULAR 
E PEN MODEM EM REGIME DE COMODA-
TO, CONFORME TERMO DE REFERÊN-
CIA, LOTE 03.
MOTIVO: O valor total do presente contrato 
importa em R$ 36.979,20 (trinta e seis mil, 
novecentos e setenta e nove reais e vinte 
centavos). A VIGÊNCIA DO PRESENTE 
CONTRATO O prazo de vigência é de 12 
(doze) meses a contar de 30 (trinta) dias 
corridos após assinatura do contrato.

Araraquara, 02 de dezembro 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 Municipal 
da Educação da Prefeitura do Município 
de Araraquara, com sede nesta cidade de 
Araraquara - SP, à Av. Vicente Jerônimo 
Freire nº 22, fone/fax (016) 3301.1909/3301-
1942, nesta cidade, realizará no dia e hora 
abaixo indicados, licitação na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL  Nº 51/2021, 
PROCESSO Nº 3725/2021 do tipo “Menor 
preço do lote”, que visa CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA LOCAÇÃO DE TABLETS COM 
CONECTIVIDADE A INTERNET 4G PARA 
ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES 
VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL 
DA EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 
12 MESES, A SEREM EXECUTADOS 
EM ESTRITA OBSERVÂNCIA DAS 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE 
EDITAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA.
 A informação dos dados para acesso deve 
ser feita através do site: www.araraqua-
ra.sp.gov.br no Portal de Transparência 
Municipal ou pelo e-mail: licitacaoeduca@
educararaquara.com.
INÍCIO DA SESSÃO: Às 14:30 horas do dia 
16 de dezembro de 2021.

Araraquara, 03 de dezembro de 2021.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretária Municipal da Educação
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇO 
PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS 
ESSENCIAS PARA AS UNIDADES 
BÁSICAS, NGA3 e SESA
Orgão Interessado: Secretaria Municipal 
de Saúde de Araraquara.  Mais informa-
ções: http://www.araraquara.sp.gov.br/
portal-transparencia-saude/portal-transpa-
rencia-saude, www.licitacoes-e.com.br,  ou 
pelo e-mail: licitacaosaude@araraquara.
sp.gov.br. SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO 
DE SAÚDE – 3º Andar Paço Municipal – 
Rua São Bento, 840 – CEP 14801-901 –  
ABERTURA DE PROPOSTAS 17 de dezem-
bro de 2021, às 09:30h  INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS 17  de dezembro 
de 2021, às 10:00h

Araraquara,  01/12/2021
WAGNER S TEDESCO

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAUDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAÚDE

AVISO DE REABERTURA DE LICITACÃO
Comunicamos aos interessados que se encontra 
reaberto nesta municipalidade Processo de Licita-
ção na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Sob nº 
27/2021, cujo objeto é a Contratação de Empresa 
para Prestação de Serviços de Reparo na Rede 
Elétrica da Unidade Mista de Saúde de Juquitiba. 
O Critério de julgamento das propostas será o me-
nor preço global. A apresentação dos envelopes 
e a abertura do Pregão será às 15h00min. do dia 
15/12/2021, na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura. O edital completo encontra-se a disposi-
ção dos interessados no Setor de Licitações, sito 
a Rua Jorge Victor Vieira, nº 63, Centro, Juquitiba, 
ou solicitar via email: licitacao@juquitiba.sp.gov.br.

Juquitiba, 03 de dezembro de 2021.
Ayres Scorsatto

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Comunicamos aos interessados que se encontra 
aberto nesta municipalidade Processo de Licita-
ção na modalidade TOMADA DE PREÇOS sob nº 
08/2021, cujo objeto é a contratação de empresa 
para prestação de serviços de transporte de resí-
duos sólidos da área de transbordo municipal até 
o aterro sanitário de Caieiras e locação de caçam-
bas para auxiliar na coleta de resíduos sólidos ur-
banos e domiciliares. O critério de julgamento das 
propostas será do tipo menor preço global. A apre-
sentação dos envelopes será às 10h00min do dia 
21/12/2021 no Paço Municipal. O edital completo 
encontra-se a disposição dos interessados no Se-
tor de Licitações, e pode ser retirado no Paço Mu-
nicipal, sito a Rua Jorge Victor Vieira, nº 63, Cen-
tro, Juquitiba/SP, ou solicitar via email: licitacao@
juquitiba.sp.gov.br.

Juquitiba, 03 de dezembro de 2021.
Ayres Scorsatto

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

JULGAMENTO
PARECER Nº 035/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3195/2021

GUICHÊ:  048.207/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA IMPLAN-
TAÇÃO DAS REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIA/SARJETA 
E CALÇADA NO LOTEAMENTO DENOMINADO 
PARQUE PLANALTO, LOCALIZADO NA RUA 
DJALMA CAPISTRANO DA SILVA ÀS MARGENS 
DA RUA JOSÉ BARBIERI NETO E TAMBÉM NO 
LOTEAMENTO DENOMINADO CHÁCARA FLO-
RA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E 
DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DO PRE-
SENTE EDITAL.
Analisados os Documentos, bem como a Propos-
ta da empresa habilitada, a Subcomissão de Li-
citação da Administração Geral, respaldada pela 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos, julgou 
conveniente a da empresa: ALABASTRO CONS-
TRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA EPP, 
conforme consta dos autos.

Araraquara, 03 de Dezembro de 2021.
MICHELLE VICENTINE DE ARRUDA GOMES

Subcomissão de Licitação da Administração Geral 
Presidente

ARIANE SOARES DE SOUZA
Subcomissão de Licitação da Administração Geral 

WILSON ROBERTO FERREIRA LUIZ JUNIOR
Subcomissão de Licitação da Administração Geral 

TAIS BUENO DE GODOY
Subcomissão de Licitação da Administração Geral 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 74/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
402/2021 - Contratação de empresa do ramo para 
locação de 01 container reefer de 40 pés, destina-
dos ao armazenamento dos gêneros alimentícios 
congelados da merenda escolar, pelo período de 
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o 
limite legalmente permitido, a exclusivo critério da 
Administração Pública. Abertura: 17/12/2021, às 
08h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por 
item. O edital e seus anexos encontram-se dispo-
níveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, 
localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), 
nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefo-
ne (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-feira, 
das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 
17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 
02/12/2021. Caio K. P. Aoqui, Prefeito Municipal.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 56/2021 
PROCESSO N.º 1627/2021

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, através 
do Setor de Compras, faz saber a quantos possa interessar 
que, se acha aberta licitação na Modalidade Pregão Pre-
sencial nº 56/2021, do tipo menor preço por item, destinada 
a seleção de proposta mais vantajosa para REGISTRO DE 
PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisi-
ção parcelada de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Esto-
cáveis, nas diversas Unidades Escolares atendidas pela 
Secretaria Municipal de Educação, (incluindo-se os servi-
ços de transporte e entrega ponto a ponto), no município 
de São Miguel Arcanjo, conforme especificações constan-
tes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Edital atra-
vés de correspondência eletrônica (e-mail), encaminhados 
para compras3@saomiguelarcanjo.sp.gov.br, compras1@ 
saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou através do site www. 
saomiguelarcanjo.sp.gov.br sem ônus aos interessados soli-
citantes. Encerramento: às 14:00 horas do dia 16 de dezem-
bro de 2021. Informações: das 9:00 às 17:00 horas, Endere-
ço: Praça Antonio Ferreira Leme, n.º 53, Centro, SMA, Tele-
fone: (15) 3279-8000. São Miguel Arcanjo, 03 de dezembro 
de 2021. Paulo Ricardo da Silva – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

AVISO DE LICITAÇÃO 
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada 
abaixo: Pregão Presencial – Registro de Preços - 
82/2021 - Processo: 2.662/2021 - Objeto: Aquisição 
de Emulsão asfáltica. - Início da Sessão Pública: 
16/11/2021, às 09h00 na Secretaria Municipal de 
Turismo, sito a Rua General Osório, n° 846, Centro, 
São Pedro/SP. O edital completo encontra-se à 
disposição no Departamento de Compras e Licitações, 
sito a Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 
às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do site: 
https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. 
São Pedro, 03 de dezembro de 2021. Thiago Silvério 
da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

AVISO DE LICITAÇÃO 
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada 
abaixo: Pregão Presencial – 83/2021 - Processo: 
2.663/2021 - Objeto: Contração de empresa para 
gerenciamento, implementação e administração de 
cartão alimentação. - Início da Sessão Pública: 
17/12/2021, às 09h00 na Secretaria Municipal de 
Turismo, sito a Rua General Osório, n° 846, Centro, 
São Pedro/SP. O edital completo encontra-se à 
disposição no Departamento de Compras e Licitações, 
sito a Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 
às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do site: 
https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. 
São Pedro, 03 de dezembro de 2021. Thiago Silvério 
da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

AVISO DE LICITAÇÃO - ERRATA
Tomada de Preços 13/2021 - Processo: 2.609/2021 
- Objeto: Termino de Obra de Construção de Espaço 
Gastronômico, com fornecimento de mão de obra, 
materiais e equipamentos. ONDE SE LÊ: até às 11h00 
do dia 14/11/2021, LEIA-SE: até às 11h00 do dia 
14/12/2021; E ONDE SE LÊ: O início da abertura dos 
envelopes será às 14h30 do dia 14/11/2021, LEIA-SE 
O início da abertura dos envelopes será às 14h30 do 
dia 14/12/2021, mantendo-se inalteradas as demais 
informações. São Pedro, 03 de dezembro de 2021. 
Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 046/2021

PROCESSO Nº 066/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021

Encontra-se aberta no Departamento 
Municipal de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia- SP, o EDITAL nº 046/2021, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL 
nº 029/2021, PROCESSO nº 
066/2021, do tipo menor preço que 
trata da Contratação de empresa es-
pecializada para conservação urba-
na, compreendendo: limpeza geral 
da cidade (Praças, Ruas e Avenidas), 
varrição, capina, coleta e afastamento 
dos resíduos; (entulhos galhos de ár-
vores, bueiros), pintura de guias bran-
cas, pelo período de 06 (seis) meses, 
visando atender as necessidades do 
Departamento Municipal de Obras e 
Serviços da Prefeitura da Estância de 
Cananeia, conforme especificações 
disposto no Anexo I deste edital. 

Recebimento dos envelopes dia 
17/12/2021 até 14h00m

Abertura dos envelopes dia 
17/12/2021 será às 14h15m

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, 02 de dezembro de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 047/2021

PROCESSO Nº 067/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021

Encontra-se aberta no Departamento 
Municipal de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia- SP, o EDITAL nº 047/2021, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL 
nº 030/2021, PROCESSO nº 067/2021, 
do tipo menor preço para “Aquisição de 
equipamentos e material permanen-
te para fisioterapia do Departamento 
Municipal de Saúde pertencente à 
Prefeitura Municipal de Cananéia, 
conforme recurso depositado na conta 
fundo municipal de saúde conforme re-
soluções SS 69 DE 2020.”

