DocuSign Envelope ID: 3D23767E-F17A-478F-8319-33D1645DE784

R$ 4,00

Terça-feira

14 DE JUNHO DE 2022

DF e outros Estados - R$ 5,00

FUNDADO EM 1.999 - ANO 22 - Nº 5.965

gazetasp.com.br

‘Há indícios de que fizeram alguma maldade com desaparecidos’, diz Bolsonaro. BRASIL/A5
ALAN SANTOS/PR

Roubos crescem
10,8% no primeiro
trimestre no Estado

Futsal feminino Corpos são
de Taboão vence encontrados no
Libertadores
Vale do Javari
Taboão da Serra viveu no sábado
(11) a maior conquista da história de
uma equipe esportista da cidade.
As meninas do futsal golearam o
San Lorenzo por 6 a 0 e garantiram
o inédito título da Libertadores, organizado pela Conmebol, nesta edição realizada na Bolívia. ESTADO/A3

A família do jornalista Dom Phillips,
colaborador do jornal britânico The
Guardian, disse que dois corpos foram encontrados ontem no Vale
do Javari (AM), na Amazônia, e que
serão periciados para confirmar se
são de Dom e do indigenista BruBRASIL/A5
no Araújo Pereira.

registros de roubos no Estado em 2022 contra 54.077 de 2021

ARMAS NO CONGRESSO

NÃO DISPUTARÁ CARGO

O boletim divulgado pelo Instituto Sou da Paz nesta segunda-feira
(13) revelou que o número de roubos praticados em São Paulo cresceu 10,8% no primeiro trimestre

Grupo pró-armas
Michelle Bachelet diz
atua dentro de
não buscar mandato
BRASIL/A5
MUNDO/A5
gabinetes
na ONU

A Dados do Instituto Sou da Paz apontam que foram 59.904
deste ano em relação ao mesmo
período do ano passado. Ao todo,
foram 59.904 registros de roubos
em 2022 contra 54.077 de 2021.
Os maiores registros ocorreram

em regiões do interior e na capital paulista. Os roubos de veículos seguiram a mesma tendência
e tiveram um aumento de 15,9%
ESTADO/A3
no Estado

Ex-governador,
Doria desiste de
carreira pública
O ex-governador de São Paulo João
Doria (PSDB) anunciou sua volta à
iniciativa privada em 1º de julho de
2022. Ele garantiu que deixa a vida
pública com a sensação de dever
cumprido. Doria integrará o conselho Grupo de Líderes Empresariais, instituição do Grupo Doria, do
qual é fundador. O ex-governador
trabalhará com Henrique Meirelles
e Celso Lafer. Ele afirmou que não
terá função executiva, nem remuESTADO/A3
neração financeira.

SAÚDE NACIONAL

3º caso de varíola dos
macacos é confirmado
BRASIL/A5
no País

Datena chora
após declaração
de Silvio Santos
ANEXO/A10

Rendimento do
brasileiro bate
recorde negativo
No segundo ano de pandemia,
em 2021, o rendimento médio dos
brasileiros caiu para o menor patamar registrado desde 2012. De
acordo com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE),
o rendimento médio mensal real
domiciliar per capita em 2021 foi
de R$ 1.353. Em 2012, primeiro ano
da série histórica da pesquisa, esse
rendimento era o equivalente
SERVIÇOS/A2
a R$ 1.417.

ANDRÉ LUCAS ALMEIDA/FOLHAPRESS

Prepare o agasalho Semana
começa gelada e frio deve
permanecer na Capital

RIVALDO GOMES/FOLHAPRESS

A semana começou gelada com pouca nebulosidade e temperaturas mínimas oscilando em torno dos 6,7°C na capital paulista. Baseada nas informações do CGE, a
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) decretou estado de alerta para
baixas temperaturas. Os próximos dias seguem com sol e temperaturas em gradatiESTADO/A3
va elevação, porém as madrugadas ainda continuam geladas .

Capital amplia leitos para
atender casos respiratórios
A Secretaria Municipal da Saúde
decidiu ampliar o número de leitos para pacientes com problemas
respiratórios. A decisão foi tomada por conta do aumento do número de casos e internações por
Covid-19. De acordo com a pasta,
na manhã de ontem, foram abertos 50 novos leitos voltados para o
atendimento de doenças respiratórias no Hospital Municipal da Bra-

silândia, na zona norte da Capital.
Segundo dados da gestão municipal, a taxa de ocupação de leitos
de Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) para Covid-19 está em 84% no
Hospital Municipal (HM) Brasilândia, e em 86% no HM Profª Lydia
Storópoli. A taxa de ocupação de
leitos Covid-19 na rede municipal
é de 70% para UTI e de 61% para
ESTADO/A3
enfermaria.
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Chuva

Sol com aumento
de nuvens à tarde
e pancadas de
chuva à noite.

Dia de sol com
névoa fraca ao
amanhecer.
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Não podem circular na cidade de
São Paulo das 7h às 10h e das 17h
às 20h veículos com placas final:
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25°
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Nos fins de semana não há rodízio.
Valor da multa é de R$ 130,16.

PESQUISA DO IBGE. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE), o rendimento médio mensal real domiciliar per capita em 2021 foi de R$ 1.353

Rendimento do brasileiro
é o menor desde 2012
DIVULGAÇÃO/PMA

IBGE em Embu das Artes. O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para recenseador para o Censo 2022. São 130 vagas
temporárias para Embu das Artes e a remuneração será
por produção. Para se inscrever é necessário ter o Ensino
Fundamental Completo. Inscrições gratuitas vão até o
dia 15 de junho. Mais informações no site www.ibge.gov.
br/acesso-informacao. (GSP)
Novo concurso. Portaria publicada ontem (13) no Diário
Oficial da União autoriza a realização de concurso público da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, com
699 vagas. Do total de vagas, 469 serão destinadas para
o cargo de analista-tributário e 230 para o cargo de auditor-fiscal. Segundo a portaria, o prazo para a publicação
do edital de abertura do concurso público será de seis
meses. A portaria também autoriza o prazo de dois meses de antecedência mínima entre a publicação do edital
e a realização da primeira prova do certame. “A publicação da portaria é a confirmação de uma das pautas prioritárias da administração da Receita Federal”, diz nota do
órgão. (AB)
Vagas em Bertioga. A Prefeitura de Bertioga está com
inscrições para o processo seletivo voltado à contratação temporária de psicólogos. Os profissionais atuarão
durante a execução do Programa Prospera Família, realizado em parceria com o Governo do Estado. São duas
vagas, sendo uma destinada a pessoa com deficiência.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o
próximo dia 23 de junho, exclusivamente pela internet.
A remuneração será de R$ 3.943,82 por 40 horas de trabalho semanais. Para o exercício das funções, é exigida
a habilitação profissional até a data da apresentação dos
documentos pelos candidatos convocados. Como requisito para a inscrição, é necessário que o candidato seja
brasileiro ou naturalizado; esteja em pleno exercício dos
direitos civis e políticos; esteja de acordo com a Justiça
Eleitoral, esteja em dia com o Serviço Militar; não tenha
sido, quando no exercício do cargo ou função pública,
demitido por justa causa ou a bem do serviço público
(municipal estadual e federal); não ter registro de antecedentes criminais; e conhecer e estar de acordo com as
exigências presentes no edital. (GSP)

N

o segundo ano
de pandemia,
em 2021, o rendimento médio
dos brasileiros
caiu para o menor patamar
registrado desde 2012. De
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o rendimento
médio mensal real domiciliar per capita em 2021 foi de
R$ 1.353. Em 2012, primeiro
ano da série histórica da pesquisa, esse rendimento era
o equivalente a R$ 1.417. Em
2020, no primeiro ano de
pandemia, era de R$ 1.454.
Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (Pnad) Contínua Rendimento de todas as
fontes 2021, divulgados na
sexta-feira (10). Esses valores
referem-se a uma média de
quanto recebe cada um dos
brasileiros, por mês. Os valores de anos anteriores são
atualizados pela inflação do
período para que possam ser
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dos brasileiros caiu para o menor patamar registrado desde 2012

comparados. Esses rendimentos tratam-se de médias,
o que significa que há grupos
que ganham mais, grupos
que ganham menos e ainda
aqueles que não possuem
rendimento.
A pesquisa mostra que,
em média, os brasileiros estão recebendo menos e também que menos brasileiros

possuem algum rendimento. O percentual de pessoas
com rendimento na população do país caiu de 61% em
2020 para 59,8% em 2021, o
mesmo percentual de 2012 e
também o mais baixo da série histórica.
O IBGE considera no levantamento os rendimentos
provenientes de trabalhos; de

Batatinha frita
1, 2, 3

* Nilton Cesar
Tristão é Cientista
Político. Opinião
Pesquisa & GovNet

“Um jornal independente é um jornal que tem
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
leitores. O Leitor em primeiro lugar”.

SERGIO SOUZA
Fundador

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA /FOLHAPRESS

D No segundo ano de pandemia, em 2021, o rendimento médio

aposentadoria e pensão; de
aluguel e arrendamento; de
pensão alimentícia, doação
e mesada de não morador;
além de outros rendimentos.
Considerados apenas
os brasileiros que possuem
rendimento, a média mensal registrada em 2021 foi
R$ 2.265, segundo o IBGE,
a menor da série histórica.
As menores médias desde
2012 entre as pessoas com
rendimento também foram
registradas em aposentadoria e pensão, com média de
R$1.959 e em outros rendimentos (R$ 512).
Entre 2020 e 2021, a participação do trabalho na
composição do rendimento
médio aumentou de 72,8%
para 75,3%. Mas, apesar do
aumento da população ocupada, a massa do rendimento mensal real de todos os
trabalhos caiu 3,1%, indo de
R$ 223,6 bilhões para R$ 216,7
bilhões, no período. (AB)

* Nelson Fernandes
é empresário e
colaborou neste
artigo

Evidente que há
razões de sobra
para que o povo
canarinho esteja
padecendo de
muitos distúrbios
emocionais,
afinal,
presenciaram
momentos
dramáticos como
da pandemia

E

m 31/12/2022 chegará ao final a
primeira temporada de *Round
Six Brazilian Governament*, uma
série ambientada na vida real
que teve início em 01/01/2019.
No transcorrer desse período, os espectadores tupiniquins contemplaram atônitos
capítulos repletos de tensão, angústia e
desespero. A produção que poderia ser
classificada como uma mescla de gêneros
que combina elementos de terror, suspense psicológico e tragicomédia, teve como
principais protagonistas inúmeros personagens bufões especializados em atuações
cinematográficas pouco memoráveis do
tipo pastelão.
Contudo, resultante da baixa audiência
qualificada e considerada um fracasso de
crítica e público, tudo indica que não contará com uma segunda temporada, sendo
que provavelmente na data de 02/10/2022
o seu cancelamento definitivo seja anunciado oficialmente. Todavia, as lembranças intensas dessa época de desventuras
e destemperanças se transformarão em
estopins para pesadelos recorrentes, conjunto de rememorações e reminiscências
esculpidas no fundo do espírito, advindas
de um processo coletivo de estresse pós-traumático.
Evidente que há razões de sobra para
que o povo canarinho esteja padecendo
de muitos distúrbios emocionais, afinal,
presenciaram momentos dramáticos
como da pandemia de Sars-Cov-2 que
ceifou a existência corpórea de quase
670.000 compatriotas; além disso, assistiram roendo as unhas, a imersão de 125
milhões de lares na tragédia da insegurança alimentar e mais de 33 milhões submetidos às agruras degradantes da fome; com
plena manifestação de pânico e ansiedade, testemunharam o Estado que um dia
ocupou a posição de 6ª maior economia
do mundo, despencar para a 13ª colocação;
chocaram-se com a renda média do trabalhador desabando quase 10% no prazo
de doze meses, a menor dos últimos dez

anos; perambulando entre as gôndolas
dos supermercados, perceberam que os
produtos da cesta básica no acumulado
anualizado da inflação atingiu a marca de
67%; souberam que, mesmo diante das
projeções da ONU que coloca o mundo
no limiar do maior aumento no custo de
vida de uma geração, fato que ampliará o
risco de conflitos civis e protestos sociais,
o Governo Federal anunciou que pretende
desvincular os recursos do pré-sal destinados obrigatoriamente para investimento
no Fundo Social, “que possuem o objetivo
de constituir fonte de recursos ao combate
à pobreza e o desenvolvimento de setores
como Educação, Saúde, Cultura, Ciência
e tecnologia e Meio ambiente”; foram
alertados por estudos realizados pelo FMI
que a defasagem escolar provocará perdas
de até 9,1% na renda dos atuais estudantes
ao longo de suas vidas, porquanto que o
prognóstico coloca o Brasil na terceira pior
posição entre os países do G20, apenas à
frente da Indonésia e México; igualmente,
são atormentados pelas lembranças que
no início do ano de 2020 o preço médio
do diesel nas bombas encontrava-se na
casa de R$ 3,07 por litro, em março de 2021
a quantia saltou para R$ 4,33, e hoje em
várias localidades do território nacional o
valor ultrapassa os R$ 7,00.
Entre tantos outros episódios que geralmente causam “tremores, mãos suadas,
boca seca, tonturas, desconforto abdominal, falta de ar, coração acelerado, sensação
de desmaio, palpitações e náuseas”.
A boa notícia reside na constatação de
que os estúdios do *Centrão Entertainment Pictures* chegaram à conclusão e
passaram a admitir que o atual projeto
burlesco praticamente esgotou a viabilidade de sucesso e sua substituição por outra
obra melhor elaborada está 90% garantida.
Então, preparem-se, pois teremos novidades em 2023.
A produção deste artigo também
contou com a colaboração do empresário
Nelson Fernandes.
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CORONAVÍRUS NA CAPITAL. Hospital Municipal da Brasilândia passou a ter 50 novos leitos nesta segunda-feira

BALANÇO

SP amplia número de leitos
para doenças respiratórias

Crime: roubos
crescem 10,8%
no 1º trimestre
no estado de SP

A A Secretaria Municipal da
Saúde decidiu na manhã desta segunda-feira (13) ampliar o
número de leitos para pacientes com problemas respiratórios. A decisão foi tomada por
conta do aumento do número de casos e internações por
Covid-19.
De acordo com a pasta, nesta segunda (13) foram
abertos 50 novos leitos voltados para o atendimento de
doenças respiratórias no Hospital Municipal da Brasilândia, na zona norte da Capital.
DADOS.
Segundo dados da gestão municipal, a taxa de ocupação de
leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) para Covid-19
está em 84% no Hospital Municipal (HM) Brasilândia, e
em 86% no HM Profª Lydia
Storópoli.
A taxa de ocupação de leitos Covid-19 na rede municipal é de 70% para UTI e de 61%
para enfermaria. O texto conta com informações do “G1”.

A O boletim divulgado pelo
Instituto Sou da Paz nesta segunda-feira (13) revelou que o
número de roubos praticados
em São Paulo cresceu 10,8% no
primeiro trimestre deste ano
em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo,
foram 59.904 registros de roubos em 2022 contra 54.077 de
2021.
Os maiores registros ocorreram em regiões do interior e
na capital paulista. Os roubos
de veículos seguiram a mesma
tendência e tiveram um aumento de 15,9% no estado. Na
Capital, o crescimento foi de
23,9% e no interior, de 22,5%.
O coordenador de projetos
do Sou da Paz, Rafael Rocha,
relaciona a queda no número
de letalidade violenta ao investimento em armas não letais, ao controle e à fiscalização
do trabalho da polícia em São
Paulo nos últimos dois anos.
As informações foram divulgadas pelo “R7”.