Recebimento dos envelopes dia 
17/12/2021 até 10h15m

Abertura dos envelopes dia 
17/12/2021 será às 10h30m

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, 02 de dezembro de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 002/2021
PROCESSO N.º 106/2021

EDITAL N.º 058/2021

O Município de Pariquera-Açu, através de seu 
Prefeito Municipal, torna público que encontra-se 
SUSPENSO a Concorrência Publica nº 002/2021 
que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA E CONSERVAÇÕA MUNICIPAL (VAR-
RIÇÃO, CAPINA MANUAL, ROÇADA MANUAL 
URBANA E RURAL, CAIAÇÃ MANUAL) EM DI-
VERSAS RUAS E ESTRADAS DESTE MUNICI-
PIO. Qualquer decisão referente ao presente cer-
tame será dada ampla publicidade. Informações 
pelo telefone (13) 3856-2330. Endereço: Rua XV 
de novembro, 686 – Centro – Pariquera-Açu/SP. 
E-mail: licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br 

Pariquera-Açu, 03 de dezembro de 2021

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE 
ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 046/2018
PROCESSO N.º 062/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA O 
TRANSPORTE DE PACIENTES DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, 
ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE 
SAÚDE E DO DEPARTAMENTO MU-
NICIPAL DE SAÚDE, RESIDENTES 
NO MUNICÍPIO DE CANANÉIA/SP.
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-
NICIPAL DA ESTÂNCIA DE CA-
NANÉIA.
CONTRATADA: REGINA GONÇAL-
VES ALVES-ME.
VALOR TOTAL: R$: 187.691,40 (cento 
e oitenta e sete mil, seiscentos e no-
venta e um reais e quarenta centavos).
PRAZO ADITADO: 02 (dois) meses.
Cananéia, 17 de novembro de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EXTRATO DE 
ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 005/2019
PROCESSO N.º 081/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018
OBJETO:  Contratação de empresa 
para transporte de alunos para cursos 
universitário e técnico fora do muni-
cípio de Cananéia conforme Anexo 
I – Termo de Referência do Edital nº 
081/2018.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA.
CONTRATADA: TRANSPELICANO 
TRANSPORTES E TURISMO EIRELI-
-EPP. 
PRAZO ADITADO: 01 (um) mês.
VALOR: R$ 47.292,00 (quarenta e sete 
mil, duzentos e noventa e dois reais).
Cananéia, 19 de novembro de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Anuncie:  
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br
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RESUMO: Processo nº 3028/2021 – Modalidade Pregão Presencial nº 29/2021 – Re-
gistro de Preços para Fornecimento de Materiais de Escritório e Papelaria. DECISÃO: 

“Ante o exposto, consubstanciado na manifestação técnica, bem como no parecer jurídico 
do Douto Procurador de fl s. retro, julgo IMPROCEDENTE o recurso interposto pela empresa 
Cristal Bello Comercial Eireli EPP, mantendo-se na íntegra a decisão atacada, que declarou 
vencedora a empresa JC da Silva Suprimentos para Escritório para os lotes 05 e 06”. Diretora 
do Departamento de Licitações e Contratos: Carolina Morales Duwe – 02/12/2021. São Cae-
tano do Sul, 02 de dezembro de 2021. Carolina Morales Duwe – Diretor do Departamento de 
Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 3964/2021 – Modalidade Pregão Presencial nº 54/2021 – Contratação 
de instituiç ão fi nanceira para a prestação de serviços bancários com exclusividade, necessário 
ao pagamento dos 6.440 servidores municipais ativos, inativos e afastados da Administra-
ção Direta e Indireta. COMUNICADO: “Tento em vista a ausência de interessados na sessão, 
declaro “Deserto” o Pregão supracitado, aberto em 01/12/2021. São Caetano do Sul, 02 de 
dezembro de 2021. Carolina Morales Duwe – Diretora do Departamento de Licitações e Con-
tratos. 

RESUMO: Processo nº 11539/2021 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 96/2021 – OFERTA 
DE COMPRA Nº 863600801002021OC00052 – Registro de Preços para Fornecimento de Lu-
vas Descartáveis. DECISÃO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o objeto da licitação em epígrafe, 
conforme segue: Empresa: EVOL COMÉRCIO, SERVIÇO E IMPORTAÇÃO LTDA. – CNPJ: 
37.119.920/0001-33 – Item 01: Valor unitário: R$ 23,80. Item 02: Valor unitário: R$ 23,80. DES-
PACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: “À vista de todo processado, notada-
mente da Ata de fl s. 161/172, e no uso da competência que me foi atribuída pelo inciso III do 
artigo 2º do Decreto Municipal 11.092/2017 e no inciso XXII, do artigo 4º, da Lei 10.520/02, HO-
MOLOGO o presente procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 96/2021”. 
Sílvia de Campos – 01/12/2021. São Caetano do Sul, 02 de dezembro de 2021. Carolina 
Morales Duwe – Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 12937/2021 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 97/2021 – OFERTA DE 
COMPRA Nº 863600801002021OC00058 – Registro de Preços para Fornecimento de Insetici-
da, Larvicida e Baraticida. COMUNICADO DE SUSPENSÃO: “Tornamos pública a suspensão 
“sine die” da presente licitação, para posterior reabertura”. São Caetano do Sul, 02 de dezem-
bro de 2021. Carolina Morales Duwe – Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: PROCESSO Nº 6687/2021 – MODALIDADE CREDENCIAMENTO – CHAMADA 
PÚBLICA Nº 02/2021 SEEDUC – FORNECIMENTO DE SUCO DE LARANJA NATURAL IN-
TEGRAL E SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL E ORGÂNICO. DECISÃO DA COMISSÃO PER-
MANENTE: “No dia 01 de dezembro de 2021, às 10:00 horas, reuniram-se na Secretaria Mu-
nicipal de Educação, sito na Rua Alegre, nº 497, Bairro Barcelona, os membros da Comissão 
Julgadora Permanente da Secretaria Municipal de Educação, para análise da documentação 
apresentada na sessão pública aberta no dia 03 de novembro de 2021, no qual foi declarada 
VENCEDORA para os itens 01 e 02, a Cooperativa Central de Comercialização da Agricultura 
Familiar de Economia Solidária – CECAFES por ser a única cooperativa que apresentou oferta 
para os referidos itens, no qual apresentou o valor unitário de R$ 2,63 (dois reais e sessenta 
e três centavos) perfazendo o valor total de R$ 683.800,00 (seiscentos e oitenta e três mil e 
oitocentos reais) para o item 01, e valor unitário de R$ 12,17 (doze reais e dezessete centavos) 
perfazendo o valor total de R$ 133.870,00 (cento e trinta e três mil oitocentos e setenta reais) 
para o item 02, e considerando a APROVAÇÃO das documentação técnica (fl s. 493) e amos-
tras apresentadas. Ainda, foi declarada VENCEDORA para os itens 03 e 04, a Cooperativa 
dos Trabalhadores da Reforma Agrária Terra Livre Ltda, obedecendo ao critério de prioridade 
estabelecido no item 5.3, I do Edital, com o projeto de venda no valor unitário de R$ 3,03 (três 
reais e três centavos), perfazendo o valor total de R$ 787.800,00 (setecentos e oitenta e sete 
mil e oitocentos reais) para o item 03, e valor unitário de R$ 19,44 (dezenove reais e quarenta 
e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$ 252.720,00 (duzentos e cinquenta e dois mil 
e setecentos e vinte reais) para o item 04, e considerando a APROVAÇÃO das documentação 
técnica (fl s. 493) e amostras apresentadas. Ficando assim, todos intimados do prazo recursal 
de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, e intimados os demais licitantes para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos”. São Caetano do Sul, 02 
de dezembro de 2021.Carolina Morales Bernardino – Diretora do Departamento de Licitações 
e Contratos.

RESUMO: Processo nº 10895/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. DESPACHO: “À vista dos elementos que 
integram estes autos e com fundamento no artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, bem 
como no artigo 2º, inciso II, do Decreto nº 11.092/2017, RECONHEÇO E RATIFICO a contrata-
ção direta por inexigibilidade de licitação da empresa EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 
E TELÉGRAFOS, para prestação de serviços de correios e telégrafos pelo período de 12 
(doze) meses, que corresponde a monta de R$ 1.275.000,00 (um milhão duzentos e setenta 
e cinco mil reais)”. Secretária Municipal de Governo: Silvia de Campos – 04/11/2021. São Ca-
etano do Sul, 02 de dezembro de 2021. Carolina Morales Duwe – Diretora do Departamento 
de Licitações e Contratos.

RESUMO DE CONTRATO Nº 101/2021 – PROC. Nº 9478/2021 – CONTRATADA: E.P. EM-
PREENDIMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO DA ÁRVORE DA AMIZADE, SITUADA NA 
PRAÇA LUIZ TORTORELLO, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO. DATA DA AS-
SINATURA: 30/11/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias corridos. VALOR TOTAL: 
R$ 26.591.69. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Obras e Habitação.

RESUMO: Processo nº 11082/2021 – Modalidade Pregão Presencial nº 106/2021 – REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MADEIRAS DIVERSAS PARA MANUTEN-
ÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS. DATA DE ABERTURA: “Fica agendada a licitação em epí-
grafe para o dia 20 de dezembro de 2021 às 09 horas e 30 minutos, na SALA DE LICITAÇÕES, 
do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SEPLAG 4, Rua Eduardo Prado 
nº 201 – acesso de pedestres, Bairro São José, CEP 09581-200 – São Caetano do Sul/SP. 
O edital, anexos e demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço 
eletrônico http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento de Licitações e 
Contratos, e telefones para contato: 4233-7236”. Secretária Municipal de Governo: Silvia de 
Campos – 02/12/2021. São Caetano do Sul, 03 de dezembro de 2021. Carolina Morales Duwe 
– Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 11353/2021 – Modalidade Pregão Presencial nº 107/2021 – REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TELA PARA ALAMBRADO E FIO DE AÇO 
PARA AMARRAÇÃO. DATA DE ABERTURA: “Fica agendada a licitação em epígrafe para o 
dia 21 de dezembro de 2021 às 09 horas e 30 minutos, na SALA DE LICITAÇÕES, do DE-
PARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SEPLAG 4, Rua Eduardo Prado nº 201 
– acesso de pedestres, Bairro São José, CEP 09581-200 – São Caetano do Sul/SP. O edital, 
anexos e demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico 
http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento de Licitações e Contratos, 
e telefones para contato: 4233-7236”. Secretária Municipal de Governo: Silvia de Campos – 
02/12/2021. São Caetano do Sul, 03 de dezembro de 2021. Carolina Morales Duwe – Diretora 
do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2021 – PROC. Nº 300.153/2021 – DE-
TENTORA: CRISTAL BELLO COMERCIAL EIRELI. OBJETO: Registro de Preços para Forne-
cimento de Materiais de Escritório e Papelaria. DATA DA ASSINATURA: 30/11/2021. PRAZO 
DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva ata. PREÇOS REGIS-
TRADOS: Itens e Valores Unitários: LOTE 8: Item 1 – R$ 0,07 o pc. Item 2 – R$ 22,20 a cx. Item 
3 – R$ 49,90 a cx. Item 4 – R$ 0,40 a un. Item 5 – R$ 0,21 a un. Item 6 – R$ 62,99 a cx. Item 
7 – R$ 98,00 a cx. Item 8 – R$ 51,60 a cx. VALOR TOTAL DA ARP (LOTE 8): R$ 120.392,09. 
CONTRATANTES: Gabinete do Prefeito; Controladoria Geral do Município; Procuradoria Geral 
do Município; Secretaria Municipal da Fazenda; Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; 
Secretaria Municipal de Segurança; Secretaria Municipal de Serviços Urbanos; Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Habitação; Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência ou 
Mobilidade Reduzida; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turis-
mo, Tecnologia e Inovação; Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Espor-
te, Lazer e Juventude; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Planejamento 
e Gestão; Secretaria Municipal do Governo; Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão 
Social e Secretaria Municipal de Cultura.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2021 – PROC. Nº 300.148/2021 – DE-
TENTORA: MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECOLOGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA-EPP. 
OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Materiais de Escritório e Papelaria. DATA 
DA ASSINATURA: 19/11/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publi-
cação da respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: LOTE 3: Item 
1 – R$ 1,97 a UN. Item 2 – R$ 1,83 a UN. Item 3 – R$ 0,79 o FR. Item 4 – R$ 14,25 o RL. Item 
5 – R$ 10,71 a CX. Item 6 – R$ 2,00 o PT. Item 7 – R$ 1,11 a UN. Item 8 – R$ 61,40 o RL. Item 
9 – R$ 7,37 a UN. Item 10 – R$ 13,50 a UN. Item 11 – R$ 3,51 o BL. Item 12 – R$ 4,40 o BL. 
Item 13 – R$ 4,91 o BL. Item 14 – R$ 4,41 o BL. Item 15 – R$ 28,70 a UN. Item 16 – R$ 34,10 
o PT. Item 17 – R$ 39,00 a UN. Item 18 – R$ 1,11 o PT. Item 19 – R$ 15,99 a CX. Item 20 – R$ 
3,99 o BL. Item 21 – R$ 6,40 a UN. Item 22 – R$ 15,98 a CX. Item 23 – R$ 1,04 a UN. Item 24 – 
R$ 28,60 a UN. Item 25 – R$ 6,42 o RL. Item 26 – R$ 5,49 a UN. Item 27 – R$ 26,78 o RL. Item 
28 – R$ 0,84 a UN. Item 29 – R$ 3,86 a UN. Item 30 – R$ 41,14 a UN. Item 31 – R$ 16,90 a UN. 
Item 32 – R$ 3,82 a UN. Item 33 – R$ 7,10 PT. Item 34 – R$ 3,06 PT a UN. Item 35 – R$ 2,37 
a UN. Item 36 – R$ 40,60 a UN. Item 37 – R$ 26,79 o RL. Item 38 – R$ 85,56 a UN. VALOR 
TOTAL DA ARP (LOTE 03) R$ 618.999,99. CONTRATANTES: Gabinete do Prefeito; Controla-
doria Geral do Município; Procuradoria Geral do Município; Secretaria Municipal da Fazenda; 
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; Secretaria Municipal de Segurança; Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos; Secretaria Municipal de Obras e Habitação; Secretaria Muni-
cipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência ou Mobilidade Reduzida; Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação; Secretaria Municipal 
de Educação, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude; Secretaria Municipal de 
Saúde; Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos; Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão; Secretaria Municipal do Governo; Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão So-
cial e Secretaria Municipal de Cultura.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2021 – PROC. Nº 300.156/2021 – DE-
TENTORA: BLACKOUT COMERCIAL EIRELI. OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento 
de Materiais de Escritório e Papelaria. DATA DA ASSINATURA: 30/11/2021. PRAZO DE VIGÊN-
CIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: 
Itens e Valores Unitários: LOTE 17: Item 1 – R$ 6,50 a un. Item 2 – R$ 16 o pc. Item 3 – R$ 5,00 
a un. Item 4 – R$ 5,00 a un. Item 5 – R$ 5,00 a un. Item 6 – R$ 120,00 a un. VALOR TOTAL DA 
ARP (LOTE 17): R$ 21.273,00. CONTRATANTES: Gabinete do Prefeito; Procuradoria Geral do 
Município; Secretaria Municipal da Fazenda; Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; Secre-
taria Municipal de Segurança; Secretaria Municipal de Serviços Urbanos; Secretaria Municipal de 
Obras e Habitação; Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos; Secretaria Municipal dos Direitos 
da Pessoa com Defi ciência ou Mobilidade Reduzida; Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação; Secretaria Municipal de Educação, Se-
cretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão; Secretaria Municipal do Governo; Secretaria Municipal de 
Assistência e Inclusão Social e Secretaria Municipal de Cultura.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2021 – PROC. Nº 300.154/2021 – DE-
TENTORA: CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI. 
OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Materiais de Escritório e Papelaria. DATA DA 
ASSINATURA: 23/11/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da 
respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: LOTE 13: Item 1 – R$ 3,70 
o pc. Item 2 – R$ 3,50 pc. Item 3 – R$ 1,30 o pc. Item 4 – R$ 20,25 a un. Item 5 – R$ 3,50 o pc. 
Item 6 – R$ 1,57 o rl. Item 7 – R$ 3,34 a un. VALOR TOTAL DO LOTE 13: R$ 110.099,96. LOTE 
14 - Item 1 – R$ 3,70 o pc. Item 2 – R$ 3,50 pc. Item 3 – R$ 1,30 o pc. Item 4 – R$ 20,25 a un. 
Item 5 – R$ 3,50 o pc. Item 6 – R$ 1,57 o rl. Item 7 – R$ 3,34 a um. VALOR TOTAL DO LOTE 
14: R$ 36.364,37 – VALOR TOTAL DA ARP: R$ 146.464,33. CONTRATANTES: Gabinete do 
Prefeito; Controladoria Geral do Município; Procuradoria Geral do Município; Secretaria Municipal 
da Fazenda; Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; Secretaria Municipal de Segurança; 
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos; Secretaria Municipal de Obras e Habitação; Secretaria 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência ou Mobilidade Reduzida; Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação; Secretaria Municipal 
de Educação, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude; Secretaria Municipal de Saú-
de; Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão; Secretaria Municipal do Governo; Secretaria 
Municipal de Assistência e Inclusão Social; Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Secre-
taria Municipal de Cultura.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2021 – PROC. Nº 300.159/2021 – DE-
TENTORA: DAVI DA M. RANGEL COMERCIAL PRODUTOS DE LIMPEZA EPP (DAMAR CO-
MERCIAL). OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Materiais de limpeza e descar-
táveis. DATA DA ASSINATURA: 30/11/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data 
da publicação da respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Lote 01: 
Item 1 – R$ 3,40 a UN. Item 2 – R$ 2,15 PCT. Item 3 – R$ 43,16 PCT. Item 4 – R$ 2,15 a UN. 
Item 5 – R$ 6,03 PCT. VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 98.996,84. LOTE 02: Item 1 – R$ 3,40 a 
UN. Item 2 – R$ 2,15 PCT. Item 3 – R$ 43,16 PCT. Item 4 – R$ 2,15 PCT. Item 5 – R$ 6,03 PCT. 
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 32.583,66. LOTE 19: Item 1 – R$ 2,58 a un. Item 2 – R$ 6,84 a 
UN. Item 3 – R$ 5,20 a UN. Item 4 – R$ 6,84 a UN. Item 5 – R$ 488,85 a UN. Item 6 – R$ 6,84 a 
UN. Item 7 – R$ 488,85 o RL. Item 8 – R$ 488,85. Item 9 – R$ 488,85 o RL. VALOR TOTAL DO 
LOTE: R$ 2.949.821,85. LOTE 20: Item 1 – R$ 2,58 a UN. Item 2 – R$ 6,84 a UN. Item 3 – R$ 
5,20 a UN. Item 4 – R$ 6,84 a UN. Item 5 – R$ 488,85 a UN. Item 6 – R$ 6,84 a UN. Item 7 – R$ 
488,85 o RL. Item 8 – R$ 488,85 o RL. Item 9 – R$ 488,85 o RL. VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 
973.765,28. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 4.055.167,63. CONTRATANTES: Gabinete do Prefei-
to; Controladoria Geral do Município; Procuradoria Geral do Município; Secretaria Municipal da 
Fazenda; Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; Secretaria Municipal de Segurança; Se-
cretaria Municipal de Serviços Urbanos; Secretaria Municipal de Obras e Habitação; Secretaria 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência ou Mobilidade Reduzida; Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação; Secretaria Munici-
pal de Educação; Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude; Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão; Secretaria Municipal do Governo; Secretaria Municipal de Assistência e 
Inclusão Social e Secretaria Municipal de Cultura.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2021 – PROC. Nº 300.161/2021 – DE-
TENTORA: VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI. 
OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Materiais de limpeza e descartáveis. DATA 
DA ASSINATURA: 30/11/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação 
da respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Lote 21: ITEM 1 – R$ 
5,80 a cx. ITEM 2 – R$ 4,06 o mc. VALOR TOTAL DO LOTE 21: R$ 33.287,94. Lote 22: ITEM 1 – 
R$ 5,80 a cx. ITEM 2 – R$ 4,06 o mc. VALOR TOTAL DO LOTE 22: R$ 10.989,26. VALOR TOTAL 
DA ARP: R$ 44.277,20. CONTRATANTES: Gabinete do Prefeito; Controladoria Geral do Muni-
cípio; Procuradoria Geral do Município; Secretaria Municipal da Fazenda; Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana; Secretaria Municipal de Segurança; Secretaria Municipal de Serviços Ur-
banos; Secretaria Municipal de Obras e Habitação; Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Defi ciência ou Mobilidade Reduzida; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação; Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Muni-
cipal de Esporte, Lazer e Juventude; Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão; Secretaria 
Municipal do Governo; Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social; Secretaria Muni-
cipal de Assuntos Jurídicos; Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Cultura.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2021 – PROC. Nº 300.164/2021 – DE-
TENTORA: TROPICS COMERCIAL DE ULTILIDADE DOMÉSTICAS EIRELI. OBJETO: Registro 
de Preços para Fornecimento de Materiais de limpeza e descartáveis. DATA DA ASSINATURA: 
30/11/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva ata: 
PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Lote 09: Item 1 – R$ 5,05 PCT. Item 2 – R$ 
5,44 a UN. Item 3 – R$ 5,50 a UN. Item 4 – R$ 5,48 a UN. VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 227.769, 
57. LOTE 10: Item 1 – R$ 5,05 PCT. Item 2 – R$ 5,44 a UN. Item 3 – R$ 5,50 a UN. Item 4 – R$ 
5,48 a UN. VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 75.753,53. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 303.523,10. 
CONTRATANTES: Gabinete do Prefeito; Procuradoria Geral do Município; Secretaria Municipal 
da Fazenda; Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; Secretaria Municipal de Segurança; 
Secretaria Municipal de Obras e Habitação; Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Defi ciência ou Mobilidade Reduzida; Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de 
Esporte, Lazer e Juventude; Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão; Secretaria Munici-
pal do Governo; Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social e Secretaria Municipal de 
Cultura.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2021 – PROC. Nº 300.163/2021 – DE-
TENTORA: SINSAI COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. OBJETO: Registro de Preços para 
Fornecimento de Materiais de limpeza e descartáveis. DATA DA ASSINATURA: 19/11/2021. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva ata. PREÇOS 
REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Lote 11: Item 1 – R$ 171,90 a CX. Item 2 – R$ 5,43 
a UN. Item 3 – R$ 4,33 MANGA. Item 4 – R$ 10,85 MANGA. VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 
1.019.843,24. LOTE 12: Item 1 – R$ 171,90 a CX. Item 2 – R$ 5,43 a UN. Item 3 – R$ 4,33 
MANGA. Item 4 – R$ 10,85 MANGA. VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 339.684,41. VALOR TOTAL 
DA ARP: R$ 1.359.527,65. CONTRATANTES: Gabinete do Prefeito; Controladoria Geral do Mu-
nicípio; Procuradoria Geral do Município; Secretaria Municipal da Fazenda; Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana; Secretaria Municipal de Segurança; Secretaria Municipal de Obras e Ha-
bitação; Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência ou Mobilidade Reduzida; 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação; 
Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude; Secreta-
ria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão; Secretaria Municipal do 
Governo; Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social e Secretaria Municipal de Cultura.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2021 – PROC. Nº 300.162/2021 – DE-
TENTORA: BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE 
EIRELI. OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Materiais de limpeza e descartá-
veis. DATA DA ASSINATURA: 30/11/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data 
da publicação da respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Lote 05: 
Item 01 – R$ 12,73 o FR. Item 2 – R$ 9,59 SA. Item 3 – R$ 28,44 o PT. Item 4 – R$ 3,39 o FR. 
Item 5 – R$ 45,33 GL. Item 6 – R$ 23,05 GL. Item 7 – R$ 6,79 o FR. Item 8 – R$ 5,19 o FR. Item 
9 – R$ 16,52 GL. Item 10 – R$ 11,69 o FR. Item 11 – R$ 8,51 GL. Item 12 – R$ 25,87 o FR. Item 
13 – R$ 11,83 o FR. Item 14 – R$ 828,49 o POTE. Item 15 – R$ 3,02 o FR. Item 16 – R$ 44,00 
GL. Item 17 – R$ 15,33 o FR. Item 18 – R$ 4,00 o FR. Item 19 – R$ 4,06 o FR. Item 20 – R$ 8,67 
o FR. Item 21 – R$ 15,01 o FR. Item 22 – R$ 3,36 a UN. Item 23 – R$ 36,57 o FR. Item 24 – R$ 
4,11 a UN. Item 25 – R$ 7,38 o FR. Item 26 – R$ 18,71 o PCT. Item 27 – R$ 20,41 o FR. Item 
28 – R$ 20,20 RF. Item 29 – R$ 110,61 o FR. Item 30 – R$ 11,69 o FR. Item 31 – R$ 43,77 GL. 
Item 32 – R$ 4,27 GL. Item 33 – R$ 11,83 GL. Item 34 – R$ 11,40 a CX. Item 35 – R$ 18,85 o FR. 
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 9.034.218,13. LOTE 06: Item 1 – R$ 12,73 o FR. Item 2 – R$ 9,59 
SA. Item 3 – R$ 28,44 o GL. Item 4 – R$ 3,39 o FR. Item 5 – R$ 45,33 GL. Item 6 – R$ 23,05 GL. 
Item 7 – R$ 6,79 o FR. Item 8 – R$ 5,19 o FR. Item 9 – R$ 16,52 GL. Item 10 – R$ 11,69 o FR. 
Item 11 – R$ 8,51 GL. Item 12 – R$ 25,87 o FR. Item 13 – R$ 11,83 o FR. Item 14 – R$ 828,49 o 
POTE. Item 15 – R$ 3,02 o FR. Item 16 – R$ 44,00 GL. Item 17 – R$ 15,33 o FR. Item 18 – R$ 
4,00 o FR. Item 19 – R$ 4,06 o FR. Item 20 – R$ 8,67 o FR. Item 21 – R$ 15,01 o FR. Item 22 – 
R$ 3,36 a UN. Item 23 – R$ 36,57 o FR. Item 24 – R$ 4,11 a UN. Item 25 – R$ 7,38 o FR. Item 26 
– R$ 18,71 PCT. Item 27 – R$ 20,41 o FR. Item 28 – R$ 20,20 RF. Item 29 – R$ 110,61 GL. Item 
30 – R$ 11,69 o FR. Item 31 – R$ 43,77 GL. Item 32 – R$ 4,27 GL. Item 33 – R$ 11,83 GL. Item 
34 – R$ 11,40 a CX. Item 35 – R$ 18,85 o FR. VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 3.001,051,82. LOTE 
13: Item 1 – R$ 35,29 OCT. Item 2 – R$ 58,93 PCT. Item 3 – R$ 88,40 PCT. Item 4 – R$ 106,95 
PCT. Item 5 – R$ 147,30 PCT. VALOR TOTAL DO LOTE: 1.895.617,41. LOTE 14: Item 1 – R$ 
35,29 PCT. Item 2 – R$ 58,93 PCT. Item 3 – R$ 88,40 PCT. Item 4 – R$ 106,95 PCT. Item 5 – R$ 
147,30 PCT. VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 626.693.96.  LOTE 15: Item 1 – R$ 0,18 a UN. VALOR 
TOTAL DO LOTE: R$ 54.00,00. LOTE 16: Item 1 – R$ 0,18 a UN. VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 
18.000,00. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 14.629.581,32. CONTRATANTES: Gabinete do Prefei-
to; Controladoria Geral do Município; Procuradoria Geral do Município; Secretaria Municipal da 
Fazenda; Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; Secretaria Municipal de Segurança; Se-
cretaria Municipal de Serviços Urbanos; Secretaria Municipal de Obras e Habitação; Secretaria 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência ou Mobilidade Reduzida; Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação; Secretaria Municipal 
de Educação, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude; Secretaria Municipal de Saú-
de; Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão; Secretaria Municipal do Governo; Secretaria 
Municipal de Assistência e Inclusão Social e Secretaria Municipal de Cultura.