A taxa de
ocupação de
leitos Covid-19 na
rede municipal é
de 70% para UTI
e de 61% para
enfermaria
ALERTA.
Em São Paulo, o número de
novas internações por Covid-19 no estado de São Paulo aumentou 60% nas últimas duas semanas, segundo
dados da Secretaria da Saúde.
Apesar do crescimento, a
média móvel atual ainda é
muito inferior à verificada no
pico da pandemia, em março
de 2021, e também no ápice
deste ano, verificado no final
de janeiro.
No final do mês passado,
o comitê de saúde do governo de SP voltou a recomendar uso de máscara em locais
fechados. (GSP)

DIVULGAÇÃO/PMSP

Taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 está em 84% no Hospital Municipal Brasilândia

Frio deve permanecer na Capital; veja previsão
Os próximos dias seguem com sol e
temperaturas em gradativa elevação, porém
as madrugadas ainda continuam geladas

A A semana começou gelada com pouca nebulosidade
e temperaturas mínimas oscilando em torno dos 6,7°C na
capital paulista. Dessa forma,
a madrugada mais fria do ano
continua sendo a do dia 20 de
maio, quando houve o registro de 6,3°C em média na cidade e 1,1°C na Capela do Socorro,
zona sul. Entretanto os dados
das estações meteorológicas
da Prefeitura de São Paulo indicam que a mínima absoluta
de segunda-feira atingiu 0,7°C
na região de Engenheiro Marsilac, no extremo sul da cidade,
superando esta marca anterior.
Os próximos dias seguem
com sol e temperaturas em

gradativa elevação, porém as
madrugadas ainda continuam
geladas na Grande São Paulo.
A terça (14) ainda começa
com muito frio, já que os termômetros devem oscilar em
torno dos 9°C durante a madrugada. No decorrer do dia o
sol diminui a sensação de frio,
mas mesmo assim as temperaturas máximas não devem superar os 17°C. Não há condições
para chuva na capital paulista.
Na quarta-feira (15) o sol
predomina e favorece a gradativa elevação das temperaturas. Mesmo assim, a sensação de frio ainda deve persistir,
com mínimas em torno dos
10°C. (GSP)

NELSON ANTOINE/FOLHAPRESS

Hoje o dia começa com muito frio, já que os termômetros devem oscilar em torno dos 9°C em SP

Boletim do
Instituto Sou da
Paz apontou que o
número de roubos
em SP cresceu
10,8% no primeiro
trimestre deste
ano em relação ao
ano passado
“Antes, nada acontecia ou o
policial era afastado. Hoje existem medidas intermediárias”,
diz o pesquisador. “Não adianta registrar imagens se elas não
forem analisadas, se os policiais que agirem com excesso
de força não forem responsabilizados. Isso a polícia de São
Paulo tem feito.”, afirma Rocha
sobre medidas complementares que devem ser adotadas.
Os registros de latrocínios
- roubos seguidos de mortes -,
no primeiro trimestre de 2021,
foram 44 ocorrências contra 43
no início deste ano.
“Quando há um aumento
no número de roubos, a tendência é que haja de latrocínios também”, diz Rocha. “É
um crime mais complexo porque envolve a arma de fogo e
a piora da situação econômica,
que pode influenciar os roubos”, completa. (GSP)

Doria voltará ao setor privado e
Futsal feminino de Taboão da
Serra é campeão da Libertadores afirma que continua no PSDB
A Taboão da Serra viveu na
tarde do último sábado (11) a
maior conquista da história
de uma equipe esportista da
cidade. As meninas do futsal
golearam o San Lorenzo por
6 a 0 e garantiram o inédito
título da Libertadores, organizado pela Conmebol, nesta
edição realizada na Bolívia.
A equipe de Taboão da
Serra conquistou o título
com 100% de aproveitamento, confirmando que hoje é
a maior equipe de futsal da
América Latina. A goleada foi
sacramentada com dois gols
de Natalinha, dois de Pão Britez e dois de Luana que fecharam a goleada sobre o time
argentino.
De acordo com Priscila
Silva, supervisora da equipe, um dos principais adversários do Futsal Feminino
Taboão da Serra foi a altitu-

REPRODUÇÃO

As meninas do futsal de Taboão da Serra golearam o San
Lorenzo por 6 a 0 e garantiram o inédito título da Libertadores
de, que causou mal estar em
várias jogadoras, inclusive
ocasionando sangramentos
nasais.
A treinadora Cris Souza precisou solicitar cilin-

dros de oxigênios para ajudar o grupo a se adaptar aos
2.558 metros acima do nível
do mar. A matéria na íntegra está no site da Gazeta.

(GSP e Portal O Taboanense)

A Três semanas depois de
desistir de sua pré-candidatura à Presidência da República, o ex-governador João
Doria reuniu jornalistas para
um café da manhã na capital
nesta segunda-feira. Ele anunciou que vai voltar a atuar no
setor privado e permanece
no PSDB.
A cúpula do tucana resistia à candidatura do ex-governador, que ficou isolado
na sigla.
O tucano disse que recebeu um “honroso convite”
para integrar, a partir de 1°
de julho, o Conselho do Grupo de Líderes Empresariais
(Lide), entidade fundada por
ele e hoje presidida por seu
filho, João Doria Neto.
O ex-chanceler Celso Lafer e o ex-ministro Henrique
Meirelles também farão parte
do conselho do Lide.

Doria disse que não terá
função executiva no grupo e
nem será remunerado.
Em um discurso de cerca
de 20 minutos, Doria falou sobre os 6 anos de vida pública
entre as prévias do PSDB para
a prefeitura em 2016 e a atribulada disputa interna pela
vaga de candidato tucano ao
Palácio do Planalto.
“Não sou um profissional
da política. Sou um gestor.
Mas respeito os profissionais
da política”, disse Doria.
EDUARDO LEITE.
Passados 77 dias da renúncia
ao cargo de governador do
Rio Grande do Sul, ocasião
em que disse que o gesto não
lhe retirava “nenhuma possibilidade” e “oferecia todas”,
Eduardo Leite (PSDB) está de
volta ao ponto de partida.
Em coletiva ao lado do

atual governador Ranolfo
Vieira Júnior (PSDB), o tucano descumpriu as reiteiradas
promessas de que não concorreria à reeleição e anunciou candidatura ao Piratini.
Ainda que fora do cargo, tentará ser o nome a quebrar
o tabu do estado que nunca
reelegeu um governador.
“Essa decisão é uma decisão coletiva. Ouvi diversas
opiniões, não só a minha. E eu
mudei de opinião, mas não de
princípios. É legítimo, é benéfico, separar o governador do
candidato e eu só concorreria
dessa forma. O Rio Grande do
Sul virou o jogo, mas o jogo
não terminou.”
“Se o plano A fosse ser presidente, eu teria trocado de
partido. O plano A era dar a
melhor contribuição possível ao País.” (Igor GIelow e Caue
Fonseca, da FP)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇOIABA DA SERRA, torna público que, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022
- Processo Administrativo 095/2022, cujo objeto é Aquisição de Eletrodomésticos para as Unidades
de Saúde do município de Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência no Anexo I, foi
ADJUDICADO em 09/06/2022, pelo pregoeiro ora signatário e pela Autoridade Municipal, e
HOMOLOGADO pela Autoridade Municipal o seu resultado no dia 10/06/2022, para as empresas: ELO
TECH TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA sob o CNPJ: 20.748.707/0001-98, nos lotes 01, 02,
03, 04, 06 e 10 perfazendo um valor de R$ 27.105,00. ISABELA FERNANDA LOPES DA SILVA
FERNANDES sob o CNPJ: 35.072.521/0001-39, nos lotes 05, 07, 08 e 09 perfazendo um valor de
7.210,00. Araçoiaba da Serra, 10 de junho de 2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

Secretaria de Governo
Aviso de Licitação - Tomada de Preços - Processo nº 130-2022 - Tomada de Preços nº 22/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de uma ponte em aduelas pré-moldadas de concreto armado, com fornecimento de materiais, mão-de-obra especializada, equipamentos, acessórios e infraestrutura necessária à execução dos trabalhos. Data da sessão pública:
01/07/2022 às 09 horas. Local da realização da sessão pública e do protocolo dos envelopes
contendo a documentação relativa à habilitação e proposta: Secretaria de Governo, sito à Avenida Gofredo Schelini, nº 245 – Vila Bandeirantes (Almoxarifado Municipal). Edital na íntegra: À
disposição dos interessados no endereço supra, bem como no site www.doiscorregos.sp.gov.br.
Informações pelo telefone: (14)3652-9950 das 13:00 às 16:00 horas, em dias de expediente.
Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

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, a seguinte licitação:
EDITAL Nº 55/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2022
DATA DA REALIZAÇÃO: 29/06/2022
HORÁRIO: A PARTIR DAS 15:00 HORAS
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Conexão de Internet, com IP – Estatístico com velocidades de Download e Upload simétricos. A conectividade deverá
disponibilizar IPv4 público/32 e quando houver necessidade IPv6 públicos/48. A contratada deverá
fornecer os equipamentos necessários em comodato, visando acessos permanente e completo para
conexão à rede mundial de computadores – INTERNET, com Velocidade, Instalação, Configuração,
Manutenção e Suporte Técnico, devendo estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante os
7 (sete) dias da semana, destinados a diversos departamentos da Prefeitura Municipal de Bebedouro,
e a diversos setores do Departamento Municipal de Saúde (ESFs, Vetores e Zoonoses, CEREST,
SESMET e Vigilância Epidemiológica).
IMPORTANTE:
O Edital e seus respectivos Anexos serão fornecidos aos interessados gratuitamente no site oficial 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., 13 de junho de 2022.
Paulo Sergio Garcia Sanchez
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

Prefeitura de Castilho
Termo de Adjudicação. Processo Licitatório 107/2022. Pregão 23/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos dos serviços de saúde e
demais órgãos pertinentes, tais como a coleta de lixo hospitalar, contaminados e perfuro cortantes, para atender as necessidades da Secretaria de
Saúde e Vigilância Epidemiológica. Consubstanciado aos termos da Ata
da Sessão de Julgamento, considerando a regularidade do procedimento,
Resolve, por bem, nos termos da Lei 10.520/02, Adjudicar, os itens do objeto licitado, à empresa abaixo delineada: Constroeste Construtora e Participações Ltda. Avenida Rio Branco, nº 1.647 - Salas 10-11-12 - Campos
Elíseos. São Paulo – SP. CNPJ (MF): 06.291.846/0001-04. Itens: 01 e 02.
Valor: R$ 128.400,00 (Cento e vinte e oito mil e quatrocentos reais). Castilho – SP, 10 de junho de 2022. Hélio Prates Brandão. Pregoeiro.

Prefeitura de Castilho
Termo de Homologação. Processo Licitatório 107/2022. Pregão 23/2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de coleta,
transporte, tratamento e destinação final de resíduos dos serviços de saúde
e demais órgãos pertinentes, tais como a coleta de lixo hospitalar, contaminados e perfuro cortantes, para atender as necessidades da Secretaria de
Saúde e Vigilância Epidemiológica. Considerando a adjudicação constante
da ata dos trabalhos da sessão pública de julgamento, lavrada pelo Sr.
Pregoeiro, designada pela Portaria nº. 001, de 04/01/2022; 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, à empresa
abaixo delineada e determinar que sejam tomadas as providências ulteriores. Constroeste Construtora e Participações Ltda. Avenida Rio Branco,
nº 1.647 - Salas 10-11-12 - Campos Elíseos. São Paulo – SP. CNPJ (MF):
06.291.846/0001-04. Itens: 01 e 02. Valor: R$ 128.400,00 (Cento e vinte e
oito mil e quatrocentos reais). Castilho – SP, 13 de junho de 2022. Paulo
Duarte Boaventura. Prefeito.

Prefeitura de Castilho
Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo
Licitatório 110/2022, na modalidade de Pregão 24/2022, na forma presencial, para o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, desinfetante, sacos plásticos e gás liquefeito de petróleo, visando atender as
necessidades da Merenda Escolar (Ensino Fundamental, Creches e PréEscola). Data: 29 de junho de 2022, às 09 horas. O edital completo e seus
anexos serão fornecidos aos interessados, na Praça da Matriz, 247, na
cidade de Castilho, Estado de São Paulo, e o arquivo digital será disponibilizado pelo e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.br. Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo interessado
na Divisão de Licitações desta municipalidade, ou através do telefone (18)
3741-9000 ramal 9034, quando o assunto se relacionar com os termos do
presente edital, ou na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, através
do telefone (18) 3741 2074, quando a dúvida se relacionar com o objeto
licitado. Castilho – SP, 13 de junho de 2022. Paulo Duarte Boaventura –
Prefeito.

Prefeitura de Castilho
Termo de Adjudicação. Processo Licitatório 96/2022. Pregão 17/2022. Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, montados
em cestas básicas, para contemplar o programa de atendimento emergencial de famílias carentes, para atender a solicitação da Secretaria da
Assistência Social e Cidadania. Consubstanciado aos termos da Ata da
Sessão de Julgamento, considerando a regularidade do procedimento, Resolve, por bem, nos termos da Lei 10.520/02, Adjudicar, os itens do objeto
licitado, à empresa abaixo delineada: Sagrado & Vidotto Araçatuba Ltda.
Rua do Fico, 1.675 – Jardim Dona Amélia. Araçatuba – SP. CNPJ (MF):
02.183.748/0001-00. Itens: 01 ao 12 e 13. Valor: R$ 646.380,00 (Seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta reais). Castilho – SP, 13 de
junho de 2022. Hélio Prates Brandão. Pregoeiro.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE MARÍLIA - HCFAMEMA
Aviso de Licitação na Modalidade
Pregão Eletrônico Nº 194/2022, PROCESSO Nº 2022/00546,
para aquisição eventual e futura de MEDICAMENTOS,
com encerramento em 29/06/2022 às 09:00 hs.
Mais informações e aquisição do Edital completo,
fone/fax (14) 3434-2501
ou nos sites: www.hc.famema.br e www.bec.sp.gov.br .

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO N.º 004/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2022, Contratada: POLARMIX EMPREENDIMENTOS LTDA,
inscrita no CNPJ. sob nº 17.838.691/0001-08. Objeto: Contratação de empresa especializada em Reforma e Revitalização, para obras no Terminal
Rodoviário do município de Embu Guaçu – São Paulo – SP, conforme especificações contidas no Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro,
Planilha Orçamentária, Projetos, e demais exigências contidas no presente
edital licitatório e Anexo I. Embu Guaçu 13 de junho de 2022, José Antônio
Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE ALTERAÇÃO -

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 053/2022;
Processo licitatório nº 080/2022.TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE LANCES
PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão CONTRATAÇÃO
DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃODE UM CONJUNTO DE
SERVIÇOS RELATIVOS À LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICAS E SERVIÇOS CORRELATOS À MANUTENÇÃO
URBANA DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO, FERRAMENTAS
E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS RELACIONADOS A LIMPEZA URBANA DE
EXECUÇÃO CONTINUADA, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS: Até 06/07/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 06/07/2022 às 09:00hrs no
site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 13/06/2022.PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

AVISOS DE LICITAÇÃO

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº
071/2022; Processo licitatório nº 119/2022.TIPO:MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA DE
LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM OBJETO: Constitui objeto do presente pregão
o REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE LEITE DERIVADOS PARA DIVERSOS ORGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: Até 27/06/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 27/06/2022 às 09:00hrs no
site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 13/06/2022.PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 072/2022;
Processo licitatório nº 120/2022.TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE LANCES
PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO
DE PREÇOSPARA AQUISIÇÃO DE ENTULHO RECICLADO E MOIDO PARA MANUTENÇÃO NASESTRADAS
RURAIS DO MUNICIPIO, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS: Até 27/06/2022 às 13:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 27/06/2022 às 14:00hrs no
site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 13/06/2022.PREGOEIRO: Leandro
Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº
073/2022; Processo licitatório nº 121/2022.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA DE
LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS OXIGÊNIO, CILINDROS E AR COMPRIMIDOS, EM COMODATO,
SEGUINDO AS NORMAS DA ABNT PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
E UNIDADES DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até 04/07/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia
04/07/2022 às 09:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico
www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 13/06/2022. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº
074/2022; Processo licitatório nº 122/2022.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA DE
LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o
REGISTRO DE PREÇOS DE ÓLEO DE SOJA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL,
INFANTIL,ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU, PARA
12 (DOZE) MESES, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: Até 04/07/2022 às 13:30hrs.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 04/07/2022 às 14:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 13/06/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 075/2022;
Processo licitatório nº 123/2022. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE LANCES
PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão CONTRATAÇÃO
DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO PARA TODA
ADMINISTRAÇÃO, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: Até 06/07/2022 às 13:30hrs.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 06/07/2022 às 14:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 13/06/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 076/2022;
Processo licitatório nº 124/2022.TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE LANCES
PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO
DE PREÇOS DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, conforme especificações
constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até 08/07/2022 às 08:30hrs.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 08/07/2022 às 09:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 13/06/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 078/2022;
Processo licitatório nº 126/2022.TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE LANCES
PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM. OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO
DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA PARA TODA ADMINISTRAÇÃO, conforme especificações
constantes no Anexo I do edital. DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até 08/07/2022 às 13:30hrs.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 08/07/2022 às 14:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 13/06/2022. PREGOEIRO: Leandro
Mariano da Silva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