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

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE SUSPENSÃO

PROCESSO N° 69904/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2021

OBJETO: Aquisição de materiais de en-
fermagem, curativos e insumos em geral 
de material de enfermagem e para uso do 
Pronto Atendimento, PASC e ESF´s do Mu-
nicípio de Cajati - SP, através de SRP (Sis-
tema de Registro de Preços).

Em virtude dos problemas técnicos de 
acesso a internet na data de 03/12/2021, 
que impossibilitaram a sessão de lances do 
Pregão em referência, conforme artigo 35 
do Decreto nº 10024/2019 fi ca a sessão de 
lances prorrogada para as 09:00 horas do 
dia 07/12/2021.

O presente esclarecimento encontra-se no 
site da Prefeitura em www.cajati.sp.gov.br e 
as demais condições do edital e Ata de Re-
gistro de Preços permanecem inalteradas. 

Cajati, 03 de dezembro de 2021.

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO N° 69906/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2021

OBJETO: Aquisição de impressora DRY 
com nobreak para aparelho de raio-X digital 
e películas especiais para radiologia digital 
(películas radiográfi cas) para atender as de-
mandas do Pronto Atendimento Reynaldo 
Guerra e PSF´s do Município de Cajati - SP.

Em virtude dos problemas técnicos de 
acesso a internet na data de 03/12/2021, 
que impossibilitaram a sessão de lances do 
Pregão em referência, conforme artigo 35 
do Decreto nº 10024/2019 fi ca a sessão de 
lances prorrogada para as 10:00 horas do 
dia 07/12/2021.

O presente esclarecimento encontra-se no 
site da Prefeitura em www.cajati.sp.gov.br e 
as demais condições do edital e Ata de Re-
gistro de Preços permanecem inalteradas. 

Cajati, 03 de dezembro de 2021.

LEANDRO DE MORAIS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

RATIFICAÇÃO DO ATO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
022/2.021

PROCESSO N.º 068/2.021

Ratifi co o ato da Assessoria Jurídica, 
que dispensou a licitação com funda-
mento no Artigo 24, Inciso VIII da Lei 
nº 8.666/93, alterada pelas Leis nº 
8.883/94 e 9.648/98, em favor da HEL-
DER FRANCISCO NALIATO referente 
à “locação, montagem, manutenção e 
desmontagem de ornamentação nata-
lina para os espaços: portal de entrada 
da cidade, e Av. Beira Mar , no valor 
de R$ 16.900,00 (dezesseis mil e no-
vecentos reais), conforme consta do 
Processo nº 068/2.021, da Dispensa 
de Licitação nº 022/2.021,  autorizan-
do a efetivação contratação e emissão 
d os documentos equivalentes, vez que 
o processo se encontra devidamente 
instruído.
 
Publique-se. 
Cananéia, 06 de dezembro de 2.021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

RELATÓRIOS RESUMIDOS DA 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 

RREO 5º BIMESTRE 2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ES-
TÂNCIA DE CANANÉIA COMUNICA 
QUE, já se encontram publicados os 
Relatórios Resumidos da Execução 
Orçamentária, referente ao 5º Bimes-
tre de 2021, exigidos pela Lei Comple-
mentar 101/00, artigo 48.

Os Relatórios, na integra, estão dispo-
níveis no site www.cananeia.sp.gov.br 
– Transparência - Portal da Transpa-
rência – Prestação de Contas.

Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia, 03 de dezembro de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Ligue já: 
11. 3729-6600  3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.
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RESUMO: Processo nº 3028/2021 – Modalidade Pregão Presencial nº 29/2021 – Re-
gistro de Preços para Fornecimento de Materiais de Escritório e Papelaria. DECISÃO: 

“Ante o exposto, consubstanciado na manifestação técnica, bem como no parecer jurídico 
do Douto Procurador de fl s. retro, julgo IMPROCEDENTE o recurso interposto pela empresa 
Cristal Bello Comercial Eireli EPP, mantendo-se na íntegra a decisão atacada, que declarou 
vencedora a empresa JC da Silva Suprimentos para Escritório para os lotes 05 e 06”. Diretora 
do Departamento de Licitações e Contratos: Carolina Morales Duwe – 02/12/2021. São Cae-
tano do Sul, 02 de dezembro de 2021. Carolina Morales Duwe – Diretor do Departamento de 
Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 3964/2021 – Modalidade Pregão Presencial nº 54/2021 – Contratação 
de instituiç ão fi nanceira para a prestação de serviços bancários com exclusividade, necessário 
ao pagamento dos 6.440 servidores municipais ativos, inativos e afastados da Administra-
ção Direta e Indireta. COMUNICADO: “Tento em vista a ausência de interessados na sessão, 
declaro “Deserto” o Pregão supracitado, aberto em 01/12/2021. São Caetano do Sul, 02 de 
dezembro de 2021. Carolina Morales Duwe – Diretora do Departamento de Licitações e Con-
tratos. 

RESUMO: Processo nº 11539/2021 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 96/2021 – OFERTA 
DE COMPRA Nº 863600801002021OC00052 – Registro de Preços para Fornecimento de Lu-
vas Descartáveis. DECISÃO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o objeto da licitação em epígrafe, 
conforme segue: Empresa: EVOL COMÉRCIO, SERVIÇO E IMPORTAÇÃO LTDA. – CNPJ: 
37.119.920/0001-33 – Item 01: Valor unitário: R$ 23,80. Item 02: Valor unitário: R$ 23,80. DES-
PACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: “À vista de todo processado, notada-
mente da Ata de fl s. 161/172, e no uso da competência que me foi atribuída pelo inciso III do 
artigo 2º do Decreto Municipal 11.092/2017 e no inciso XXII, do artigo 4º, da Lei 10.520/02, HO-
MOLOGO o presente procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 96/2021”. 
Sílvia de Campos – 01/12/2021. São Caetano do Sul, 02 de dezembro de 2021. Carolina 
Morales Duwe – Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 12937/2021 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 97/2021 – OFERTA DE 
COMPRA Nº 863600801002021OC00058 – Registro de Preços para Fornecimento de Insetici-
da, Larvicida e Baraticida. COMUNICADO DE SUSPENSÃO: “Tornamos pública a suspensão 
“sine die” da presente licitação, para posterior reabertura”. São Caetano do Sul, 02 de dezem-
bro de 2021. Carolina Morales Duwe – Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: PROCESSO Nº 6687/2021 – MODALIDADE CREDENCIAMENTO – CHAMADA 
PÚBLICA Nº 02/2021 SEEDUC – FORNECIMENTO DE SUCO DE LARANJA NATURAL IN-
TEGRAL E SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL E ORGÂNICO. DECISÃO DA COMISSÃO PER-
MANENTE: “No dia 01 de dezembro de 2021, às 10:00 horas, reuniram-se na Secretaria Mu-
nicipal de Educação, sito na Rua Alegre, nº 497, Bairro Barcelona, os membros da Comissão 
Julgadora Permanente da Secretaria Municipal de Educação, para análise da documentação 
apresentada na sessão pública aberta no dia 03 de novembro de 2021, no qual foi declarada 
VENCEDORA para os itens 01 e 02, a Cooperativa Central de Comercialização da Agricultura 
Familiar de Economia Solidária – CECAFES por ser a única cooperativa que apresentou oferta 
para os referidos itens, no qual apresentou o valor unitário de R$ 2,63 (dois reais e sessenta 
e três centavos) perfazendo o valor total de R$ 683.800,00 (seiscentos e oitenta e três mil e 
oitocentos reais) para o item 01, e valor unitário de R$ 12,17 (doze reais e dezessete centavos) 
perfazendo o valor total de R$ 133.870,00 (cento e trinta e três mil oitocentos e setenta reais) 
para o item 02, e considerando a APROVAÇÃO das documentação técnica (fl s. 493) e amos-
tras apresentadas. Ainda, foi declarada VENCEDORA para os itens 03 e 04, a Cooperativa 
dos Trabalhadores da Reforma Agrária Terra Livre Ltda, obedecendo ao critério de prioridade 
estabelecido no item 5.3, I do Edital, com o projeto de venda no valor unitário de R$ 3,03 (três 
reais e três centavos), perfazendo o valor total de R$ 787.800,00 (setecentos e oitenta e sete 
mil e oitocentos reais) para o item 03, e valor unitário de R$ 19,44 (dezenove reais e quarenta 
e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$ 252.720,00 (duzentos e cinquenta e dois mil 
e setecentos e vinte reais) para o item 04, e considerando a APROVAÇÃO das documentação 
técnica (fl s. 493) e amostras apresentadas. Ficando assim, todos intimados do prazo recursal 
de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, e intimados os demais licitantes para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos”. São Caetano do Sul, 02 
de dezembro de 2021.Carolina Morales Bernardino – Diretora do Departamento de Licitações 
e Contratos.

RESUMO: Processo nº 10895/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. DESPACHO: “À vista dos elementos que 
integram estes autos e com fundamento no artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, bem 
como no artigo 2º, inciso II, do Decreto nº 11.092/2017, RECONHEÇO E RATIFICO a contrata-
ção direta por inexigibilidade de licitação da empresa EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 
E TELÉGRAFOS, para prestação de serviços de correios e telégrafos pelo período de 12 
(doze) meses, que corresponde a monta de R$ 1.275.000,00 (um milhão duzentos e setenta 
e cinco mil reais)”. Secretária Municipal de Governo: Silvia de Campos – 04/11/2021. São Ca-
etano do Sul, 02 de dezembro de 2021. Carolina Morales Duwe – Diretora do Departamento 
de Licitações e Contratos.

RESUMO DE CONTRATO Nº 101/2021 – PROC. Nº 9478/2021 – CONTRATADA: E.P. EM-
PREENDIMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO DA ÁRVORE DA AMIZADE, SITUADA NA 
PRAÇA LUIZ TORTORELLO, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO. DATA DA AS-
SINATURA: 30/11/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias corridos. VALOR TOTAL: 
R$ 26.591.69. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Obras e Habitação.