Pregão Presencial Nº 66/22, Edital Nº 92/22, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: O
registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de suplemento
alimentar. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos
no dia 29/06/22, das 9h às 9h30 na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline nº 600,
Jd de Lucca. O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site
www.itatiba.sp.gov.br. Informações: tel.(11) 3183-0655. Maria Ângela C. C. de Lima
– Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU

Extrato de Adjudicação e Homologação
Pregão nº 52/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de móveis e eletrodomésticos. Á
vista dos elementos informativos constantes do presente processo, e em especial, a
decisão do pregoeiro e equipe de apoio encarregada de julgar e processar o pregão nº
52/2022 (pregão eletrônico) homologo e adjudico a licitação, promovida para Registro
de Preços para aquisição de móveis e eletrodomésticos.
Cajuru/SP 14 de junho de 2022.
Alex Moretini - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº
045/2022, objetivando o registro de preço de avental, máscara e touca descartáveis,
no dia 28 de junho de 2022, 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, 13 de junho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA Secretário de Administração.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 209/2022
Processo Administrativo nº 066623/2022
LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CONFORME LEI
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E SUAS ALTERAÇÕES
POSTERIORES.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de Papel Sulfite A4, conforme edital e seus
anexos.
Valor Estimativo: R$ 33.615,00 (trinta e três mil, seiscentos e quinze reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 29 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 29 de junho de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 29 de junho de 2022 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, 13 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu
Secretário Municipal da Administração

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022 - PROCESSO Nº 200.549/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL.
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 29 de junho de 2022, exclusivamente
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das
Cruzes, 13 de junho de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
DE PIRACICABA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 059/2022 - PROCESSO N.º 2869/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE PABX DIGITAL, TARIFADOR E GRAVADOR, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES. Início da sessão pública para entrega e abertura dos envelopes: 28/06/2022
às 08h30min, na Sala de Licitações do SEMAE. Aquisição de edital: www.semaepiracicaba.sp.gov.br
(sem custo) ou Setor de Protocolo (recolhimento de R$ 10,00 (dez reais)), de 2ª a 6ª feira, das 08 às
16 horas - SEMAE - Rua XV de Novembro, 2.200 - Fone (19) 3403-9614/9623. Piracicaba/SP, 10 de
junho de 2022. Maurício André Marques de Oliveira - Presidente do Semae

DECRETO Nº 4185, DE 13 DE JUNHO DE 2022
Dispõe sobre a Permissão de Uso de bem imóvel e bens móveis, à Associação Comercial e Empresarial de
Guararema - ACE, para a gestão do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e dá outras providências.
LEI Nº 3488, DE 13 DE JUNHO DE 2022
Dispõe sobre reserva de percentual de vagas aos já inscritos nos programas habitacionais para que estes
tenham direito ao sorteio das moradias sejam estas financiadas no todo, ou em parte, pelo Executivo Municipal, e dá outras providências.
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o Decreto nº 2665, de 01/09/2009,
esta publicação apresenta-se em sua forma resumida. Seu texto integral encontra-se disponível na Portaria
da Prefeitura Municipal de Guararema, bem como no site da Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br).

A4

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas
Hospital de Clínicas
AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o Pregão
Eletrônico PE - HC nº 00434/2022, Oferta de Compra BEC/SP 102202100592022OC00356, Processo
15P-1083/2022, do tipo menor preço por item destinado a Registro de Preços de CEFTAZIDIMA,
VANCOMICINA E OUTROS MEDICAMENTOS, conforme discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das
propostas eletrônicas será até o dia 29/06/2022 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 https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
A Prefeitura Municipal de Brodowski torna público o Pregão Eletrônico nº 004/2022, tipo Menor Preço Unitário; cujo objeto
é o registro de preço para eventuais e futuras aquisições de tinta asfáltica e placas de sinalização viária. Início do cadastro
das propostas: 15/06/2022, às 08h00. Término cadastro das propostas: 29/06/2022, às 08h00. Abertura das propostas:
29/06/2022, às 09h00. Início da disputa de preços: 29/06/2022, às 09h00. Local da realização da licitação: Plataforma
BLL (www.bllcompras.com). Retirada do edital: disponível no site do Município de Brodowski, www.brodowski.sp.gov.
br; Plataforma BLL (www.bllcompras.com). Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br.
Brodowski, SP, 13 de junho de 2022. José Luiz Perez - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
A Prefeitura Municipal de Brodowski torna público o Pregão Eletrônico nº 005/2022, tipo Menor Preço Unitário; cujo
objeto é o registro de preço para eventuais e futuras prestações de serviços de digitalização de páginas, indexação e geração da biblioteca digital contendo o acervo de todos os documentos da Prefeitura de Brodowski. Início do cadastro das
propostas: 15/06/2022, às 08h00. Término cadastro das propostas: 30/06/2022, às 08h00. Abertura das propostas:
30/06/2022, às 09h00. Início da disputa de preços: 30/06/2022, às 09h00. Local da realização da licitação: Plataforma
BLL (www.bllcompras.com). Retirada do edital: disponível no site do Município de Brodowski, www.brodowski.sp.gov.
br; Plataforma BLL (www.bllcompras.com). Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br.
Brodowski, SP, 13 de junho de 2022. José Luiz Perez - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022
A Prefeitura Municipal de Brodowski torna público o Pregão Eletrônico nº 006/2022, tipo Menor Preço Global; cujo objeto
é a aquisição de equipamentos esportivos e de ginástica para implantação da Academia ao Ar Livre. Início do cadastro das
propostas: 15/06/2022, às 08h00. Término cadastro das propostas: 01/07/2022, às 08h00. Abertura das propostas:
01/07/2022, às 09h00. Início da disputa de preços: 01/07/2022, às 09h00. Local da realização da licitação: Plataforma
BLL (www.bllcompras.com). Retirada do edital: disponível no site do Município de Brodowski, www.brodowski.sp.gov.br
ePlataforma BLL (www.bllcompras.com). Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br.
Brodowski, SP, 13 de junho de 2022. José Luiz Perez - Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 134/2022 - PREGAO PRESENCIAL Nº 44/2022 - EDITAL Nº 72/2022
O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem
possa interessar, que no dia 04 de julho 2022 às 09h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada licitação aberta através do Edital nº
72/2022 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto o
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS CIVIS,
PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E PRÉDIOS UTILIZADOS PELO MUNICÍPIO conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no
Paço Municipal, à Rua Osvaldo Pongetti, 196, Jardim Primavera, de segunda à sexta-feira das 08:00
às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.
novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda
através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou compras@novaeuropa.sp.gov.br.
Nova Europa, aos 13 de junho de 2022.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 135/2022 - PREGAO PRESENCIAL Nº 45/2022 - EDITAL Nº 73/2022
O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem
possa interessar, que no dia 18 de julho de 2022, às 09h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita à Rua 15 de Novembro, nº 75, Centro, será realizada aberta através do Edital nº
73/2022 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO ITEM, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA A SER REALIZADA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO INSTALADOS NAS
DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, conforme especificações técnicas contidas no Termo
de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua Osvaldo Pongetti, 196, Jardim Primavera, de segunda à sexta-feira das
08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Europa
– www.novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou
ainda através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou compras@novaeuropa.sp.gov.br.
Nova Europa, aos 13 de junho de 2022.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Prefeitura de Castilho
Termo de Homologação. Processo Licitatório 96/2022. Pregão 17/2022.
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, montados em cestas básicas, para contemplar o programa de atendimento emergencial de famílias carentes, para atender a solicitação da Secretaria da Assistência Social e Cidadania. Considerando a adjudicação constante da ata
dos trabalhos da sessão pública de julgamento, lavrada pelo Sr. Pregoeiro,
designada pela Portaria nº. 001, de 04/01/2022; 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, à empresa abaixo delineada
e determinar que sejam tomadas as providências ulteriores. Sagrado & Vidotto Araçatuba Ltda. Rua do Fico, 1.675 – Jardim Dona Amélia. Araçatuba – SP. CNPJ (MF): 02.183.748/0001-00. Itens: 01 ao 12 e 13. Valor: R$
646.380,00 (Seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta reais).
Castilho – SP, 13 de junho de 2022. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

AVISO DE REABERTURA. Pregão Eletrônico Nº 55/22, Edital Nº 80/22, Tipo Menor Preço por Item.
Objeto: Contratação de equipe técnica (coordenador técnico, técnico de equipe e auxiliar técnico) para
o Centro de Formação Esportiva – Modalidade Basquete. O cadastro das Proposta e entrega dos
Documentos de Habilitação serão recebidos até o dia 29/06/22, 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 o endereço acima das 9h às 17h, sites www.itatiba.sp.gov.br
e www.bbmnetlicitacoes.com.br. Informações: tel.(11) 3183-0655. Adriana O. Schiavinatto - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA
EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2022 – PROCESSO Nº 074/2022 Objeto: A Prefeitura Municipal de Paulicéia, Estado de São Paulo, em cumprimento as Leis Federais
n° 8.666/93 e 10.520/02, torna público, que realizará Pregão Presencial, dia 04 de JULHO de
2022, às 09:00 horas, na sala de Licitações, situada à Avenida Paulista, n° 1.649, Centro, visando
a contratação de serviços de telefonia móvel com fornecimento de 28 linhas telefônicas livre, para
a utilização em várias Secretarias do Município de Paulicéia, visando uso corporativo, pelo período
de 12 (doze) meses. Quaisquer esclarecimentos e informações serão prestados pelo Pregoeiro,
de segunda à sexta-feira, nos horários das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30, na Avenida
Paulista, n° 1.649, ou através do telefone (18) 3876-1240. Paulicéia/SP, 13 de junho de 2022.
Antonio Simonato - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA
EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2022 – PROCESSO Nº 075/2022 Objeto: A Prefeitura Municipal de Paulicéia, Estado de São Paulo, em cumprimento as Leis Federais
n° 8.666/93 e 10.520/02, torna público, que realizará Pregão Presencial, dia 30 de JUNHO de
2022, às 15:00 horas, na sala de Licitações, situada à Avenida Paulista, n° 1.649, Centro, visando
a Aquisição de caminhão novo, sem uso, ano e modelo 2022, tipo toco com tração 4x2, equipado
com tanque pipa, para ser utilizado no setor de infraestrutura urbana do Município de Paulicéia, de
acordo com as especificações constantes do Termo de Referência anexo - Convênio 100893/2022,
firmado entre o Município de Paulicéia e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, por
meio da Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais. Quaisquer
esclarecimentos e informações serão prestados pelo Pregoeiro, de segunda à sexta-feira, nos
horários das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30, na Avenida Paulista, n° 1.649, ou através do
telefone (18) 3876-1240. Paulicéia/SP, 13 de junho de 2022. Antonio Simonato - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022- PROCESSO Nº 076/2022 – REPETIÇÃO – Objeto: contratação
de empresa especializada, para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de
equipamentos e materiais para a execução de obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, no Conjunto
Habitacional Maria Rodrigues de Oliveira, denominado Paulicéia “C”, tendo em vista o Convênio nº
SP doc nº SH - 1208843/2021, firmado entre o Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria da
Habitação e o Município de Paulicéia/SP. Encerramento: 30 de JUNHO de 2022 às 13:30 horas. O
Edital da presente Tomada de Preços, em sua integra e anexos, poderão ser retirados através do site
www.pauliceia.sp.gov.br, ou na sede da Prefeitura Municipal de Paulicéia de segunda à sexta-feira,
no horário das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30. Quaisquer esclarecimentos e informações
serão prestados pela Comissão Municipal Permanente de Licitação, nos dias e horários acima
mencionados, na Avenida Paulista, n.º 1.649, Paulicéia, Estado de São Paulo, ou através do telefone
(0xx18) 3876-1240. Paulicéia/SP, 13 de junho de 2022 –Antonio Simonato – Prefeito.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE

ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS
AVISO DE ALTERAÇÃO NO EDITAL - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 028/2022 - PROCESSO N° 0801/2022

Objeto: Aquisição de materiais e produtos para laboratório, conforme
edital e seus anexos. O NOVO EDITAL na íntegra poderá ser examinado
pelos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações.
NOVA DATA: Abertura das propostas às 9h do dia 30/06/2022 e início da
sessão de disputa às 14h do dia 30/06/2022 (horário de Brasília).
São Carlos, 13 de junho de 2022.
Setor de Contratos e Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 49/2022, PROCESSO: 331/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE
PREÇO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 12/07/2022 as 09h00, 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) 4693-8012.
JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.
Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser
conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://flip.gazetasp.com.br
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AMAZÔNIA. Família do inglês diz que corpos achados na floresta

são de Dom Phillips e de Bruno Pereira; Polícia Federal nega

Corpos são
encontrados no
Vale do Javari
A A família do jornalista
Dom Phillips, colaborador do
jornal britânico The Guardian,
informou que dois corpos foram encontrados nesta segunda-feira (13) em meio às buscas no Vale do Javari (AM), na
Amazônia, e que serão periciados para confirmar se são de
Dom e do indigenista Bruno
Araújo Pereira, servidor licenciado da Funai (Fundação Nacional do Índio).
Em nota, a Polícia Federal
negou que os corpos de Bruno
e Phillips tenham sido encontrados. Os dois estão desaparecidos desde 5 de junho, quando foram vistos pela última
vez no trajeto entre a comunidade ribeirinha São Rafael
e a cidade de Atalaia do Norte,
para onde se deslocariam em
uma embarcação.