RESUMO: Processo nº 11082/2021 – Modalidade Pregão Presencial nº 106/2021 – REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MADEIRAS DIVERSAS PARA MANUTEN-
ÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS. DATA DE ABERTURA: “Fica agendada a licitação em epí-
grafe para o dia 20 de dezembro de 2021 às 09 horas e 30 minutos, na SALA DE LICITAÇÕES, 
do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SEPLAG 4, Rua Eduardo Prado 
nº 201 – acesso de pedestres, Bairro São José, CEP 09581-200 – São Caetano do Sul/SP. 
O edital, anexos e demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço 
eletrônico http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento de Licitações e 
Contratos, e telefones para contato: 4233-7236”. Secretária Municipal de Governo: Silvia de 
Campos – 02/12/2021. São Caetano do Sul, 03 de dezembro de 2021. Carolina Morales Duwe 
– Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 11353/2021 – Modalidade Pregão Presencial nº 107/2021 – REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TELA PARA ALAMBRADO E FIO DE AÇO 
PARA AMARRAÇÃO. DATA DE ABERTURA: “Fica agendada a licitação em epígrafe para o 
dia 21 de dezembro de 2021 às 09 horas e 30 minutos, na SALA DE LICITAÇÕES, do DE-
PARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SEPLAG 4, Rua Eduardo Prado nº 201 
– acesso de pedestres, Bairro São José, CEP 09581-200 – São Caetano do Sul/SP. O edital, 
anexos e demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico 
http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento de Licitações e Contratos, 
e telefones para contato: 4233-7236”. Secretária Municipal de Governo: Silvia de Campos – 
02/12/2021. São Caetano do Sul, 03 de dezembro de 2021. Carolina Morales Duwe – Diretora 
do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2021 – PROC. Nº 300.153/2021 – DE-
TENTORA: CRISTAL BELLO COMERCIAL EIRELI. OBJETO: Registro de Preços para Forne-
cimento de Materiais de Escritório e Papelaria. DATA DA ASSINATURA: 30/11/2021. PRAZO 
DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva ata. PREÇOS REGIS-
TRADOS: Itens e Valores Unitários: LOTE 8: Item 1 – R$ 0,07 o pc. Item 2 – R$ 22,20 a cx. Item 
3 – R$ 49,90 a cx. Item 4 – R$ 0,40 a un. Item 5 – R$ 0,21 a un. Item 6 – R$ 62,99 a cx. Item 
7 – R$ 98,00 a cx. Item 8 – R$ 51,60 a cx. VALOR TOTAL DA ARP (LOTE 8): R$ 120.392,09. 
CONTRATANTES: Gabinete do Prefeito; Controladoria Geral do Município; Procuradoria Geral 
do Município; Secretaria Municipal da Fazenda; Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; 
Secretaria Municipal de Segurança; Secretaria Municipal de Serviços Urbanos; Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Habitação; Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência ou 
Mobilidade Reduzida; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turis-
mo, Tecnologia e Inovação; Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Espor-
te, Lazer e Juventude; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Planejamento 
e Gestão; Secretaria Municipal do Governo; Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão 
Social e Secretaria Municipal de Cultura.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2021 – PROC. Nº 300.148/2021 – DE-
TENTORA: MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECOLOGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA-EPP. 
OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Materiais de Escritório e Papelaria. DATA 
DA ASSINATURA: 19/11/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publi-
cação da respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: LOTE 3: Item 
1 – R$ 1,97 a UN. Item 2 – R$ 1,83 a UN. Item 3 – R$ 0,79 o FR. Item 4 – R$ 14,25 o RL. Item 
5 – R$ 10,71 a CX. Item 6 – R$ 2,00 o PT. Item 7 – R$ 1,11 a UN. Item 8 – R$ 61,40 o RL. Item 
9 – R$ 7,37 a UN. Item 10 – R$ 13,50 a UN. Item 11 – R$ 3,51 o BL. Item 12 – R$ 4,40 o BL. 
Item 13 – R$ 4,91 o BL. Item 14 – R$ 4,41 o BL. Item 15 – R$ 28,70 a UN. Item 16 – R$ 34,10 
o PT. Item 17 – R$ 39,00 a UN. Item 18 – R$ 1,11 o PT. Item 19 – R$ 15,99 a CX. Item 20 – R$ 
3,99 o BL. Item 21 – R$ 6,40 a UN. Item 22 – R$ 15,98 a CX. Item 23 – R$ 1,04 a UN. Item 24 – 
R$ 28,60 a UN. Item 25 – R$ 6,42 o RL. Item 26 – R$ 5,49 a UN. Item 27 – R$ 26,78 o RL. Item 
28 – R$ 0,84 a UN. Item 29 – R$ 3,86 a UN. Item 30 – R$ 41,14 a UN. Item 31 – R$ 16,90 a UN. 
Item 32 – R$ 3,82 a UN. Item 33 – R$ 7,10 PT. Item 34 – R$ 3,06 PT a UN. Item 35 – R$ 2,37 
a UN. Item 36 – R$ 40,60 a UN. Item 37 – R$ 26,79 o RL. Item 38 – R$ 85,56 a UN. VALOR 
TOTAL DA ARP (LOTE 03) R$ 618.999,99. CONTRATANTES: Gabinete do Prefeito; Controla-
doria Geral do Município; Procuradoria Geral do Município; Secretaria Municipal da Fazenda; 
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; Secretaria Municipal de Segurança; Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos; Secretaria Municipal de Obras e Habitação; Secretaria Muni-
cipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência ou Mobilidade Reduzida; Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação; Secretaria Municipal 
de Educação, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude; Secretaria Municipal de 
Saúde; Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos; Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão; Secretaria Municipal do Governo; Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão So-
cial e Secretaria Municipal de Cultura.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2021 – PROC. Nº 300.156/2021 – DE-
TENTORA: BLACKOUT COMERCIAL EIRELI. OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento 
de Materiais de Escritório e Papelaria. DATA DA ASSINATURA: 30/11/2021. PRAZO DE VIGÊN-
CIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: 
Itens e Valores Unitários: LOTE 17: Item 1 – R$ 6,50 a un. Item 2 – R$ 16 o pc. Item 3 – R$ 5,00 
a un. Item 4 – R$ 5,00 a un. Item 5 – R$ 5,00 a un. Item 6 – R$ 120,00 a un. VALOR TOTAL DA 
ARP (LOTE 17): R$ 21.273,00. CONTRATANTES: Gabinete do Prefeito; Procuradoria Geral do 
Município; Secretaria Municipal da Fazenda; Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; Secre-
taria Municipal de Segurança; Secretaria Municipal de Serviços Urbanos; Secretaria Municipal de 
Obras e Habitação; Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos; Secretaria Municipal dos Direitos 
da Pessoa com Defi ciência ou Mobilidade Reduzida; Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação; Secretaria Municipal de Educação, Se-
cretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão; Secretaria Municipal do Governo; Secretaria Municipal de 
Assistência e Inclusão Social e Secretaria Municipal de Cultura.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2021 – PROC. Nº 300.154/2021 – DE-
TENTORA: CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI. 
OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Materiais de Escritório e Papelaria. DATA DA 
ASSINATURA: 23/11/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da 
respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: LOTE 13: Item 1 – R$ 3,70 
o pc. Item 2 – R$ 3,50 pc. Item 3 – R$ 1,30 o pc. Item 4 – R$ 20,25 a un. Item 5 – R$ 3,50 o pc. 
Item 6 – R$ 1,57 o rl. Item 7 – R$ 3,34 a un. VALOR TOTAL DO LOTE 13: R$ 110.099,96. LOTE 
14 - Item 1 – R$ 3,70 o pc. Item 2 – R$ 3,50 pc. Item 3 – R$ 1,30 o pc. Item 4 – R$ 20,25 a un. 
Item 5 – R$ 3,50 o pc. Item 6 – R$ 1,57 o rl. Item 7 – R$ 3,34 a um. VALOR TOTAL DO LOTE 
14: R$ 36.364,37 – VALOR TOTAL DA ARP: R$ 146.464,33. CONTRATANTES: Gabinete do 
Prefeito; Controladoria Geral do Município; Procuradoria Geral do Município; Secretaria Municipal 
da Fazenda; Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; Secretaria Municipal de Segurança; 
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos; Secretaria Municipal de Obras e Habitação; Secretaria 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência ou Mobilidade Reduzida; Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação; Secretaria Municipal 
de Educação, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude; Secretaria Municipal de Saú-
de; Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão; Secretaria Municipal do Governo; Secretaria 
Municipal de Assistência e Inclusão Social; Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Secre-
taria Municipal de Cultura.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2021 – PROC. Nº 300.159/2021 – DE-
TENTORA: DAVI DA M. RANGEL COMERCIAL PRODUTOS DE LIMPEZA EPP (DAMAR CO-
MERCIAL). OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Materiais de limpeza e descar-
táveis. DATA DA ASSINATURA: 30/11/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data 
da publicação da respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Lote 01: 
Item 1 – R$ 3,40 a UN. Item 2 – R$ 2,15 PCT. Item 3 – R$ 43,16 PCT. Item 4 – R$ 2,15 a UN. 
Item 5 – R$ 6,03 PCT. VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 98.996,84. LOTE 02: Item 1 – R$ 3,40 a 
UN. Item 2 – R$ 2,15 PCT. Item 3 – R$ 43,16 PCT. Item 4 – R$ 2,15 PCT. Item 5 – R$ 6,03 PCT. 
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 32.583,66. LOTE 19: Item 1 – R$ 2,58 a un. Item 2 – R$ 6,84 a 
UN. Item 3 – R$ 5,20 a UN. Item 4 – R$ 6,84 a UN. Item 5 – R$ 488,85 a UN. Item 6 – R$ 6,84 a 
UN. Item 7 – R$ 488,85 o RL. Item 8 – R$ 488,85. Item 9 – R$ 488,85 o RL. VALOR TOTAL DO 
LOTE: R$ 2.949.821,85. LOTE 20: Item 1 – R$ 2,58 a UN. Item 2 – R$ 6,84 a UN. Item 3 – R$ 
5,20 a UN. Item 4 – R$ 6,84 a UN. Item 5 – R$ 488,85 a UN. Item 6 – R$ 6,84 a UN. Item 7 – R$ 
488,85 o RL. Item 8 – R$ 488,85 o RL. Item 9 – R$ 488,85 o RL. VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 
973.765,28. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 4.055.167,63. CONTRATANTES: Gabinete do Prefei-
to; Controladoria Geral do Município; Procuradoria Geral do Município; Secretaria Municipal da 
Fazenda; Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; Secretaria Municipal de Segurança; Se-
cretaria Municipal de Serviços Urbanos; Secretaria Municipal de Obras e Habitação; Secretaria 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência ou Mobilidade Reduzida; Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação; Secretaria Munici-
pal de Educação; Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude; Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão; Secretaria Municipal do Governo; Secretaria Municipal de Assistência e 
Inclusão Social e Secretaria Municipal de Cultura.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2021 – PROC. Nº 300.161/2021 – DE-
TENTORA: VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI. 
OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Materiais de limpeza e descartáveis. DATA 
DA ASSINATURA: 30/11/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação 
da respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Lote 21: ITEM 1 – R$ 
5,80 a cx. ITEM 2 – R$ 4,06 o mc. VALOR TOTAL DO LOTE 21: R$ 33.287,94. Lote 22: ITEM 1 – 
R$ 5,80 a cx. ITEM 2 – R$ 4,06 o mc. VALOR TOTAL DO LOTE 22: R$ 10.989,26. VALOR TOTAL 
DA ARP: R$ 44.277,20. CONTRATANTES: Gabinete do Prefeito; Controladoria Geral do Muni-
cípio; Procuradoria Geral do Município; Secretaria Municipal da Fazenda; Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana; Secretaria Municipal de Segurança; Secretaria Municipal de Serviços Ur-
banos; Secretaria Municipal de Obras e Habitação; Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Defi ciência ou Mobilidade Reduzida; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação; Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Muni-
cipal de Esporte, Lazer e Juventude; Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão; Secretaria 
Municipal do Governo; Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social; Secretaria Muni-
cipal de Assuntos Jurídicos; Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Cultura.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2021 – PROC. Nº 300.164/2021 – DE-
TENTORA: TROPICS COMERCIAL DE ULTILIDADE DOMÉSTICAS EIRELI. OBJETO: Registro 
de Preços para Fornecimento de Materiais de limpeza e descartáveis. DATA DA ASSINATURA: 
30/11/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva ata: 
PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Lote 09: Item 1 – R$ 5,05 PCT. Item 2 – R$ 
5,44 a UN. Item 3 – R$ 5,50 a UN. Item 4 – R$ 5,48 a UN. VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 227.769, 
57. LOTE 10: Item 1 – R$ 5,05 PCT. Item 2 – R$ 5,44 a UN. Item 3 – R$ 5,50 a UN. Item 4 – R$ 
5,48 a UN. VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 75.753,53. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 303.523,10. 
CONTRATANTES: Gabinete do Prefeito; Procuradoria Geral do Município; Secretaria Municipal 
da Fazenda; Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; Secretaria Municipal de Segurança; 
Secretaria Municipal de Obras e Habitação; Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Defi ciência ou Mobilidade Reduzida; Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de 
Esporte, Lazer e Juventude; Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão; Secretaria Munici-
pal do Governo; Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social e Secretaria Municipal de 
Cultura.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2021 – PROC. Nº 300.163/2021 – DE-
TENTORA: SINSAI COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. OBJETO: Registro de Preços para 
Fornecimento de Materiais de limpeza e descartáveis. DATA DA ASSINATURA: 19/11/2021. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva ata. PREÇOS 
REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Lote 11: Item 1 – R$ 171,90 a CX. Item 2 – R$ 5,43 
a UN. Item 3 – R$ 4,33 MANGA. Item 4 – R$ 10,85 MANGA. VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 
1.019.843,24. LOTE 12: Item 1 – R$ 171,90 a CX. Item 2 – R$ 5,43 a UN. Item 3 – R$ 4,33 
MANGA. Item 4 – R$ 10,85 MANGA. VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 339.684,41. VALOR TOTAL 
DA ARP: R$ 1.359.527,65. CONTRATANTES: Gabinete do Prefeito; Controladoria Geral do Mu-
nicípio; Procuradoria Geral do Município; Secretaria Municipal da Fazenda; Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana; Secretaria Municipal de Segurança; Secretaria Municipal de Obras e Ha-
bitação; Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência ou Mobilidade Reduzida; 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação; 
Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude; Secreta-
ria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão; Secretaria Municipal do 
Governo; Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social e Secretaria Municipal de Cultura.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2021 – PROC. Nº 300.162/2021 – DE-
TENTORA: BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE 
EIRELI. OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Materiais de limpeza e descartá-
veis. DATA DA ASSINATURA: 30/11/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data 
da publicação da respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Lote 05: 
Item 01 – R$ 12,73 o FR. Item 2 – R$ 9,59 SA. Item 3 – R$ 28,44 o PT. Item 4 – R$ 3,39 o FR. 
Item 5 – R$ 45,33 GL. Item 6 – R$ 23,05 GL. Item 7 – R$ 6,79 o FR. Item 8 – R$ 5,19 o FR. Item 
9 – R$ 16,52 GL. Item 10 – R$ 11,69 o FR. Item 11 – R$ 8,51 GL. Item 12 – R$ 25,87 o FR. Item 
13 – R$ 11,83 o FR. Item 14 – R$ 828,49 o POTE. Item 15 – R$ 3,02 o FR. Item 16 – R$ 44,00 
GL. Item 17 – R$ 15,33 o FR. Item 18 – R$ 4,00 o FR. Item 19 – R$ 4,06 o FR. Item 20 – R$ 8,67 
o FR. Item 21 – R$ 15,01 o FR. Item 22 – R$ 3,36 a UN. Item 23 – R$ 36,57 o FR. Item 24 – R$ 
4,11 a UN. Item 25 – R$ 7,38 o FR. Item 26 – R$ 18,71 o PCT. Item 27 – R$ 20,41 o FR. Item 
28 – R$ 20,20 RF. Item 29 – R$ 110,61 o FR. Item 30 – R$ 11,69 o FR. Item 31 – R$ 43,77 GL. 
Item 32 – R$ 4,27 GL. Item 33 – R$ 11,83 GL. Item 34 – R$ 11,40 a CX. Item 35 – R$ 18,85 o FR. 
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 9.034.218,13. LOTE 06: Item 1 – R$ 12,73 o FR. Item 2 – R$ 9,59 
SA. Item 3 – R$ 28,44 o GL. Item 4 – R$ 3,39 o FR. Item 5 – R$ 45,33 GL. Item 6 – R$ 23,05 GL. 
Item 7 – R$ 6,79 o FR. Item 8 – R$ 5,19 o FR. Item 9 – R$ 16,52 GL. Item 10 – R$ 11,69 o FR. 
Item 11 – R$ 8,51 GL. Item 12 – R$ 25,87 o FR. Item 13 – R$ 11,83 o FR. Item 14 – R$ 828,49 o 
POTE. Item 15 – R$ 3,02 o FR. Item 16 – R$ 44,00 GL. Item 17 – R$ 15,33 o FR. Item 18 – R$ 
4,00 o FR. Item 19 – R$ 4,06 o FR. Item 20 – R$ 8,67 o FR. Item 21 – R$ 15,01 o FR. Item 22 – 
R$ 3,36 a UN. Item 23 – R$ 36,57 o FR. Item 24 – R$ 4,11 a UN. Item 25 – R$ 7,38 o FR. Item 26 
– R$ 18,71 PCT. Item 27 – R$ 20,41 o FR. Item 28 – R$ 20,20 RF. Item 29 – R$ 110,61 GL. Item 
30 – R$ 11,69 o FR. Item 31 – R$ 43,77 GL. Item 32 – R$ 4,27 GL. Item 33 – R$ 11,83 GL. Item 
34 – R$ 11,40 a CX. Item 35 – R$ 18,85 o FR. VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 3.001,051,82. LOTE 
13: Item 1 – R$ 35,29 OCT. Item 2 – R$ 58,93 PCT. Item 3 – R$ 88,40 PCT. Item 4 – R$ 106,95 
PCT. Item 5 – R$ 147,30 PCT. VALOR TOTAL DO LOTE: 1.895.617,41. LOTE 14: Item 1 – R$ 
35,29 PCT. Item 2 – R$ 58,93 PCT. Item 3 – R$ 88,40 PCT. Item 4 – R$ 106,95 PCT. Item 5 – R$ 
147,30 PCT. VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 626.693.96.  LOTE 15: Item 1 – R$ 0,18 a UN. VALOR 
TOTAL DO LOTE: R$ 54.00,00. LOTE 16: Item 1 – R$ 0,18 a UN. VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 
18.000,00. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 14.629.581,32. CONTRATANTES: Gabinete do Prefei-
to; Controladoria Geral do Município; Procuradoria Geral do Município; Secretaria Municipal da 
Fazenda; Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; Secretaria Municipal de Segurança; Se-
cretaria Municipal de Serviços Urbanos; Secretaria Municipal de Obras e Habitação; Secretaria 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência ou Mobilidade Reduzida; Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação; Secretaria Municipal 
de Educação, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude; Secretaria Municipal de Saú-
de; Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão; Secretaria Municipal do Governo; Secretaria 
Municipal de Assistência e Inclusão Social e Secretaria Municipal de Cultura.

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

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE SUSPENSÃO

PROCESSO N° 69904/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2021

OBJETO: Aquisição de materiais de en-
fermagem, curativos e insumos em geral 
de material de enfermagem e para uso do 
Pronto Atendimento, PASC e ESF´s do Mu-
nicípio de Cajati - SP, através de SRP (Sis-
tema de Registro de Preços).

Em virtude dos problemas técnicos de 
acesso a internet na data de 03/12/2021, 
que impossibilitaram a sessão de lances do 
Pregão em referência, conforme artigo 35 
do Decreto nº 10024/2019 fi ca a sessão de 
lances prorrogada para as 09:00 horas do 
dia 07/12/2021.

O presente esclarecimento encontra-se no 
site da Prefeitura em www.cajati.sp.gov.br e 
as demais condições do edital e Ata de Re-
gistro de Preços permanecem inalteradas. 

Cajati, 03 de dezembro de 2021.

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO N° 69906/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2021

OBJETO: Aquisição de impressora DRY 
com nobreak para aparelho de raio-X digital 
e películas especiais para radiologia digital 
(películas radiográfi cas) para atender as de-
mandas do Pronto Atendimento Reynaldo 
Guerra e PSF´s do Município de Cajati - SP.

Em virtude dos problemas técnicos de 
acesso a internet na data de 03/12/2021, 
que impossibilitaram a sessão de lances do 
Pregão em referência, conforme artigo 35 
do Decreto nº 10024/2019 fi ca a sessão de 
lances prorrogada para as 10:00 horas do 
dia 07/12/2021.

O presente esclarecimento encontra-se no 
site da Prefeitura em www.cajati.sp.gov.br e 
as demais condições do edital e Ata de Re-
gistro de Preços permanecem inalteradas. 

Cajati, 03 de dezembro de 2021.

LEANDRO DE MORAIS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

RATIFICAÇÃO DO ATO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
022/2.021

PROCESSO N.º 068/2.021

Ratifi co o ato da Assessoria Jurídica, 
que dispensou a licitação com funda-
mento no Artigo 24, Inciso VIII da Lei 
nº 8.666/93, alterada pelas Leis nº 
8.883/94 e 9.648/98, em favor da HEL-
DER FRANCISCO NALIATO referente 
à “locação, montagem, manutenção e 
desmontagem de ornamentação nata-
lina para os espaços: portal de entrada 
da cidade, e Av. Beira Mar , no valor 
de R$ 16.900,00 (dezesseis mil e no-
vecentos reais), conforme consta do 
Processo nº 068/2.021, da Dispensa 
de Licitação nº 022/2.021,  autorizan-
do a efetivação contratação e emissão 
d os documentos equivalentes, vez que 
o processo se encontra devidamente 
instruído.
 
Publique-se. 
Cananéia, 06 de dezembro de 2.021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

RELATÓRIOS RESUMIDOS DA 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 

RREO 5º BIMESTRE 2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ES-
TÂNCIA DE CANANÉIA COMUNICA 
QUE, já se encontram publicados os 
Relatórios Resumidos da Execução 
Orçamentária, referente ao 5º Bimes-
tre de 2021, exigidos pela Lei Comple-
mentar 101/00, artigo 48.

Os Relatórios, na integra, estão dispo-
níveis no site www.cananeia.sp.gov.br 
– Transparência - Portal da Transpa-
rência – Prestação de Contas.

Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia, 03 de dezembro de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Ligue já: 
11. 3729-6600  3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

B11gazetasp.com.br 
SÁBADO, 4 A SEGUNDA-FEIRA,

6 DE DEZEMBRO DE 2021 

 A KIA STONIC SX 
HÍBRIDO

Motor: Kappa, 1.0 T-GDI 
tubo, três cilindros, 
injeção direta, gasolina, 
998 cm³
Sistema híbrido: leve 
MHEV, 48 volts
Bateria: polímeros de 
lítio
Potência: 118 cavalos a 
6 mil rpm
Torque: 17,1 kgfm a 4 mil 
rpm
Potência combinada: 
120 cavalos
Torque combinado: 
20,1 kgfm
Câmbio: automático de 
7 marchas
Direção: elétrica
Tração: dianteira
Aceleração: de zero 
a 100 km/h em 10,3 
segundos
Velocidade máxima: 
184 km/h
Suspensão: dianteira 
independente 
tipo MacPherson, 
molas helicoidais, 
amortecedores a gás, 
traseira eixo de torção, 
molas  helicoidais, 
amortecedores a gás
Porta-malas: 352 litros
Tanque de 
combustível: 45 litros
Preço: R$ 149.990

FICHA TÉCNICA

 A Este ano tem marcado 
importantes mudanças para 
a Kia Motors – não apenas 
na sua terra natal, a Coreia 
do Sul, como também no 
Brasil. Com o nome de ape-
nas Kia e um novo logoti-
po, apresentados em Seul 
no início do ano e no Brasil 
em outubro, a marca per-
tencente ao Grupo Hyundai 
dá agora seu primeiro passo 
de transformação dentro da 
própria corporação, na qual 
pretende ser a ponta de lan-
ça na corrida pela eletrifi-
cação veicular. Para tal ta-
refa, acaba de trazer para o 
mercado brasileiro o híbri-
do Stonic. Produzido na Co-
reia do Sul, o SUV compacto 
chega em uma versão, a SX, 
lançada por R$ 149.990. Na 
contramão do marketing da 
fabricante oriental, não se 
trata de o utilitário espor-
tivo compacto eletrificado 
mais barato do Brasil, mas 
o único representante em 
sua categoria no país. Por 
isso mesmo, uma compara-
ção e uma busca por concor-
rentes diretos ao Stonic no 
mercado nacional não são 
exatamente precisas. A pró-
pria Kia elege como rivais di-
retos o Chevrolet Tracker, o 
Volkswagen T-Cross, o Hyun-
dai Creta, o Honda HR-V e o 
Fiat Pulse – e nenhum deles 
conta com tecnologia híbri-
da. “Primeiro SUV compac-
to híbrido do país, o Stonic 
conta com o benefício de 
dispensa do rodízio e IPVA 
reduzido na cidade de São 
Paulo. Trata-se de um dos 
modelos Kia rumo à lide-
rança do mercado global de 
veículos híbridos e elétricos. 
Com o Stonic, inaugurare-
mos uma nova fase aqui no 
mercado brasileiro, com au-

DIVULGAÇÃO

O Stonic tem estilo esportivo e se destaca pela opção de teto 
colorido, como o amarelo do lançamento no Brasil

O Stonic traz motor 1.0 Kappa turbo de três cilindros a gasolina 
com sistema híbrido leve MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) 

NOVIDADE. Utilitário 
esportivo Stonic 
chega com tecnologia 
híbrida leve

Um novo tempo

De acordo com a Kia, o Stonic tem acabamento imitando fi bra de 
carbono e pretos brilhantes no painel central 

mento expressivo de nosso 
portfólio com mais mode-
los eletrificados. Para maio 
de 2022, pretendemos trazer 
SUV 100% elétrico EV6, que 
já está em fase de homologa-
ção”, afirma José Luiz Gandi-
ni, presidente da Kia Brasil.

O Kia Stonic compartilha 
a plataforma GB com o hat-
ch Rio e tem um porte seme-
lhante ao do Hyundai Creta. 
Com linhas bem trabalhadas 
e modernas – uma caracte-
rística da Kia, que marcou 
época com a geração ante-
rior do Sportage –, o Sto-
nic tem estilo esportivo e se 
destaca pela opção de teto 
colorido, como o amarelo 
do lançamento no Brasil. As 
opções de uma só cor são o 
Preto Aurora perolizado, o 
Branco Claro, o Cinza Pere-
ne, o Amarelo Superior, o 
Vermelho Alerta e o Azul Es-
portivo metálicos. São sete 
combinações de biton, com 
a capota em Preto Aurora, 
Vermelho Alerta e o Amare-
lo Superior. A garantia é de 
cinco anos, incluindo a bate-
ria de 48V e o sistema MHEV.

(“Eco”, “Normal” e “Sport”), 
permitindo ao motorista es-
colher a maneira de dirigir 
que mais o agrada. Com essa 
configuração, o Stonic – con-

forme dados do Inmetro – re-
gistrou desempenho de 13,3 
km/l na cidade e de 13,2 km/l 
na estrada. A Kia garante que 
o Stonic é capaz de acelerar 

IMPRESSÕES 

 A Apesar das dimensões 
compactas, com 4,14 m de 
comprimento, 1,76 m de lar-
gura e 1,52 m de altura, a ca-
bine do Kia Stonic busca pro-
porcionar espaço e conforto 
para os ocupantes, com 2,58 
m de distância de entre-ei-
xos. O tanque de combustí-
vel (45 litros) fica abaixo do 
banco traseiro para dar aos 
passageiros mais espaço para 
as pernas e posição de assen-
to mais baixa. As rodas são 
de liga leve de 17 polegadas, 
e o porta-malas tem capaci-
dade de 325 litros. Segundo a 
Kia, o Stonic tem acabamen-
to imitando fibra de carbono 
e pretos brilhantes no painel 
central e materiais de toque 
“soft” nas laterais internas, no 
forro e nos bancos. 