Os dois estão
desaparecidos
desde 5 de junho,
quando foram
vistos pela
última vez no
trajeto entre a
comunidade São
Rafael e cidade de
Atalaia do Norte
Procurado pelo UOL, Marcus Farias Sampaio, irmão de
Alessandra, confirmou a informação sobre a localização de
dois corpos durante as buscas.
Contudo, negou que eles tenham sido identificados.
“[Minha irmã] foi sinaliza-

Bolsonaro diz que
gasolina deve ficar
R$ 2 mais barata
Ele disse também que o preço do diesel
deve cair R$ 1 com aprovação do Congresso

A O presidente Jair Bolsona-

ro (PL) afirmou nesta segunda-feira (13) que o preço da
gasolina deve cair R$ 2 e o do
diesel R$ 1 caso o Congresso
aprove as medidas que visam
reduzir os impostos sobre os
combustíveis.
O chefe do Executivo disse acreditar que as propostas
serão aprovadas nesta semana, mas não deu detalhes dos
cálculos usados para chegar
aos números apresentados
ontem.
“A previsão é cair por vol-

ta de R$ 2 o litro da gasolina e
cair por volta de R$ 1 o preço
do diesel”, disse em entrevista à CBN Recife.
O mandatário fez referência a duas propostas em curso no Legislativo. Uma delas limita a 17% a alíquota
de ICMS sobre combustíveis
cobrada por governadores;
a outra, autoriza o governo
federal a compensar estados
que zerarem a cobrança do
ICMS sobre diesel e gás de
cozinha.
“Vamos falar do Rio de

da por um amigo agora pela
manhã que dois corpos foram encontrados, mas entendemos que ainda precisam ter
a identificação”, relatou, em
conversa pelo WhatsApp.
Paul Sherwood, cunhado
de Dom, disse ao jornal The
Guardian ter sido informado
sobre a localização de dois corpos pela embaixada brasileira
na Inglaterra. “Eles não descreveram a localização. Disseram apenas que os corpos
foram encontrados na floresta e que estavam amarrados
junto a uma árvore. Mas os
corpos ainda não foram identificados”, informou ao The
Guardian.
Em nota, o comitê de crise
coordenado pela Polícia Federal descartou a informação
de que os corpos de Bruno e

Janeiro: ICMS é de 34% e
vai passar para 17%. Não sei
quanto é em Pernambuco,
mas a média no Brasil está
em 29%, 30%. Vai diminuir
bastante o ICMS da gasolina.
E daí o que acontece nessa
questão: vai ter uma diminuição enorme. Isso daí logicamente a gente vai sentir
na ponta da linha, a diminuição dos preços”, afirmou o
presidente.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Bruno Araújo Pereira e Dom Phillips desapareceram enquanto viajavam entre comunidades na Amazônia
Dom teriam sido encontrados.
Mas não se posicionou sobre
a possível localização de dois
corpos, que estariam sendo
periciados.
“Não procedem as informações que estão sendo divulgadas a respeito de terem
sido encontrados os corpos de
Bruno Pereira e Dom Phillips.
Conforme já divulgado, foram
encontrados materiais biológicos que estão sendo periciados e os pertences pessoais

Bolsonaro disse que os
governadores precisam entender que as medidas irão
beneficiar a população, apesar de representar perda de
arrecadação aos caixas estaduais.
“Tem que pensar no povo,
não é estado está perdendo.
Quem está perdendo é o
povo que está pagando muito
caro”, disse ainda Bolsonaro.
(Matheus Teixeira, da FP)

ADRIANO VIZONI/FOLHAPRESS

Motociata de admiradores do presidente Bolsonaro em São Paulo

dos desaparecidos”, diz a PF.
“Tão logo haja o encontro,
a família e os veículos de comunicação serão imediatamente informados”, conclui o
texto, sem mencionar a informação posterior da localização de dois corpos ainda não
identificados.
BOLSONARO.
Antes de os corpos serem encontrados, o presidente Jair
Bolsonaro (PL) afirmou nesta

tornou-se nesta segunda-feira
(13) a segunda monarca a mais
tempo no trono na história.
Ela está nesta posição há 70
anos e 127 dias, um a mais do
que o período do rei Bhumibol
Adulyadej, que liderou a Tailândia de 1946 a 2016, quando
morreu, aos 88 anos.
A britânica só fica atrás do
rei Luís 14, da França, que permaneceu no trono por 72 anos
e 110 dias, de 1643 a 1715. A diferença é que o líder absolutista
se tornou rei aos quatro anos
e só assumiu de fato o controle do reino em 1661, quando
tinha 23. Elizabeth 2ª, por sua
vez, tinha 25 quando recebeu
o título.
Em 1952, o Reino Unido
ainda emergia da devastação
da Segunda Guerra Mundial,
e Winston Churchill era premiê –a rainha acompanhou

SIMON DAWSON/ASSOCIATED PRESS

A britânica só fica atrás do rei Luís 14, da França, que permaneceu
no trono por 72 anos e 110 dias, entre os anos de 1643 e 1715
14 primeiros-ministros desde
que chegou ao trono.
Segundo o Guinness, o livro dos recordes, ela é, também, a rainha mais velha no
posto e a monarca britânica

mais velha de todos os tempos. No início do mês, Elizabeth 2ª celebrou o Jubileu de
Platina, série de eventos em
homenagem aos 70 anos de
seu reinado. (FP)

A A chilena Michelle Bachelet, 70, alta comissária para direitos humanos da ONU, disse nesta segunda (13), em um
anúncio surpresa, que não disputará mais um mandato à
frente do cargo.
O anúncio foi feito durante
o início da 50ª sessão do Conselho de Direitos Humanos,
em Genebra, e chegou poucas
semanas após Bachelet retornar de uma visita à China –a
primeira de um alto comissário em pelo menos 15 anos–
na qual foi alvo de críticas de
especialistas, organizações e
ativistas de direitos humanos.
Ela, que também é ex-presidente do Chile, foi ao país de
Xi Jinping para, entre outras
coisas, acompanhar a situação
em Xinjiang, província de 1,6
milhão de km² onde o regime
é acusado de reprimir e encarcerar massivamente a minoria
muçulmana uigur.

(Anna Satie, Herculano Barreto Filho
e Matheus Teixeira, da FP)

País tem novo caso de
varíola dos macacos
A O Brasil tem mais um caso
de varíola dos macacos diagnosticada. Na noite de domingo (12), o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância
em Saúde do Rio Grande do Sul
notificou uma ocorrência de
“caso importado” da doença.
O diagnóstico foi confirmado laboratorialmente pelo Instituto Adolf Lutz de São Paulo.
Trata-se de um paciente residente em Porto Alegre, do sexo
masculino, 51 anos, que viajou
para Portugal, com retorno ao
Brasil no dia 10 deste mês.
O paciente está em isolamento domiciliar, junto com
os seus contatos, apresenta
quadro clínico estável, sem
complicações e está sendo monitorado pelas secretarias de
Saúde do estado e do município”, diz nota divulgada pelo

Elizabeth se torna 2ª monarca a Bachelet não buscará
mais tempo no trono na história novo mandato na ONU
A A rainha Elizabeth 2ª, 96,

segunda-feira que vê indícios
de que o indigenista e o jornalist enham sido submetidos “a alguma maldade”. Eles
estão desaparecidos desde o
último dia 5.
“Os indícios levam a crer
que fizeram alguma maldade
com eles, porque já foram encontrados boiando no rio vísceras humanas que já estão
em Brasília para fazer DNA.”

O anúncio foi
feito durante a
50ª sessão do
Conselho de
Direitos Humanos,
e chegou poucas
semanas após
Bachelet retornar
de uma visita à
China

Ao retormar da visita, Bachelet, frustrando expectativas, afirmou que sua presença no país asiático não havia
configurado uma investigação. Ela tampouco divulgou
um relatório sobre a situação
local, que já estaria pronto e é
amplamente reivindicado por
ONGs. (FP)

Ministério da Saúde.
O ministério acrescenta
que “todas as medidas de contenção e controle foram adotadas imediatamente após a
comunicação de que se tratava
de um caso suspeito de monkeypox [varíola dos macacos,
em inglês], com o isolamento do paciente e rastreamento
dos seus contatos, tanto nacionalmente quanto do voo internacional, que contou com o
apoio da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)”.
CASOS NO PAÍS.
De acordo com o ministério,
no momento, o Brasil registra
três casos confirmados, sendo dois em São Paulo e um
no Rio Grande do Sul. Estão
em investigação seis casos
suspeitos. (AB)

Pró-armas
atuam no
Congresso
A O Proarmas, maior grupo
armamentista do País, tem
atuado no Congresso Nacional escrevendo propostas e até
mesmo despachando do gabinete de parlamentares, principalmente no Senado.
O senador Jorginho Mello (PL-SC) disse, em um vídeo
gravado durante a convenção
nacional do Proarmas, que
o presidente do grupo, Marcos Pollon, despacha do seu
gabinete.
“Ele [Pollon] é senador,
quando eu não estou no gabinete ele assume. Ele vai lá,
ele faz emenda. Ele, de forma
muito carinhosa; ele que é um
dedicado, apaixonado pelo que
faz... Então não precisa dizer
muito que somos parceiros, ele
que manda em mim. E a pauta
dele é a minha pauta”, disse o
senador. Leia o texto completo
pelo site da Gazeta. (AB)

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

DocuSign Envelope ID: 3D23767E-F17A-478F-8319-33D1645DE784

gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2022
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 024/2022 - A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
TAQUARITUBA/SP, torna público e para conhecimento dos interessados. Abertura de Pregão do Tipo:
Menor preço por item, AMPLA CONCORRÊNCIA, OBJETO: “Registro de Preços para aquisições
futuras e parceladas de ração animal para cães e gatos adultos, pelo período de 12 (doze) meses,
em atendimento a solicitação da Coordenadoria Municipal da Agricultura e Abastecimento, conforme
especificação descrita no Anexo I do Edital”, regido pela L.F. 10.520/2002, Dec. Mun. 040/2006, Dec.
Mun. 312/2013, L.F. 8666/93, a L.C. 123/2006 com alterações da L.C. nº 147/2014. Recebimento
dos envelopes pelo Pregoeiro no dia 29/06/2022 a partir das 8h30 minutos, duração mínima de 30
minutos, sendo o Envelope n. 1 (Proposta de Preços) e n. 2 (Habilitação), recebendo o credenciamento
dos interessados. LOCAL: Sala de Reunião do Paço Municipal, localizada na Av. Gov. Mario Covas, n°
1915 - Novo Centro. O Edital estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 08:00 as 17:00
horas, a partir do dia 14/06/2022, Setor de Licitação, ou no site www.taquarituba.sp.gov.br ou pelo
fone (14) 3762-9666 ou e-mail: llicitacao@taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba, 13 de junho de 2022.
Jedson Henrique Toledo de Carvalho - Coordenador Municipal de Transportes e Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 025/2022
Objeto: contratação de empreitada de mão de
obra com fornecimento de materiais e equipamentos visando a execução da obra de reconstrução de muro de arrimo na E.M. Roberto Jorge
(Rua São Bento nº 471, b. Gonzaga de Campos),
conforme planilhas orçamentárias, cronograma
físico financeiro, e memorial descritivo anexo ao
edital – Sec. Mun. de Educação. Valor estimado:
R$ 157.264,54 - Prazo de execução: 120 dias - Data
Limite para recebimento dos envelopes contendo
a habilitação e a proposta: 30/JUNHO/2022 às
17:00 horas. Data da sessão pública de abertura
dos envelopes: 01/JULHO/2022 às 08:30 horas Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar
do Paço Municipal - Av. Alberto Andaló nº 3030.
Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/Visitante.action

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.

Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.
R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
destak@destakpublicidade.com.br
e-mail:
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPÃO
BONITO-SP
ABERTURA/LICITAÇÃO
Tel / Fax: (11)3107-0933
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022–PROCESSO Nº 3798/2022:

A6

ERRATAS: DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE: 2162. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO:
HONDA PCX 150 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C2KF3400LR006430. ANO FAB/MODELO: 2020/2020. PLACA: EQV2E39. DATA:
01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE: 23743. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CRUZE
LT NB 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGPB69M0CB343186. ANO FAB/MODELO: 2012/2012. PLACA: FGD8C35. DATA:
01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE: 2163. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: SUZUKI DL650
(SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9CDVP54AJDM104168. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: NSC6J37. DATA: 01/06/2022. A
PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE: 2170. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA ELITE 125 (SINISTRADO
PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C2JF8500MR012533. ANO FAB/MODELO: 2021/2021. PLACA: FCP7I36. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS:
11:00h. Leilão: 107159. LOTE: 11447. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CITROEN C3 90M ORIGINE 1.4 (SINISTRADO
PEQUENA MONTA). CHASSI: 935SLYFYYEB529619. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FKI1F79. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS:
11:00h. Leilão: 107159. LOTE: 11451. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX 1.0MT LT (SINISTRADO
PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BGKS48U0KG277236. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: PLM5F07. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS:
11:00h. Leilão: 107159. LOTE: 11453. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA HR-V EX CVT 1.8 (SINISTRADO PEQUENA
MONTA). CHASSI: 8C3RV2850G1105607. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: LTN6D27. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão:
107159. LOTE: 11454. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: MERCEDES-BENZ ML350BLUETEC (SINISTRADO PEQUENA
MONTA). CHASSI: WDCDA2EW5FA549424. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: PHF7H77. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h.
Leilão: 107159. LOTE: 11456. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CIVIC LXS FLEX 1.8 (SINISTRADO PEQUENA
MONTA). CHASSI: 93HFA65308Z100298. ANO FAB/MODELO: 2007/2008. PLACA: DZC1C45. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão:
107159. LOTE: 23815. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT SANDERO STW 16HP 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA).
CHASSI: 93YBSR86KDJ509993. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FGN8C83. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159.
LOTE: 23844. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CITY SPORT 1.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
93HGM2500EZ212776. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: KPY6J69. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE:
23861. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PUNTO ESSENCE 1.6 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
9BD11812TG1337824. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: GGW6B00. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE:
23881. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA SD1.6LTIAB 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
3FADP4YJ9GM109331. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: LSS3A53. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE:
23918. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: NISSAN FRONTIER ATK X4 2.3 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
8ANBD33B9KL165121. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: BHS2J08. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE:
23920. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CLASSIC LIFE 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
9BGSA1910AB120231. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: EES7A52. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE:
23924. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT CLIO EXP1016VH 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
8A1BB8215FL759025. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: KQY9E07. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE:
23927. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA EDGE 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
9BFZF12C238007885. ANO FAB/MODELO: 2002/2003. PLACA: DFH6I06. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE:
23928. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT UNO VIVACE 1.0 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
9BD195152C0310895. ANO FAB/MODELO: 2012/2012. PLACA: FBC9F26. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE:
23940. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CITY LX FLEX 1.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
93HGM2520DZ101892. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: LQI5H42. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE:
23941. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: BMW X4 XDRIVE28I 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
WBAXW3103G0M94486. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: FND4A70. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE:
23942. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD KA SE 1.0 SD C 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
9BFZH54L1K8331620. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: LMV2C32. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE:
23946. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN FOX CL MBV 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
9BWAB45Z5H4048486. ANO FAB/MODELO: 2017/2017. PLACA: LTA7G76. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE:
11448. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI I30 2.0 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI:
KMHDC51EBBU307852. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: EUN8I08. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE:
23936. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT DUSTER 16 D 4X2 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
93YHSR6P5CJ188748. ANO FAB/MODELO: 2012/2012. PLACA: KYN6C57. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE:
23769. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT IDEA ESSENCE DL 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
9BD13572AD2217301. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: EWX5D08. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE:
2145. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: KAWASAKI NINJA ZX-6R (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI:
96PZXLG18MFS00210. ANO FAB/MODELO: 2021/2021. PLACA: RNC4I35. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE:
2167. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CG 160 TITAN (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2KC2210NR035908.
ANO FAB/MODELO: 2021/2022. PLACA: EJC8H07. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE: 2168. LOC.: Suzano/SP.
DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA PCX 150 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9C2KF2200HR204979. ANO FAB/MODELO:
2017/2017. PLACA: FPF3J29. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE: 2169. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE:
MARCA E MODELO: HONDA ELITE 125 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2JF8500NR005374. ANO FAB/MODELO: 2022/2022. PLACA:
BYQ2J96. DATA: 01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE: 2171. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO:
HONDA BIZ 125 ES (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2JC4820FR516279. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FCH9C10. DATA:
01/06/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE: 23885. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT LX 1.4
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HGD18408Z205862. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: LPF3E07. DATA: 01/06/2022. A PARTIR
DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE: 23925. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20 1.0M COMFOR 1.0
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BHBG51CAFP469559. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: FXW3E98. DATA: 01/06/2022. A
PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE: 23931. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: PEUGEOT 208 GRIFFE AT 1.6
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 936CLNFN2HB062796. ANO FAB/MODELO: 2017/2017. PLACA: KYI9E79. DATA: 01/06/2022. A PARTIR
DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE: 23934. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN NOVO GOL 1.6 CITY 1.6
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAB45U0DT272771. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: FJE0G22. DATA: 01/06/2022. A
PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE: 23951. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA HR-V EX CVT 1.8
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HRV2850KZ104687. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: LTR7E70. DATA: 01/06/2022. A PARTIR
DAS: 11:00h. Leilão: 107159. LOTE: 23906. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT IDEA ADVENTURE FLEX 1.8 (SINISTRADO
MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD135316A2138972. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: KXO4B85.

Att:
Vera deDias
/ Raquel
Gomes
- tipo
“Gazeta
Contratação
empresa
para aquisição
de Veículos
Utilitário, de São Paulo”- Fone: (11) 3729Sedan, Ambulância A, Hatch e Mini Van, para atendimento a diversas
6600Municipais,
/ 94390-6803
/ 5051-7723
/ 5051-4611
Secretarias
conforme especificações
contidas
no Edital.
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 026/2022
Abertura dia 30 /06/2022, as 09h.
Objeto:
contratação
de empreitada
de mão de
e-mail:
vera@gazetasp.com.br;
revesp@revesp.com.br;
revesp@uol.com.br;
O Edital
na íntegra
poderá ser obtido ou consultado através
do site www.
obra com fornecimento de materiais e equipa-

atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br

capaobonito.sp.gov.br no portal Serviços, clicar em Editais e o Eletrônico www.
comprasbr.com.br “Acesso Identificado”, objetivando o credenciamento ao sistema.
Capão Bonito/SP, 13 de junho de 2022.
Dr. Júlio Fernando Galvão Dias- Prefeito Municipal

Autorização de Publicação

mentos visando a execução da obra de construção de muro e portões de divisa na E.M. Egydio
Zani (Rua Rosa Antonia da Silva Azevedo, B.
Egydio Zani), conforme planilhas orçamentárias,
cronograma físico financeiro, e memorial descritivo anexo ao edital – Sec. Mun. de Educação. Valor
estimado: R$ 1.064.277,26 - Prazo de execução:
240 dias - Data Limite para recebimento dos envelopes contendo a habilitação e a proposta: 01/
JULHO/2022 às 17:00 horas. Data da sessão pública de abertura dos envelopes: 04/JULHO/2022 às
08:30 horas - Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar do Paço Municipal - Av. Alberto
Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.
action
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11 e 14/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1075394-26.2019.
valor total:
R$ 42,00
ABERTURA DE LICITAÇÃO
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11 e 14/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1039396-13.2019.
valor total: R$ 42,00
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TOMADA DE PREÇOS nº 027/2022
Objeto: contratação de empreitada de mão de
obra com fornecimento de materiais e equipamentos visando a execução da obra de readequação do sistema de hidráulica, aguas pluviais e
calhas nos prédios do complexo Swift, conforme
planilhas orçamentárias, cronograma físico financeiro, e memorial descritivo anexo ao edital – Sec.
Mun. de Educação. Valor estimado: R$ 698.048,94
- Prazo de execução: 120 dias - Data Limite para recebimento dos envelopes contendo a habilitação
e a proposta: 04/JULHO/2022 às 17:00 horas. Data
da sessão pública de abertura dos envelopes: 05/
JULHO/2022 às 08:30 horas - Local: Diretoria de
Compras e contratos – 2º andar do Paço Municipal - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action
ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 028/2022
11Objeto:
e 14/06
contratação de empreitada de mão de
obra com fornecimento de materiais visando a
2 cm.
de
alt.de/iluminação
corpodas-quadras
6 - fonte
arial
execução
da obra
esportivas localizadas no Centro Regional de Eventos (Av. José0000250-35.2020.
Munia nº 5650), conforme planilhas
PROC:
orçamentárias, cronograma fisico financeiro, e
memorial
descritivo
anexo28,00
ao edital – Sec. Mun.
valor
total: R$
Esportes e Lazer. Valor estimado: R$ 255.738,71 Prazo de execução: 90 dias - Data Limite para recebimento dos envelopes contendo a habilitação
e a proposta: 05/JULHO/2022 às 17:00 horas. Data
da sessão pública de abertura dos envelopes: 06/
JULHO/2022 às 08:30 horas - Local: Diretoria de
Compras e contratos – 2º andar do Paço Municipal - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action

11 e 14/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC:1030893-79.2021.
valor total: R$ 42,00
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos
autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1010175-23.
2021.8.26.0609 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara Cível,
do Foro de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a).
Ruslaine Romano,na forma da Lei,FAZ SABER aos réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges e/ou sucessores,que Rosa Maria
Camilo Barbosa ajuizaram-lhes uma ação de USUCAPIÃO,
visando ao domínio de um Lote Urbano nº 148, da quadra
E, com área de 126,50 m², localizado na rua Evaristo Perez
nº 183, Jardim Suiná, Taboão da Serra / SP, transcrição nº
11.831 do 10º CRI/SP, alegando posse mansa e pacífica no
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente
edital para citação dos supramencionados.
[14,15]

11 e 14/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0022645-70.2020.
valor total: R$ 28,00
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. LEILOEIRA: Sra. Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

11 e 14/06
2 cm. de alt. / corpo -AGÊNCIA
6 - fonte arialDESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
ERRATAS:
DATA: 18/03/2015.
A PARTIR DAS:
11:00h. Leilão: 39494.
LOTE: 1. LOC.: Jaboatão dos Guararapes/PE. DADOS DO LOTE: MARCA E
Editais, Atas,
Balanços,
Avisos,
Declarações,
Comunicados.
PROC:
1007787-18.2021.
EDITAL DE CITAÇÃO
PROCESSO nº 1012022-85.2020.8.26.0224
MODELO: CAVALO MECÂNICO INTERNATIONAL 9800I 6X4. CHASSI: 93SRUAHT2BR388339. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: AZZ-5530.
Classe: Procedimento Comum Cível Autor: Red Scorpion Comercial
Ltda. Réus: André
Luiz de Oliveira
Barbosa
de Jesus.
R: Pimenta
Bueno,
232A-PARTIR
Belém
- CEP
03060-000
São
Paulo
/ SP DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO:
valor
total:
R$e Silvana
28,00
DATA: 18/03/2015.
DAS: 11:00h.
Leilão:
39494. LOTE: 3. LOC.:
Jaboatão
dos Guararapes/PE.
O MM. JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA
CAVALO MECÂNICO INTERNATIONAL 9800I 6X4. CHASSI: 93SRUAHT6BR388327. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: AZZ-5544. DATA:
DE GUARULHOS - ESTADO DE SÃO PAULO, DR. LUIZ
e-mail:
GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS PEREIRA, na forma da
18/03/2015.destak@destakpublicidade.com.br
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 39494. LOTE: 5. LOC.: Jaboatão dos Guararapes/PE. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CAVALO
FAZ SABER a todos os que o presente edital, virem ou
11lei,deleetc.etiverem
14/06
conhecimento, que nos autos do processo nº
MECÂNICO INTERNATIONAL 9800I 6X4. CHASSI: 93SRUAHT2BR388308. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: AZZ-5552.
(11)3107-0933
Tel /E-mail:
Fax:
1012022-85.2020.8.26.0224, que neste juízo corre seus
cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Ronaldo de Queiroz Sodré Santoro - JUCESP 891.
que éalt.
autor Red
Scorpion Comercial
e réus
4trâmites,
cm.emde
/ corpo
- 6Ltda,
- fonte
arial Tel.: (11) 4950-9400
o Sr. André Luiz de Oliveira e a Sra. Silvana Barbosa de
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.
Jesus, foram
realizadasVera
diversas tentativas
para localização
Att:
Dias
/ Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729dos réus nos endereços
mencionados no processo e, como
PROC:
1000577-68.2021.
estão os mesmos em lugar incerto e não sabido, não sendo
possível citá-los
pessoalmente,
nestas condições foi deferido / 5051-7723 / 5051-4611
6600
/ para
94390-6803
valor
total:
R$
56,00
a citação pelo
presente edital,
comparecer em juízo, para

ERRATAS: DATA: 25/03/2022.
A PARTIR DAS: 16:00h. Leilão: 103845. LOTE:
2608. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO:
e-mail: vera@gazetasp.com.br;
revesp@revesp.com.br;
revesp@uol.com.br;

promoverem sua defesa e serem notificados dos ulteriores
termos do processo, o qual deverão comparecer, sob pena de
revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente
edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresentem respostas. Não sendo contestada a ação,
os réus serão considerados revéis, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Guarulhos [14,15]

VOLKSWAGEN SAVEIRO CS ST MB 1.6. CHASSI: 9BWKB45UXFP152296. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FCD8642. DATA: 25/03/2022.

A PARTIR DAS: 16:00h. eduardo@revesp.com.br
Leilão: 103845. LOTE: 2606. LOC.: São Pedro/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN SAVEIRO CS ST
atendimento@gazetasp.com.br;
MB 1.6. CHASSI: 9BWKB45U2FP155323. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: FEX9087.
E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Sr. Renato Schlobach Moyses- JUCESP nº 654.
Autorização de Publicação Tel.: (11)Os bens4950-9400
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.

             

              



                   

                 
                  

K-11e14/06

11
e 14/06

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

              

PROC:
1014381-21.2021.

                
valor
total:
R$ 28,00

                   






             
                   



      
K-11e14/06


11
e 14/06


2 
cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0021235-19.2020.
EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:0025014-56.2018.8.26.0001. Classe: Assunto: Incidente de Desconsideração de
Personalidade
Jurídica R$
- Cobrança
de Aluguéis - Sem despejo. Requerente: Auto Shopping Pontal Administração de Bens
valor
total:
28,00
Imóveis Ltda.
Me. Requerido:
Hélio
Fonseca da Silva. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0025014-




                
              



                 


                   
      
K-11e14/06

11 e 14/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC:0005345-02.2009.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020789-27.2011.8.26.0554 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara Cível,
do Foro de R$
Santo André,
Estado de São Paulo, Dr(a). Luís Fernando Cardinale Opdebeeck, na forma da Lei, etc.
valor
total:
42,00

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 0027386-71.2011.8.26.0405 O MM.Juiz de Direito da 8ª Vara Cível,
do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr. ANTONIO MARCELO CUNZOLO RIMOLA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao
JOÃO BATISTA, português, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.553.965 e inscrito no CPF sob n.º
456.913.048/87 , e sua esposa, se casado for, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Blav
Empreendimentos e Participacoes Ltda,alegando em síntese:a autora requer a adjudicação compulsória do terreno e respectiva
edificação, localizado na Av. Padre Vicente Mellilo, 1420, Jd. Paineira, Osasco/ SP, constituído pelo lote 15, da quadra N, com
área total de 212,00m², transcrição nº 16.725 do 16º Cartório de Registro de Imóveis da Capital ? SP, inscrito na Prefeitura do
Município de Osasco sob nº 23241.62.600649.00.000.03. Encontrando-se João Batista 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, presumir-se-ão aceitos, pelo réu,
como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [14,15]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0058013-78.1999.8.26.0114, O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
6ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). André Pereira de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) Alfredo de tal, com qualificação ignorada, que, por este Juízo, tramita de uma ação de Cobrança de Despesas
Condominiais, movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARISTELA JORGE contra LUIZ FERNANDO FARHAT, brasileiro,
divorciado, comerciante, RG. nº 3.660.006, CPF. nº 011731608-33, falecido em 23/08/2017, conforme Certidão de Óbito
juntada a fls. 453, lavrada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, 24º Subdistrito, Indianápolis-SP sob a matrícula
11503001552017400185068006192981, na qual consta o intimado Alfredo de Tal como seu único sucessor e sem nenhuma
informação cadastral ou mesmo pessoal deste. Portanto, encontrando-se o único sucessor em lugar incerto e não sabido, e
não se habilitado espontaneamente nos autos, nos termos do artigo 690 do CPC. foi determinada a sua CITAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, se pronuncie no processo. Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
687 e seguintes do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado presumir-se-á Habilitado nos autos
retomando o processo o seu curso (art.692 CPC). NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 13 de junho
de 2022.

COMUNICADO
Em virtude do feriado de Corpus Christi,
informamos às agências e anunciantes
que o Jornal Gazeta de S. Paulo circulará
com edição conjugada conforme abaixo:

EDIÇÕES
16 A 20/06

O departamento comercial receberá
os materiais para publicação até o
dia 15/06 (quarta-feira) às 18 horas.

               

K-14/06e05/07

56.2018.8.26.0001O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).
Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) HÉLIO FONSECA DA SILVA, CPF 297.363.888-75, que
foi instaurado o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa SP Caminhões Comércio de
Peças Ltda., CNPJ nº 07.180.608/0001-94, objetivando a inserção do sócio no polo passivo do cumprimento de Sentença
nº 0000366-12.2018. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL
para que no prazo de 15(quinze) dias a contar dos 20 (vinte) dias do presente edital se manifeste e apresente provas cabíveis
nos termos do art.135 do CPC. Decorridos os prazos retro sem manifestação ser lhe á nomeado Curador Especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 18 de Maio de 2022.

FAZ SABER a(o) SANDRO GOMES SOARES, CPF 357.608.958-69,que lhe foi proposta uma ação de Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária por parte de V1
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multicarteira - Não Padronizado, alegando em síntese que concedeu ao requerido um crédito mediante contrato nº
509000002190860168, para aquisição do veículo Dodge Dakota Quad Cab 5.2 V-8, placa GPS 5252, o qual foi transmitido
ﬁduciariamente ao autor como garantia do cumprimento da obrigação contratual, sendo que o requerido deixou de cumprir as
obrigações contratualmente assumidas, não pagando as parcelas avençadas. Assim, requer o autor que seja concedida
liminarmente a busca e apreensão do referido bem e citação do requerido para contestar a ação. 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 uteis, 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 Santo André, aos 14 de fevereiro de 2022.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da
Lei Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.378.470 em 15 de outubro de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE
RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Extraordinária – Art. 1.242 do CC e Art.
216-A da Lei Federal 6.015/73), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo
legal, apresentado por JOSÉ LUIZ DE SIMONE JUNIOR, brasileiro, redator, casado pelo regime da
comunhão parcial de bens com FERNANDA CAMPOS DOS REIS, brasileira, analista de faturamento,
residentes e domiciliados nesta Capital, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus
domini, tendo sido adquirido através de escritura de inventário e ajudicação do Espólio de Maria José
de Morais, no ano de 2.010, em decorrência do falecimento dos seus avós e de seu pai; posse essa
que se refere ao IMÓVEL correspondente ao PRÉDIO com área construída de 115,00m², situado
Rua Cosme Fonte Lira, n° 357, antiga Rua Dez, n° 94, na Vila Marilu, 29° Subdistrito – Santo Amaro,
e seu terreno com área de 119,60m², imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo
contribuinte sob o nº 120.044.0090-1; imóvel esse que se acha registrado, conforme a matrícula nº
113.919, deste 11º Cartório de Registro de Imóveis. Esta publicação é feita para dar publicidade de
todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo,
possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, JOSE CARRIERI, ANINA LORUSSO
CARRUERI, EDVALDO RICCI; MARIA LUIZA DE CARVALHO RICCI; ANGELINA MARIA DA SILVA
VIANA; JOSÉ CARLOS LIRA; JOSE AUGUSTO RIBEIRO; DIRCE MAURNO BELMONTE RIBEIRO;
NOEMY DE OLIVEIRA RAMOS; e JOSE RAMOS, 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 13 de junho de 2022. O Oficial.
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO DE GUARULHOS - SP
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos
autos do PROC. Nº 3026926-23.2013.8.26.0224. O (A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública do Foro de
Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Rafael Tocantins Maltez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM move uma ação de Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941, em face de SANTO ANTONIO DO ATERRADINHO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., objetivando a área de 177,76m² do imóvel localizado no perímetro
urbano de Guarulhos, objeto da matrícula nº 91.150 do 01º Registro de Imóveis de Guarulhos, destinada à implantação
do empreendimento rodoviário “RODOANEL METROPOLITANO DE SÃO PAULO – TRECHO NORTE”, pelo Decreto nº
57.930/2012 e na forma do Decreto Lei 3.365 de 21 de Junho de 1941. Contestada a ação, foi impugnada a oferta. Para
o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da
publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Guarulhos, 11/06/2022.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
1004846-25.2017.8.26.0268. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única do Foro de Embu-Guaçu, Estado de São
Paulo, Dr(a). Willi Lucarelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) José Aristides da Rocha e Conceição Aparecida
Cavalheiro da Rocha e réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que Débora da Silva Tagliaferro Luiz e Mechele Tagliaferro Fernandes ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, a qual tem por objeto uma área 12,50% ou 1/8 parte ideal sobre o imóvel: Uma casa e respectivo terreno situado
na Rua Serafim Martins, nº 81, centro, Embu Guaçu/SP. Referida área foi adquirida por Edwaldo Sabino da Silva e
Iolanda Maria de Andrade Campos através do inventario de Manoel de Andrade Campos, processo nº 3064/1977. Desta
forma, através do presente feito os autores alegam posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedese o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo
de 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
Embu-Guaçu, aos 07 de junho de 2022.