O sistema de entreteni-
mento incorpora as funcio-
nalidades dos smartphones, 
por meio da tela flutuante e 
sensível ao toque de 8 polega-
das no centro do painel, com-
patível com os sistemas Apple 
CarPlay e Android Auto, e au-
xilio às manobras com a câ-
mera de ré com guias dinâ-

micas de estacionamento no 
monitor. Os passageiros tra-
seiros também podem car-
regar smartphones por meio 
de uma entrada USB. O Stonic 
vem equipado com ar-condi-
cionado digital automático e 
controle frontal, volante mul-
tifuncional, computador de 
bordo com tela digital colo-
rida de 4,3 polegadas com in-
dicador de fluxo de energia e 
sistema de som.

O Stonic é construído so-
bre uma plataforma com 51% 
de aço avançado de alta resis-
tência. O uso de adesivos es-
truturais garante carroceria de 
alta rigidez torcional, 24% su-
perior à geração anterior, tudo 
de acordo com a fabricante 
oriental. Essas tecnologias in-
cluem seis airbags (frontais, 
laterais e de cortina), controle 
de estabilidade e tração, retro-
visores externos com regula-
gem e rebatimento elétricos, 
aquecíveis e com repetidores 
das setas integrados em leds, 
sistema Isofix, freios com ABS 
e EBD, sensor de estaciona-
mento traseiro e assistente de 
partida em rampa.

Questões
internas

O Stonic traz motor 1.0 
Kappa turbo de três cilindros 
a gasolina com sistema híbri-
do leve MHEV (Mild Hybrid 
Electric Vehicle) Smarts-
tream de 48V, com 120 ca-
valos de potência e torque 
de 20,5 kgfm combinados. 
O Smartstream é uma gera-
ção de trem de força que in-
corpora os esforços da Kia 
para tentar liderar o próxi-
mo movimento de mobili-
dade do mundo. Responde às 
várias necessidades dos mo-
toristas, enquanto os HEVs 
(Hybrid Electric Vehicles) e os 
PHEVs (Plug-in Hybrid Elec-
tric Vehicles) ainda buscam 
mais acessibilidade. O siste-
ma de comando do motor 
do Stonic é composto por 
DOHC de 12 válvulas e por 
E-CVVT, acrescido do Co-
mando de Válvulas de Dura-
ção Variável, que propicia, se-
gundo a marca sul-coreana, 
o modo de condução “Vele-
jar”, desligando o propulsor 
por completo em situação 
de rodagem plana e, por con-
sequência, gerando econo-
mia de combustível. Assim, 
o sistema híbrido do Stonic 
intercala suas ações, entran-
do o lado “verde” quando o 
veículo encontra uma des-
cida, por exemplo, poupan-
do o motor a combustão, e, 
em subidas, quando o “po-
wertrain” necessita de mais 
força, voltando a ser aciona-
do o propulsor tradicional 
automaticamente. O motor 
a combustão desenvolve po-
tência de 118 cavalos a 6 mil 
rotações por minuto e tor-
que de 17,1 kgfm a 4 mil giros, 
acoplado ao câmbio automá-
tico de 7 marchas e dupla 
embreagem DCT. O modelo 
tem três modos de condução 

de zero a 100 km/h em 10,3 
segundos e chegar à máxima 
de 184 km/h.

Contudo, apesar dos pla-
nos assumidamente ambi-
ciosos, o presidente da Kia 
Brasil lembra que os objeti-
vos iniciais de comercializa-
ção do Stonic foram prejudi-
cados pela crise mundial de 
componentes e pelos efei-
tos colaterais da pandemia, 
como o próprio transporte 
de navio desde a Coreia do 
Sul. “Nossa meta era vender 
400 unidades mensais do 
carro este ano. Entretanto, 
recebemos um lote inicial de 
apenas 150 unidades, todas 
já vendidas. Estamos levan-
do fé no segundo embarque. 
Fizemos um pedido de mais 
1.200 unidades para serem 
trazidas para o Brasil até o 
fim do ano”, completa Gan-
dini. (Daniel Dias/AutoMotrix)
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PANORAMA

 A Combinando design exte-
rior agressivo e interior alta-
mente tecnológico, as primei-
ras unidades da sexta geração 
do Mercedes-Benz Classe C 
chegam ao Brasil no final de 
janeiro de 2022. Oferecido em 
duas versões eletrificadas, o 
modelo já pode ser reservado 
nas concessionários da mar-
ca, com preços sugeridos de 
R$ 349.900 para o C 200 AMG 
Line e de R$ 399.900 para o C 

Valor agregado
A PARTIR DE R$ 349 MIL. A Mercedes-Benz traz para o Brasil  
a sexta geração do Classe C, em duas versões AMG Line

las (iguais nas duas configu-
rações), a C 200 tem potên-
cia de 204 cavalos de 5.800 a 
6.100 rotações por minuto e 
torque de 30,5 kgfm de 1.800 
a 4 mil giros. A versão acelera 
de zero a 100 km/h em 7,1 se-
gundos e pode atingir a velo-
cidade de 241 km/h. Já a C 300 
tem 258 cavalos de potência a 
5.800 rpm e 40,5 kgfm de tor-
que de 2 mil a 3.200 rpm, po-
dendo acelerar até 100 km/h 
em seis segundos e chegar a 
250 km/h. 

 O interior do modelo adi-
ciona um toque esportivo. A 
grade Panamericana, típica da 
linha AMG, domina a fren-
te do carro com o logotipo 
da marca esculpido na par-
te central de cima, separan-
do os conjuntos ópticos bem 
afilados com leds, inclusive 
nas luzes de circulação diurna 
(DRL). O design das lanternas 
ostenta uma aparência diur-
na e noturna inconfundível. 
As lâmpadas foram separadas 
em cada lado com a abertura 
da tampa do porta-malas.

Em comparação ao Clas-
se C anterior, a última gera-
ção do Pacote de Assistência 
à Direção tem funções adi-
cionais e avançadas. Em uma 
situação de perigo, os siste-
mas de assistência são capa-

zes de responder a colisões 
iminentes conforme o grau 
de gravidade do risco. Os três 
principais assistentes são o 
Active Distance Assist Distro-
nic, que pode manter automa-
ticamente uma distância pré-
-definida dos veículos à frente, 
com a novidade de monitora-
mento de carros parados na 

estrada em velocidade de até 
100 km/h. O Active Steering 
Assist, que ajuda o motorista 
a permanecer na pista, e o Tra-
ffic Sign Assist, que reconhe-
ce os sinais de trânsito. Mes-
mo instruções condicionais, 
como “piso molhado”, são re-
conhecidas pelos sensores de 
bordo. (Daniel Dias/AutoMotrix)

Motor é à gasolina de 4 cilindros e sistema de bordo de 48V EQ Boost

DIVULGAÇÃO

Mercedes-Benz User Experience tem tela central de 12 polegadas

Sexta geração do Mercedes-Benz Classe C desembarca no Brasil no final de janeiro de 2022

 A Dando continuidade às 
novidades da parceria com 
Marvel, a Yamaha do Brasil, 
que recentemente apresen-
tou a MT-03 Homem de Ferro, 
lança agora a scooter NMax 
Homem-Aranha. A edição 
especial e limitada da scoo-
ter mais potente da categoria 
chega com grafismos inspira-
dos no traje do heroico alter 
ego do fotógrafo Peter Parker 
para, segundo a Yamaha, “tra-
zer mais agilidade a quem se 
aventura pelas ruas sob duas 
rodas”. Lançadas em 2020, as 
demais edições especiais Ya-
maha/Marvel foram a Lander 
250 Capitão América, a Fazer 
250 Pantera Negra e a Fazer 
250 Capitã Marvel. Dentre os 
conceitos inspirados em su-
perheróis apresentados no 
Salão de Duas Rodas de 2019, 
ainda faltam os lançamentos 
da naked MT-07 Thor, e da 
scooter Neo Homem-Formi-
ga, que homenageia o herói 
que tem a capacidade de al-
terar o seu tamanho para se 
adequar aos desafios.

Como as edições espe-
ciais anteriores, o novo mo-
delo tem cores e grafismos 
inspirados no traje do herói 
da Marvel. O vermelho é pre-
dominante e os detalhes re-
metem ao icônico símbolo da 
aranha e às teias que confe-
rem uma inusitada mobilida-
de ao Homem-Aranha. A ver-
são preserva o motor de 160 
cc com 15,4 cavalos da NMax 
“normal”, que tem freios ABS 

DIVULGAÇÃO

A NMax Homem-Aranha tem câmbio automático, sistema Smart 
Key, que por aproximação permite ligar a moto, e tomada 12 volts

Novo modelo tem cores e grafismos inspirados no traje do herói 
da Marvel, com a cor vermelho como predominante

300 AMG Line.
As versões da sexta gera-

ção do Classe C têm motor a 
gasolina de quatro cilindros 
equipado com o sistema 
de bordo de 48V EQ Boost, 
que confere até 27 cavalos e 
20,5 kgfm de torque adicio-
nais. Ambas serão equipadas 
com o “AMG Line”, pacote de 
acabamentos desenvolvido 
para tornar o sedã mais es-
portivo, com itens como pa-

ra-choques e rodas exclusi-
vos. O grande destaque fica 
para a nova geração do Mer-
cedes-Benz User Experience 
(MBUX), agora com tela cen-
tral de 12 polegadas – duas 
vezes maior que a versão 
anterior. 

Com 4,75 m de compri-
mento, 1,82 m de largura, 1,43 
m de altura, 2,86 m de distân-
cia de entre-eixos e 455 litros 
de capacidade no porta-ma-

nas duas rodas, painel 100% 
digital e farol e lanterna em 
leds, além do sistema Stop & 
Start - desliga o motor, reli-
gando automaticamente ao 
acelerar - e comando de vál-
vulas variável (VVA), para pro-
porcionar maior economia de 
combustível.

A NMax Homem-Ara-
nha tem câmbio automáti-
co, sistema Smart Key, que 
por aproximação permite li-
gar a moto, e tomada 12 volts. 
O assento tenta ser confortá-
vel para quem pilota e para o 
garupa e conta com grande 
espaço de armazenagem na 
parte de baixo e porta-obje-
tos com tampa. O apoio dos 
pés é amplo e permite esco-
lher a posição de pilotagem 
mais agradável.

A NMax Homem-Aranha 
chega à rede de concessioná-
rias na primeira quinzena de 
dezembro, com preço público 
sugerido de R$ 16.490, mais 
o frete. Do mesmo modo de 
que nos modelos anteriores 
inspirados nos super-heróis 
da Marvel, uma coleção de 
roupas e acessórios Homem-
-Aranha foi desenvolvida e 
produzida pela marca brasi-
leira Piticas, que também é 
uma aliada da Disney com 
exclusividade para o cobran-
ding das marcas. Os itens po-
dem ser encontrados nas con-
cessionárias Yamaha e pelo 
e-commerce (yamaha-motor.
com.br). (Edmundo Dantas/Auto-
Motrix)

O assento tenta ser confortável para quem pilota e para o garupa 
e conta com grande espaço de armazenagem na parte de baixo 

Nas teias do marketing
DE CINEMA. A Yamaha lança no Brasil a edição 

especial e limitada Homem-Aranha da scooter NMax
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