14/06
e 05/07
ASSEMBLEIA
GERAL DE CREDORES VIRTUAL (ar t. 36 - Lei n. 11.101/2005 RECOMENDAÇÃO N. 63, DE 31.03.2020, do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
- EDITAL
do processo
nº 1007494-13.2014.8.16.0161
do pedido de
3 RECUPERAÇÃO
cm.
de alt.extraído
/ JUDICIAL
corpo
-de6PLEMONTE
- fonte
arial
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO
PEÇAS
LTDA.
O
MM.
Juiz
de
Direito
da
04ª
Vara
Cível
do
Foro
de
Diadema/SP,
PROC:
1027970-09.2020.
OG CRISTIAN MANTUAN, na forma da lei etc. FAZ SABER que pelo presente
Edital ficam CONVOCADOS todos os CREDORES de PLEMONTE INDÚSTRIA E
valor
total: R$ 42,00
COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA. para comparecerem e se reunirem em
4ª VARA CÍVEL DE DIADEMA/SP - MINUTA - EDITAL de CONVOCAÇÃO para

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES a ser realizada em ambiente virtual, por
meio de plataforma digital clickmeeting, no dia 28 de Julho de 2022 as 10:00
horas, em 1ª CONVOCAÇÃO, ocasião em que se realizará com a presença dos
credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados
pelo valor e, caso não haja quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados
os credores para a realização em 2ª CONVOCAÇÃO a ser realizada no dia 11 de
Agosto de 2022 as 10:00 horas, quando a assembleia será realizada com a
presença de qualquer número de credores presentes. O horário do
credenciamento dos credores, para ambas as convocações, será no período
das 09:00 às 09:45 horas. A assembleia é convocada para a deliberação pelos
credores sobre a seguinte ordem do dia: A) - Aprovação, rejeição ou modificação do Plano de Recuperação Judicial, B) - Constituição de comitê de credores
e C) - Outros assuntos de interesse dos credores. A assembleia será presidida
pelo DR. PEDRO SALES, Administrador Judicial nomeado por este Juízo. Para
participar da assembleia os credores deverão encaminhar ao Administrador
Judicial,
mediante
e-mail
aos
endereços
eletrônicos
a g c v i r t u a l @ a s s e m b l e i a g e r a l d e c r e d o r e s . c o m e
agc.claudiasandrini@gmail.com com, com até 2 (dois) dias úteis de antecedência ao início da assembleia, e-mail contendo documentação hábil, inclusive
documento com foto identificando o procurador/representante, com o respectivo endereço eletrônico e número de telefone celular de quem irá participar do
ato, configurando documentação hábil para a representação do credor na
assembleia a procuração outorgada com poderes específicos para comparecimento na assembleia e voto contendo a assinatura do credor ou da sociedade
credora acompanhada da cópia do contrato social ou ato constitutivo atualizado do credor, sendo que no caso da representação por Sindicato de Trabalhadores, a representação dos associados deve ser informada ao Administrador
Judicial até 10 (dez) dias antes da assembleia, mediante a apresentação da
relação de associados que pretende representar. Recebido referido e-mail, o
Administrador Judicial confirmará pelo mesmo meio o cadastro do credor. Confirmados os dados para participação, será encaminhado ao e-mail indicado um
LINK DE ACESSO e senha à plataforma virtual, contendo os procedimentos que
deverão ser observados, sendo importante que os credores fiquem atentos as
suas caixas de correio eletrônico, posto que o link de acesso será enviado por
meio do endereço eletrônico agcvirtual@assembleiageraldecredores.com. Para
entrar na sala virtual da assembleia, o credor deverá seguir as instruções
contidas no e-mail com o link de acesso, devendo especialmente promover o
teste de conexão para verificação de áudio e vídeo dentro do período de
credenciamento. Durante a assembleia, os credores terão acesso a todos os
documentos que serão apresentados pela Recuperanda e pelo Administrador
Judicial. Eventual ressalva que o credor desejar fazer constar em Ata deverá
ser
enviada
por
e-mail
para
o
endereço
eletrônico
agcvirtual@assembleiageraldecredores.com, antes do encerramento da
Assembleia, independentemente da sua apresentação por áudio/vídeo, visto
que a ata será sumária e somente as ressalvas enviadas por e-mail constarão
anexas à ata. Ao final da assembleia, a apuração juntamente com a ata será
projetada para acompanhamento da leitura final, devendo todos os credores
permanecerem atentos a leitura, tendo em vista que ao término serão chamados
2 (dois) credores de cada classe para sua aprovação por vídeo. Os credores
poderão obter cópia do Plano de Recuperação Judicial a ser submetido à deliberação na assembleia nos autos do processo em consulta ao site do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (www.tjsp.jus.br), digitando o número do processo (Proc. nº 1007494-13.2014.8.16.0161). Para que chegue ao conhecimento
de todos, foi expedido o presente Edital, que será afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Diadema/SP, 31 de maio de 2022

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da
Lei Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.341.395, em 24 de fevereiro de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE
RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Extraordinário – Arts. 1.238, 1.243 e 1.207
ambos do CC e Art. 216-A da Lei Federal 6.015/73), Ata Notarial e demais documentos elencados no
referido dispositivo legal, apresentado por MARINA APARECIDA DA SILVA, brasileira, divorciada,
residentes e domiciliados nesta Capital, a qual alega deter a posse mansa e pacífica, com animus
domini, desde 2003, adquiriu através do conforme Instrumento declaratório de reconhecimento de
ocupação datado de 01 de julho de 2003, celebrado com MIMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, posse essa que se refere ao IMÓVEL com área construída de 184,46m², situado Rua Dos
Melismas , n° 46, no Bairro do Jardim Kagohara, no Bairro do Tuparoquera, partes dos lotes 1-A e
8-A, na Fazenda Itupu, 32º Subdistrito – Capela do Socorro, com área de 2.236,38m², contribuinte
n° 165.385.0183-3 área maior; imóvel esse que se acha registrado na matricula nº 15.027, deste
11º. Cartório de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de GEORGES EFEICHE; YANNI
TOUFIC EFEICHE; MIMAX COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA; YVETTE KFOURY EFEICHE;
RICARDO ELIA EFEICHE; RUBENS ELIA EFEICHE; CRISTINA LUTFALLA EFEICHE; MARIE CLAIR
EFEICHE FAUZA MACHADO; RICARDO FAUZA MACHADO. 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, MARINA APARECIDA DA
SILVA; GEORGES EFEICHE; YANNI TOUFIC EFEICHE; MIMAX COMERCIO E CONSTRUÇÕES
LTDA; YVETTE KFOURY EFEICHE; RICARDO ELIA EFEICHE; RUBENS ELIA EFEICHE; CRISTINA
LUTFALLA EFEICHE; MARIE CLAIR EFEICHE FAUZA MACHADO; RICARDO FAUZA MACHADO;
INOCENCIO LIMA DA SILVA; ANTONIO VIEIRA DOS REIS; NILVAN ERNESTO DE SOUSA; GILMEIRE PACHECO DOS SANTOS SOUSA; CARLOS ROBERTO MOREIRA LEITE; SHOZO KAGOHARA; GERALDO XAVIER DA SOUZA; MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO; MARIA
JOSÉ MORAIS DE SOUZA FERREIRA; GEORGETTE YANNI EFEICHE; MARINA APARECIDA DA
SILVA, 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 10 de junho de 2022. O Oficial.
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TERÇA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2022
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - Dora Plat - Leiloeira Oficial registrada na JUCESP sob nº 744, estabelecido na
Avenida Angélica, 1996 - 6 andar – São Paulo/SP- telefone: (11) 3003-0677 (“Leiloeiro”), torna público, que
devidamente autorizado pelo BANCO PAN S.A., com sede nesta cidade, na Avenida Paulista, nº 1374, 16º andar,
Bela Vista, CEP 01310-100, inscrito no CNPJ: 59.285.411/0001-13 (“PAN”), sucessor por incorporação da Brazilian
Mortgages Companhia Hipotecária, conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de junho
de 2017, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob nº 550.627/17-0, em
sessão de 12 de dezembro de 2017 e pela BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZAÇÃO com sede nesta cidade,
na Avenida Paulista, nº 1374, 10º andar, Bela Vista, inscrito no CNPJ: 03.767.538/0001 -14 (PAN e BS,
conjuntamente denominados “VENDEDORES” e, quando considerados invidivualmente, “VENDEDOR”),
promoverão a venda dos imóveis relacionados no ANEXO I, parte integrante deste Edital, em LEILÃO
EXTRAJUDICIAL (“Leilão”), com fechamento no dia 21/06/2022 a partir das 14h00. Somente serão aceitos lances
“on-line”, por meio de acesso ao site: www.zukerman.com.br. Os imóveis relacionados no Anexo I (“Imóveis” se
denominados conjuntamente, ou individualmente “Imóvel”) serão vendidos, um a um, a quem maior lance
oferecer, desde que observado o valor mínimo para a venda, ficando reservado aos VENDEDORES o direito de, a
seu exclusivo critério ou necessidade, vender ou não o(s) Imóvel(is) pelo maior lance alcançado ou então, por
outro valor ofertado que não o lance maior, bem como retirar, desdobrar, reunir os Imóveis em lotes, ou voltar
lances, sempre por intermédio do Leiloeiro. O Leilão será regido pelas normas e disposições consignadas neste
Edital, que os interessados aceitam por adesão sem qualquer restrição ou ressalva e pelas regras de Direito
Privado aplicáveis. 1 OBJETO - 1.1 Alienação do(s) Imóvel(is) relacionado(s) no Anexo I, parte integrante deste
Edital. 2 PROPOSTAS E HABILITAÇÃO - 2.1 Os interessados em participar do Leilão, deverão se cadastrar no site :
www.zukerman.com.br no prazo máximo de até 1 (uma) hora útil antes do início do fechamento do Leilão e se
habilitar até as 13:00h (horário de Brasília/DF) do dia 21/06/2022, acessando a página do Leilão e clicando na
opção “HABILITE-SE”. Não serão aceitas habilitações após este prazo. 2.2 O proponente vencedor no Leilão
deverá obrigatoriamente fornecer os seguintes documentos para formalização da arrematação: a) Se pessoa
física: RG/RNE, CPF/MF, Certidão de Casamento e Pacto Antenupcial, se houver, fornecendo cópia dos mesmos,
inclusive de seu cônjuge, bem como o comprovante de residência atualizado (exemplo: apresentação de cópia de
contas de consumo e correspondência de instituições financeiras). b) Se pessoa jurídica: Cartão do CNPJ, Estatuto
ou Contrato Social e respectivas alterações, bem como a documentação dos representantes legais da empresa
(RG e CPF/MF) e prova de representação (ex. Procuração/Ata de Eleição), fornecendo cópia autenticada dos
mesmos. c) Representação por Procuração: No caso de representação por terceiros, tanto pessoa física quanto
pessoa jurídica, a procuração deverá ser por outorgada para fins específicos. d) Comprador Estrangeiro: Além da
apresentação da documentação indicada na alínea “a” ou “b” acima, deverá comprovar sua permanência legal e
definitiva no país, apresentar comprovante de residência, bem como atender a todos os requisitos legais que
tratem da matéria, não podendo alegar, em hipótese alguma, desconhecimento da legislação brasileira que
disciplina o assunto, principalmente no que concerne à aquisição de imóveis rurais, conforme item 3.21, abaixo:
e) Menores de 18 anos: Além da apresentação da documentação indicada na alínea “a“ acima, só poderão
adquirir Imóvel se emancipados ou assistidos/representados por seu representante legal. f) Outros documentos:
Aos VENDEDORES é reservado o direito de solicitar outros documentos, para fins de concretização da compra e
venda. 2.2.1 A não apresentação da documentação em referência, no prazo estabelecido pelos VENDEDORES
poderá acarretar, a critério exclusivo dos VENDEDORES e sem quaisquer ônus a este, o cancelamento da
arrematação, conforme item 3.2, abaixo. 3 CONDIÇÕES DE VENDA - 3.1 Os lances serão ofertados em moeda
corrente nacional, obedecidas as condições deste Edital. 3.2 O proponente vencedor por meio de lance “on-line”,
terá o prazo de 2 (dois dias) depois de comunicado expressamente para: (i) efetuar o pagamento do sinal ou da
totalidade do preço de aquisição do Imóvel (“Preço”); (ii) efetuar o pagamento da comissão do Leiloeiro; (iii)
apresentar a documentação indicada no item 2.2 do presente Edital. No caso do não cumprimento destas
obrigações, no prazo estabelecido, a venda será cancelada de pleno direito, sem prejuízo de ficar o proponente
vencedor sujeito a sanções previstas no presente Edital e as de ordem judicial, a título de perdas e danos. 3.2.1
Os pagamentos supracitados deverão ser efetivados, através de TED ou transferência bancária de conta-corrente
de titularidade do proponente vencedor para contas-correntes bancárias do respectivo VENDEDOR e Leiloeiro, as
quais serão informadas por ocasião da comunicação supracitada. 3.2.2 Somente serão aceitos lances via internet
por meio de acesso identificado e fornecido sob exclusiva responsabilidade do Leiloeiro. Os horários considerados
para este Leilão serão sempre os de Brasília/DF. 3.2.3 Os interessados na oferta de lances através dessa
modalidade estarão sujeitos integralmente às regras contidas no presente Edital, especialmente àquelas contidas
nas Condições de Venda e de Pagamento, sendo pressuposto para a oferta de lances ter capacidade civil para
firmar contratos e legitimidade para assumir todas as responsabilidades e obrigações dispostas no presente
Edital. Para acompanhamento do Leilão e participação de forma “on-line”, os interessados deverão efetuar prévio
cadastro no site do Leiloeiro, bem como, anuir às regras de participação dispostas no site do Leiloeiro para
obtenção de “login” e “senha”, os quais validarão e homologarão os lances em conformidade com as disposições
deste Edital. 3.2.4 Os interessados cadastrados e habilitados para o Leilão estarão aptos a ofertar lances por meio
do sistema on-line no site do Leiloeiro, devendo ser respeitado o horário pré-estipulado para o encerramento de
cada lote. Sobrevindo lance nos 02 (dois) minutos antecedentes ao horário previsto para o encerramento do lote,
haverá(ão) prorrogação(ções) por mais 2 (dois) minutos, para que todos os usuários interessados tenham a
oportunidade de ofertar novos lances. O envio de lances para cada lote será encerrado, caso este, não receba
lances durante os 2 (dois) minutos finais, ficando como vencedor o último lance ofertado. 3.3 Os VENDEDORES,
ademais, reservam para si o direito de, a seu exclusivo critério ou necessidade, aceitar ou não as arrematações
realizadas por proponente vencedor que possua qualquer pendência, irregularidade ou restrição perante eles,
VENDEDORES. 3.4 A venda será celebrada em caráter “AD CORPUS”, ou seja, as áreas mencionadas nos editais,
catálogos e outros veículos de comunicação e divulgação deste Leilão são meramente enunciativas, não podendo
o proponente vencedor alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação dos
Imóveis. 3.5 Os Imóveis serão vendidos no estado em que se encontram inclusive no tocante a eventuais ações,
ocupantes, locatários e posseiros. Assim, o interessado, previamente à apresentação do lance, deverá ler
atentamente todas as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como verificar o Imóvel “in loco”
e respectiva documentação imobiliária pertinente, cientificando-se de todas as características e circunstâncias
que o envolvem. 3.6 Os VENDEDORES não se responsabilizam por quaisquer irregularidades que porventura
possam existir nos Imóveis arrematados, inclusive, mas não exclusivamente: divergências de áreas, condições
estruturais, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, aprovações nos órgãos fiscalizadores,
ocupação por terceiros, condição de foreiro ou terrenos da marinha, estado de conservação e localização,
hipóteses em que não será possível o abatimento proporcional do Preço ou mesmo a rescisão do respectivo
instrumento que formalizará a aquisição de qualquer Imóvel. 3.6.1 Nos casos de imóveis foreiros ou terreno de
marinha (ver descrição específica do lote), os VENDEDORES se responsabilizam pelo pagamento da taxa de
aforamento até a data da realização do Leilão, bem como pela obtenção de autorização(ções) para transferência
do domínio útil e recolhimento do(s) laudêmio(s), de modo a possibilitar a lavratura da competente Escritura
(conforme definição contida no item 6.1) ao proponente vencedor que atender às exigências contidas no item 3.2
(doravante, “ARREMATANTE”). 3.6.2 Se após a data do Leilão for confirmada a condição de imóvel foreiro ou
terreno de marinha, assume o ARREMATANTE a responsabilidade e ônus pela aquisição do mesmo nessa
condição, responsabilizando-se pela apuração e pelo pagamento de eventuais taxas, independente da data de
sua constituição, junto aos órgãos competentes, bem como pela obtenção de autorização(ções) para transferência
do domínio útil e recolhimento do(s) laudêmio(s), de modo a possibilitar a lavratura da Escritura do Imóvel. 3.6.3
Os VENDEDORES não se responsabilizam pelo atendimento de notificações e pagamento de multas, relativas ao
estado de conservação dos Imóveis, exemplificativamente, limpeza de terreno, manutenção de calçadas e muros,
controle de zoonoses, etc., ficando a cargo do ARREMATANTE tais providências, independente da data do fato
gerador. 3.7 Os VENDEDORES não são obrigados a entregar qualquer documento para a regularização do Imóvel,
exemplificativamente, plantas, habite-se, memoriais, alvarás. Ficarão a cargo do ARREMATANTE, as providências
para obtenção dos mesmos e respectivos custos. 3.8 Os VENDEDORES não são responsáveis pelo levantamento
de eventual restrição imposta por lei de zoneamento e uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, INCRA e ainda,
das obrigações e dos direitos decorrentes das convenções e especificações de condomínio, quando houver,
cabendo ao ARREMATANTE cientificar-se previamente de sua existência, obtendo informações atinentes e, se
necessário, adotar as medidas necessárias à expedição de alvarás, atestados e demais documentos nos
competentes órgãos públicos. 3.9 Os VENDEDORES não respondem por débitos incidentes sobre os Imóveis com
construção em andamento, concluídos, reformados ou demolidos, não averbados no Registro de Imóveis
competente, assumindo o ARREMATANTE a responsabilidade pela apuração e regularização junto aos órgãos
competentes, independente da data de sua constituição. Os VENDEDORES não respondem, ainda, por quaisquer
outros ônus, providências ou encargos, inclusive perante o Registro de Imóveis, os quais serão integralmente
assumidos pelo ARREMATANTE, salvo expressamente previsto de forma diversa neste Edital. 3.10 A posse do
Imóvel, desde que desocupado, será transmitida ao ARREMATANTE após a quitação do valor de venda (venda á
vista) ou a formalização da venda parcelada e pagamento da entrada (venda parcelada). Nas situações em que o
Imóvel arrematado estiver ocupado, locado, arrendado, em comodato ou ainda, por qualquer razão não seja
possível ao VENDEDOR competente entregar ao COMPRADOR a posse direta do Imóvel, o COMPRADOR assumirá
total responsabilidade pelas providências judiciais e extrajudiciais no tocante à sua desocupação, assim como
suas respectivas despesas, cabendo ao COMPRADOR, previamente à arrematação, cientificar-se sobre os custos
e procedimentos necessários para tanto, salvo se expressamente previsto de forma diversa neste Edital. 3.10.1
Dos Imóveis que forem objeto de ações de reintegrações de posse em andamento, ficará o respectivo VENDEDOR
responsável pela condução da demanda judicial até o trânsito em julgado. Já, dos Imóveis que não forem objeto
de ações de reintegrações de posse, competirá ao ARREMATANTE tomar as medidas possessórias cabíveis. 3.11
No caso de Imóvel locado, em condomínio ou outras situações específicas, será assegurado o exercício do direito
de preferência para aquisição em condições idênticas àquelas ofertadas pelo ARREMATANTE, na forma da lei. Em
caso de locação registrada no Cartório de Registro de Imóveis, e desde que conste cláusula de vigência em caso
de alienação, o ARREMATANTE se obriga a respeitar e cumprir o contrato em todas as suas cláusulas e condições.
3.12 Nos casos mencionados no dispositivo acima constarão do recibo a ser outorgado ao ARREMATANTE que
maior lance tiver ofertado que a efetivação da venda ficará condicionada ao não exercício do direito de
preferência na forma da legislação em vigor. 3.13 Salvo se determinado de forma diversa na descrição específica
do lote, cada VENDEDOR é responsável, até a data da realização do Leilão, por todos os impostos e taxas
incidentes sobre seus respectivos Imóveis, tais como: Imposto Territorial (IPTU ou ITR), despesas condominiais e
contas de consumo. Todos os impostos e despesas, que tenham fato gerador a partir da data de realização do
Leilão, correrão por conta do ARREMATANTE, que deverá pagá-los em seus vencimentos ou regularizá-los, mesmo
que lançados em nome do VENDEDOR, de seus antecessores ou de terceiros. 3.13.1 Se na descrição específica do
lote houver menção a débitos pretéritos e vencidos, cuja quitação seja de responsabilidade do ARREMATANTE,
exemplificativamente, tributos e despesas condominiais, este deverá quitá-los junto a seus respectivos credores,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da realização do Leilão, sendo esta condição para a
formalização da venda e compra através de um dos instrumentos previstos no item 6.1 abaixo. A não comprovação
da quitação de referidos débitos pelo COMPRADOR, no prazo acima indicado, implicará no cancelamento
automático da Ata e do Recibo de Leilão, ficando o VENDEDOR liberado para negociar o Imóvel com terceiros.
3.13.1.1 Na hipótese de venda a prazo, conforme item 4.3 infra, o prazo de 30 (trinta) dias referenciado no item
3.13.1 supra, inicia-se na data do recebimento da comunicação por escrito do VENDEDOR ao COMPRADOR, sobre
a efetiva aprovação de seu crédito. Assim, nas vendas a prazo, o COMPRADOR deverá aguardar a manifestação
positiva do VENDEDOR, sobre a análise de seu crédito, para então proceder à quitação dos débitos referenciados
em 3.13.1 supra. 3.13.1.2 Na hipótese de aquisições referenciadas no item 4.2, infra, o prazo de 30 (trinta) dias
previsto no item 3.13.1 supra, será iniciado na data do recebimento da comunicação por escrito do VENDEDOR
ao COMPRADOR, da efetiva aprovação da venda. Assim, nessa hipótese, o COMPRADOR deverá aguardar a
manifestação positiva do VENDEDOR, sobre a aprovação da venda, para então proceder à quitação dos débitos
referenciados em 3.13.1 supra. 3.13.1.3 Na hipótese de aquisições referenciadas nas cláusulas 3.11 e 3.12 supra,
o prazo de 30 (trinta) dias previstos no item 3.13.1, supra, será iniciado na data do recebimento da comunicação
por escrita do VENDEDOR ao ARREMATANTE, da efetiva aprovação da venda (nas hipóteses dos itens 4.2 e 4.3,
infra) e do não exercício do direito de preferência pelo locatário ou situações especiais. Assim, nessa hipótese, o
ARREMATANTE deverá aguardar a manifestação positiva do VENDEDOR, para então proceder à quitação dos
débitos referenciados em 3.13.1. supra. 3.14 Na hipótese de venda de fração ideal, o ARREMATANTE assume,
solidariamente com os demais coproprietários, a responsabilidade por todos os impostos e taxas incidentes sobre
a totalidade do Imóvel, independente da data de sua constituição, sem qualquer direito ao ressarcimento junto
ao VENDEDOR, ainda que eventualmente lançados em nome do VENDEDOR, de seus antecessores ou de
terceiros. 3.14.1 Na eventualidade de pagamentos de tais débitos, impostos e taxas, gravames e/ou despesas
pelo VENDEDOR, obriga-se o ARREMATANTE a efetuar o reembolso no prazo máximo de 48h (quarenta e oito
horas), após notificação do VENDEDOR nesse sentido. O não cumprimento da obrigação pelo ARREMATANTE
implicará na penalidade prevista no item 7.1 do presente, sem prejuízo da postergação da outorga da Escritura,
até o efetivo cumprimento da obrigação, conforme faculta o item 6.2 infra. 3.15 Na hipótese do ARREMATANTE
arrematar fração ideal de Imóvel, o VENDEDOR não se responsabilizará por eventual exigência do Cartório de
Registro de Imóveis para registro do instrumento a ser outorgado. 3.16 Em caso de Imóvel gravado com ônus de
penhora ou hipoteca em favor de terceiros ou do VENDEDOR e empresas do Grupo econômico a que pertence
respectivo VENDEDOR, ficará sob inteira responsabilidade do ARREMATANTE o cancelamento desses registros e,
em sendo necessário, acionar o juízo competente para tal finalidade, exceto se previsto expressamente, de forma
diversa, na descrição específica do Imóvel. O ARREMATANTE deverá certificar-se previamente de todas as
providências necessárias e respectivos custos para esse(s) cancelamento(s), bem como quanto aos riscos
envolvendo tais procedimentos. 3.17 O VENDEDOR responderá, em regra, pela evicção de direitos, excetuados os
casos em que haja expressa menção das restrições, irregularidades, etc. dos Imóveis neste Edital e Anexos,
ocasião em que o adquirente assume os riscos da aquisição nos termos do art. 448 do Código Civil, observando-se
inclusive, o quanto disposto no item 3.18.1 e 3.19 infra. 3.18 Conforme expressamente informado na descrição
específica do lote, alguns Imóveis disponibilizados à venda, poderão estar envolvidos em ações judiciais, o que
não constituirá, em qualquer situação, motivo para o ARREMATANTE pleitear o desfazimento da venda. 3.18.1
Caso as ações judiciais expressamente informadas na descrição específica do lote envolvam discussões sobre a
propriedade do Imóvel e em decorrência das mesmas venha a ocorrer evicção (perda da coisa por força de
sentença judicial), a responsabilidade do VENDEDOR por evicção será limitada à devolução do valor
correspondente ao Preço do Imóvel, atualizado com base na variação do IGP-M/FGV, a contar do pagamento
integral do Preço, se à vista, ou a contar da data do pagamento do sinal e/ou das parcelas pagas, se a prazo. Fica
esclarecido que, nesta hipótese, o ARREMATANTE não poderá pleitear quaisquer outros valores indenizatórios, a
exemplo daqueles estipulados no Artigo 450 do Código Civil Brasileiro, nem mesmo por benfeitorias
eventualmente edificadas pelo ARREMATANTE no Imóvel, após a data da aquisição, pelas quais não poderá
pleitear direito de retenção. 3.19 Os VENDEDORES esclarecem ainda que, se eventualmente, após a data da
realização do Leilão, surgir qualquer ação judicial envolvendo os Imóveis alienados, o VENDEDOR competente

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

LEILÃO DE IMÓVEIS BANCO PAN EM 21/06/2022
LOTE 001 GUARULHOS/SP – Dois prédios residenciais, sendo um sobrado (02 pavimentos) e outro térreo
(01 pavimento), situados na Rua Ângela Kube, nº 65, lote 10 da quadra única, bairro Jardim Ema. Área
de terreno: 120,00m², Área total construída: 207,03m². Matrícula nº 114.781 do 2º RI local. Obs.: Imóvel
ocupado. Desocupação por conta do comprador. Lance Mínimo: R$ 324.000,00. (ID 316) - BANCO PAN CNPJ
nº 59.285.411/0001-13.
LOTE 002 MANAUS/AM - Casa e seu respectivo terreno, situada na Albert Sabin, nº 243, lote n° 10, da quadra
E, Bairro Parque 10 de Novembro, Área de terreno: 300,00m², Área construída: 292,96m², Matrícula nº
52.289 do 1° RI local. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação e eventuais débitos existentes, correrão por conta
do comprador. Lance Mínimo: R$ 558.000,00. (ID 1727) BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA.
CNPJ nº 62.237.367/0001-80.
LOTE 003 PORTO ALEGRE/RS - Apartamento nº 609, localizado no 6º andar, bloco B, do Edifício Ada, situado
na Rua Venâncio Aires, n° 449, Cidade Baixa. Área construída: 93,00m², parte ideal de 14,09/1000 do
condomínio. Matrícula nº 112.732 do 2° RI Local. Obs.: Imóvel ocupado. Regularização e encargos perante
os órgãos competentes da divergência de área construída, que vier a ser apurada no local, com a lançada no
IPTU e a averbada no RI, bem como a desocupação, correrão por conta do arrematante. Lance Mínimo: R$
258.795,00 (ID 2015) -BANCO PAN S.A, CNPJ n° 59.285.411/0001-13.
LOTE 004 XANXERÊ/SC - Casa e seu respectivo terreno, situada na Rua Guanabara, nº 2543, lote n° 02,
da quadra B, Bairro Vila João Winckler, Área de terreno: 513,00m², Área construída: 110,75m². Matrícula
nº 20.919 do RI local. Obs.: Regularização e encargos perante os órgãos competentes da divergência de
área construída, que vier a ser apurada no local, com a lançada no IPTU e a averbada no RI, bem como a
numeração predial e a desocupação, correrão por conta do arrematante. Imóvel ocupado. Desocupação por
conta do comprador. Lance Mínimo: R$ 369.000,00. (ID 2411) -BANCO PAN S.A, CNPJ n° 59.285.411/0001-13.
LOTE 005 SÃO PAULO/SP – RETIRADO.
LOTE 006 SÃO GONÇALO/RJ - Sala Comercial nº 1713, localizada no empreendimento comercial denominado
PARQUE DAS ÁGUAS EMPRESARIAL, situado na Estrada dos Menezes, nº 850, Bairro Alcântara. Área:
25,14m². Matrícula nº 53.231 do 4º RI local. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação e eventuais débitos
existentes, correrão por conta do comprador. Lance Mínimo: R$ 77.364,00. (ID 2562) - BRAZILIAN SECURITIES
COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, CNPJ n° 03.767.538/0001- 14.
LOTE 007 JEQUITINHONHA/MG - Casa situada na Rua Carlos da Cunha Peixoto, nº 551, lote 06 da quadra
06, Bairro Alvorada, Área de terreno: 200,00m², Área construída: 82,15m², Matrícula nº 9.162 do RI local.
Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação e eventuais débitos existentes, correrão por conta do comprador.
Lance Mínimo: R$ 34.992,00. (ID 2624) - BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, CNPJ n°
03.767.538/0001- 14.
LOTE 008 CUIABÁ/MT – Casa residencial, lote 31 da quadra 11, situada na Rua Rouxinol, nº 175, loteamento
Santa Amália, Bairro Pari. Área construída: 300,34m², Área total do terreno: 250,00m². Matrícula nº 26.695
do RI local. Obs.: (i) Em trâmite Ação Revisional, autos do Processo nº 029677-13.2016.8.11.0041; e (ii) Imóvel
ocupado. Desocupação por conta do comprador. Lance Mínimo: R$ R$ 340.200,00. (ID 4497) - BANCO PAN
CNPJ nº 59.285.411/0001-13.
LOTE 009 SÃO GONÇALO/RJ - Casa situada na Rua Ruben Coutinho da Silva, nº 41 (antiga Rua Guaiaquil),
bairro Porto do Rosa. Área de terreno: 375,00m², Área construída: 494,09m². Matrícula nº 27.553 do 4º RI
local. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do comprador. Lance Mínimo: R$ 146.783,34. (ID 2847)
- BANCO PAN CNPJ nº 59.285.411/0001-13.
LOTE 010 PORTO ALEGRE/RS – Apartamento n° 519 do 5° pavimento, torre V, situado na Rua General
Francisco de Paula, nº 1065, Edifício Fontana Di Napoli e box nº 186, do 3º pavimento. Área Privativa:
72,14m², Área total: 127,67m², Fração ideal: 0,005610% (apto) e Área Privativa: 10,58m², Área total: 16,80m²,
Fração ideal: 0,000628% (box). Matrículas nºs 109.266 e 109.253 da 4ª zona do RI Local. Obs.: Imóveis
ocupados. Desocupação por conta do comprador. Lance Mínimo: R$ 306.180,00. (ID 4681) - BANCO PAN
CNPJ nº 59.285.411/0001-13.
LOTE 011 CORNÉLIO PROCÓPIO/PR - Casa situada na Rua Padre Max Kaufmann, nº 91, lote n° 01, da quadra
n° 31, bairro Jardim Primavera. Área de terreno: 373,00m², Área construída: 69,93m². Matrícula nº 12.700
do 2º RI local. Obs.: Imóvel ocupado. Eventuais débitos existentes, bem como a desocupação, correrão por
conta do arrematante. Lance Mínimo: R$ R$ 103.000,00. (ID 4486) - BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE
SECURITIZAÇÃO, CNPJ n° 03.767.538/0001- 14.
LOTE 012 ITATIBA/SP – Terreno situado na Alameda Provence, constituído pelo lote n° 01 da quadra I, no
Loteamento Ville de France II. Área total de terreno: 559,26m². Matrícula nº 48.335 do RI de Itatiba/SP. Obs.:
(i) Imóvel Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro; e (ii) Contribuinte sob n° 23453-33-29-020840-0580-00000. Lance Mínimo: R$ 186.300,00. (ID 4659). - BANCO PAN CNPJ nº 59.285.411/0001-13.
LOTE 013 COTIA/SP - Apartamento nº 43, 3º pav., Bloco C, do Edifício Orquídea, do Condomínio Vila do Canto
Verde, situado na Rua Delta, nº 95, Km 21 da Rodovia Raposo Tavares. Área privativa: 69,200m², Área total:
176,129m², Fração ideal de 0,022%. Matrícula nº 104.509 do RI Local. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação
por conta do comprador. Lance Mínimo: R$ 148.500,00. (ID 4610) - BANCO PAN CNPJ nº 59.285.411/0001-13.
LOTE 014 SÃO PAULO/SP - RETIRADO.
LOTE 015 MACAÉ/RJ - Casa tipo duplex nº 02, situada na Rua Pérola, nº 191, lote 06 da quadra 12, Bairro
do Jardim Sol Y Mar. Área de terreno: 200,00m², Área construída: 86,61m². Matrícula nº 12.342 do 2º RI
local. Obs.: (i) Eventuais débitos existentes, correrão por conta do arrematante; (ii) Regularização e encargos
perante os órgãos competentes da atualização do logradouro e numeração predial, correrão por conta do
comprador; e (iii) Imóvel desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Mínimo: R$ 218.700,00.
(ID 4429) - BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, CNPJ n° 03.767.538/0001- 14.
LOTE 016 SÃO PAULO/SP - Apartamento nº 1-A, 1º andar, do Edifício Santa Beatriz, 27° subdistrito, situado
na Rua Simas Pimenta, nº 23, bairro Tatuapé. Área privativa: 101,00m², Fração ideal de 7,10%. Matrícula nº
231.494 do 9° RI Local. Obs.: Imóvel ocupado. Eventuais débitos existentes, bem como desocupação correrão
por conta do arrematante. Lance Mínimo: R$ 240.570,00. (ID 4737) - BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE
SECURITIZAÇÃO, CNPJ n° 03.767.538/0001-14.
LOTE 017 ITUIUTABA/MG – Casa situada na Rua Joaquim Antônio da Silva, nº 1357, lote 08 da quadra 15, Bairro
Junqueira, Área de terreno: 348,00m², Área construída: 150,89m², Matrícula nº 5.100 do 2º RI local. Obs.:
Imóvel ocupado. Eventuais débitos existentes, bem como a desocupação, correrão por conta do arrematante.
Lance Mínimo: R$ 153.900,00. (ID 4719) - BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, CNPJ n°
03.767.538/0001- 14.
LOTE 018 JAÚ/SP – Casa e respectivo terreno constituído pelo lote 12 da quadra A, situada na Rua Belizário
Zanatto, nº 119, Residencial Jardim João Ballan II, Área de terreno: 197,47m², Área construída: 30,40m²,
Matrícula nº 49.986 do 1º RI local. Obs.: Imóvel ocupado. Regularização e encargos perante os órgãos
competentes da divergência de área construída, que vier a ser apurada no local, com a lançada no IPTU e a
averbada no RI, bem como a desocupação, correrão por conta do arrematante. Lance Mínimo: R$ 89.100,00.
(ID 4757) - BANCO PAN CNPJ nº 59.285.411/0001-13.
LOTE 019 SÃO PAULO/SP – Casa, n° 05, integrante do Condomínio Jardim das Pedras, situada na Av. Coronel
Sezefredo Fagundes, n° 8.482, Tucuruvi. Área privativa construída: 99,00m², Área total: 120,60746m², Área
de terreno: 101,50m². Matrícula n° 176.915 do 15° RI Local. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação e eventuais
débitos existentes, correrão por conta do comprador. Lance Mínimo: R$ 335.340,00 (ID 4786) - BRAZILIAN
SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, CNPJ n° 03.767.538/0001- 14.
LOTE 020 SÃO PAULO/SP - Terreno 16.439,00m² em Interlagos, São Paulo/SP - Fração ideal do solo
correspondente a 0,080064 do imóvel representado por: a) Fração ideal do solo, correspondente à Fase IV-B,
na qual serão erigidas 05 (cinco) townhouses (casas de belvedere), numerada de T29 a TH 33; e b) fração ideal
do solo, correspondente à Fase VI-B, na qual serão erigidas 16 (dezesseis) Townhouses (casas de belvedere),
numerada de TH 13 a TH 28, melhor descrito na matrícula. Inscrição Municipal nº 162.001.3195-2 em área
maior. Matrícula nº 32.541 do 11° RI local. Obs.: Imóvel desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro.
Lance Mínimo: R$ R$ 6.804.000,00 (ID 1986) - BANCO PAN CNPJ nº 59.285.411/0001-13.
LOTE 021 SANTO ANDRE/SP - Terreno designado Área II, com área total de 297,73m², localizado na Rua
Fernão Dias, no Bairro Campestre, melhor descrito e caracterizado em suas medidas e confrontações na
Matrícula nº 109.209 do 1º RI local. Obs.: (i) Em trâmite Ação de Usucapião Especial. Processo nº 102720229.2017.8.26.0554; e (ii) Imóvel ocupado. Desocupação por conta do comprador. Lance Mínimo: R$
102.351,60. (ID 2638) - BANCO PAN CNPJ nº 59.285.411/0001-13. R$ 244.229,08. (ID 4619).
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TERÇA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2022
2ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do
(a) requerido (a) MULTIBRINK BRINDES BRINQUEDOS LTDA (“MULTIBRINK”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/
MF sob o n° 62.131.099/0001-18, com sede na Rua Fidêncio Ramos, 160, Vila Olímpia São Paulo-SP CEP 04551-010; e CNV MARCAS
E PARTICIPAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA (“CNV”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.178.044/0001-92, com sede na Rua
Fidêncio Ramos, nº 160, sala 602, Vila Olímpia/SP, CEP 04551-010 (Sócia: ANDREA FERRAZ VIEIRA, Avenida Rouxinol, 55, Indianópolis, São Paulo/SP,
CEP 04516-000) e CESAR NOVAES VIEIRA (“CESAR”), brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 853.009.508-15, residente na Rua
Fidencio Ramos, 160, Vila Olímpia São Paulo-SP CEP 04551-010 e demais interessados na lide, conforme autos da Ação - Processo nº 105830587.2019.8.26.0100, que tem como requerente BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (“SANTANDER”), instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 90.400.888/0001-42, com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04543-011, com valor do
débito de R$ 8.742.018,52, em março de 2022. O DR. TOM ALEXANDRE BRANDÃO, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo/SP. FAZ SABER que, aos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento e interessar possa, que foi designada venda em leilão do bem
imóvel do (a) requerido (a), com fulcro no artigo 882, §§ 1º e 2º, e art. 887, § 2º do CPC (lei 13.105/15) e regulamentado pelo Provimento CSM nº 1625/2009
do TJ/SP, através do CARDOSO LEILÕES, a público leilão para venda e arrematação, com transmissão ao vivo pela internet e disponibilização imediata
no portal de leilões on-line, www.cardosoleiloes.com.br, para lanços pela internet de acordo com as regras exposta a seguir. DO LEILÃO: a 1ª Praça com
início no dia 28/07/2022 às 12:00 horas, e com término no dia 01/08/2022 às 11:00 horas, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da
avaliação judicial, e caso não haja licitante(s) na 1ª Praça, fica desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 01/08/2022 às 11:01 horas, e com
término no dia 25/08/2022 às 11:00 horas, ocasião em que o (s) bem (ns) será (ão) entregue (s) a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60%
(sessenta por cento) do valor da avaliação. LOTE 1 - DO(S) BEM(NS): IMÓVEL: “Um terreno urbano, sem benfeitorias, designado por LOTE Nº 12, DA
QUADRA Nº 4, do loteamento denominado Centro de Apoio 1 – Alphaville, situado na Cidade , Distrito e Município de Santana de Parnaíba, Comarca de
Barueri/SP, com área total de 350,00 metros quadrados, mede 10,00 metros de frente para a Avenida Netuno, de quem da rua olha para o lote, mede da
frente aos fundos 35,00 metros do lado direito, onde confronta com o lote 13; 3500 metros do lado esquerdo, onde confronta com o lote 11, e, 10,00 metros
nos fundos, onde confronta com parte do lote 04. AV 5 – Pela escritura mencionada na AV.04 desta, foi autorizada esta averbação para constar que, no
imóvel matriculado foi edificado um prédio comercial, o qual recebeu o nº 39, com frente para a Avenida Netuno, possuindo 977,95 m² de área construída,
conforme prova o Habite-se nº 0694/2013 (Alvará nº 483/03, reavaliado em 23/05/2013), datado de 30 de julho de 2013, expedido pela Prefeitura do Município de Santana do Parnaíba, deste Estado, estando a mesma obra regular perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme prova a
Certidão Negativa de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros – CND nº 000632013-21042152, CEI nº 50.00874152/63, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em 23 de agosto de 2013, a qual ficou arquivada neste Registro de Imóveis, em pasta própria nº 105, sob
o nº de ordem “45”. Valor atribuído à obra R$ 2.400.000,00.” Contribuinte Municipal n.º 24451.11.83.0298.00.000. Matrícula nº 97.903 registrado no 1º
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri/SP. AVALIAÇÃO: Valor de R$ 10.164.237,44; atualizado até maio de 2022, pela Tabela Prática de
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais - INPC. ÔNUS: Conforme matrícula constante desse Edital: AV. 10 – Penhora processo 105830587.2019.8.26.0100 da 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP; AV 11 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 100081389.2019.5.02.0316; AV 12 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 1000454-57.2019.5.02.0311; AV 13 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2,
processo: 1000787-79.2019.5.02.0320; AV 14 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 1000520-10.2019.5.02.0320; AV 15 – Indisponibilidade
Trabalhista TRT 2, processo: 1000459-73.2019.5.02.0313; AV 16 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 1000450-87.2019.5.02.0321; AV 17 –
Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 1000458-64.2019.5.02.0321; AV 18 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 100046204.2019.5.02.0321; AV 19 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 1000708-03.2019.5.02.0320; AV 20 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2,
processo: 1000439-88.2019.5.02.0311; AV 21 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 1000707-18.2019.5.02.0320; AV 22 – Indisponibilidade
Trabalhista TRT 2, processo: 1000435-27.2019.5.02.0319; AV 23 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 1000460-49.2019.5.02.0316; AV 24 –
Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 1000389-62.2019.5.02.0311; AV 25 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 100044152.2019.5.02.0313. Eventuais débitos de IPTU não informado. LOTE 2 - DO(S) BEM(NS): IMÓVEL: “Apartamento n° 202, tipo B, localizado no 2° pavimento do Edifício La Concorde Jardim Europa, situado na Rua Jerônimo da Veiga, n° 248, no 28º Subdistrito – Jardim Paulista, com a área privativa de
27,60m², área comum de 46,80m², área total de 74,40m², com direito ao uso de 01 vaga na garagem (cuja área se encontra englobada na área comum),
com a fração ideal no terreno de 0,56400%. O terreno onde se assenta o referido edifício encerra a área de 1.322,54m².” Contribuinte Municipal n.º
016.056.0062-8. Matrícula nº 168.154 registrado no 4º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP. AVALIAÇÃO: Valor de R$ 569.923,31;
atualizado até maio de 2022, pela Tabela Prática de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais - INPC. ÔNUS: Conforme matrícula constante desse
Edital: AV. 3 – Distribuição de Ação de Execução de Título Extrajudicial 1058305-87.2019.8.26.0100 da 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo/SP; AV. 4 – Penhora processo 1058305-87.2019.8.26.0100 da 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP; AV 5 – Indisponibilidade
Trabalhista TRT 2, processo: 1000813-89.2019.5.02.0316; AV 6 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 1000454-57.2019.5.02.0311; AV 7 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 1000787-79.2019.5.02.0320; AV 8 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 1000520-10.2019.5.02.0320;
AV 9 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 1000459-73.2019.5.02.0313; AV 10 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 100045087.2019.5.02.0321; AV 11 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 1000458-64.2019.5.02.0321; AV 12 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2,
processo: 1000462-04.2019.5.02.0321; AV 13 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 1000708-03.2019.5.02.0320; AV 14 – Indisponibilidade
Trabalhista TRT 2, processo: 1000439-88.2019.5.02.0311; AV 15 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 1000707-18.2019.5.02.0320; AV 16 –
Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 1000435-27.2019.5.02.0319; AV 17 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 100046049.2019.5.02.0316; AV 18 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 1000389-62.2019.5.02.0311; AV 19 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2,
processo: 1000441-52.2019.5.02.0313. Consta IPTU 2022 no valor de R$ 1.937,34 em maio/2022. Eventuais débitos condominiais não informados. LOTE
3 - DO(S) BEM(NS): IMÓVEL: “Apartamento nº 1109, localizado no 11º pavimento do “Edifício Mercure São Paulo Nações Unidas”, situado na Rua Professor Manoelito de Ornellas, nº 104, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, com a área privativa de 27,07m² e a área comum de 31,73m², perfazendo a área total
de 58,80m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,5952381% no terreno condominial. Referido edifício foi submetido ao regime de condomínio, conforme registro feito sob n° 16 da matrícula n° 280.165.” Contribuinte Municipal n.º 087.440.0246-7. Matrícula nº 298.101 registrado no 11º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP. AVALIAÇÃO: Valor de R$ 341.227,97; atualizado até maio de 2022, pela Tabela Prática de Atualização
Monetária dos Débitos Judiciais - INPC. ÔNUS: Conforme matrícula constante desse Edital: AV. 10 – Distribuição de Ação de Execução de Título Extrajudicial 1058305-87.2019.8.26.0100 da 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP; AV. 11 – Penhora processo 1058305-87.2019.8.26.0100
da 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP; AV 12 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 1000813-89.2019.5.02.0316; AV
13 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 1000454-57.2019.5.02.0311; AV 14 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 100078779.2019.5.02.0320; AV 15 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 1000459-73.2019.5.02.0313; AV 16 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2,
processo: 1000520-10.2019.5.02.0320; AV 17 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 1000462-04.2019.5.02.0321; AV 18 – Indisponibilidade
Trabalhista TRT 2, processo: 1000458-64.2019.5.02.0321; AV 19 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 1000458-72.2019.5.02.0321; AV 20 –
Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 1000439-88.2019.5.02.0311; AV 21 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 100070718.2019.5.02.0320; AV 22 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 1000435-27.2019.5.02.0319; AV 23 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2,
processo: 1000460-49.2019.5.02.0316; AV 24 – Indisponibilidade Trabalhista TRT 2, processo: 1000389-62.2019.5.02.0311; AV 25 – Indisponibilidade
Trabalhista TRT 2, processo: 1000441-52.2019.5.02.0313. Consta IPTU 2022 no valor de R$ 387,00 em maio/2022. Eventuais débitos condominiais não
informado. ÔNUS HIPOTECÁRIOS, TRIBUTÁRIOS E OUTROS: De acordo com o art. 1499, VI do Código Civil, a hipoteca extingue-se com a arrematação,
assim, nada será devido pelo arrematante ao credor hipotecário. “Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do Código
Tributário Nacional, mediante apresentação do extrato pelo arrematante”. De acordo com o artigo 908 do Código de Processo Civil, havendo pluralidade
de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. No caso de adjudicação ou alienação, 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. Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. LOCAL
DO DEPÓSITO E VISITAÇÃO: Lote 1: Avenida Neturno, n º 39, bairro Centro de Apoio I – Alphaville, no município de Barueri/SP; Lote 2: Rua Jerônimo
da Veiga, nº 248, 2º pavimento, apto nº 202, bairro Jardim Paulista, no município de São Paulo/SP; Lote 3: Rua Professor Manoelito de Ornellas, n º 104,
11º andar, no município de São Paulo/SP; Trazendo consigo cópia do presente edital e documento de identificação pessoal. É vedado ao Senhor Depositário criar embaraço à visitação do bens sob sua guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV do CPC. Em caso de recusa ou embaraço, o (a) interessado (a) deverá comunicar o MM. Juiz (a) da 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, que adotará as medidas e sanções cabíveis. DA
CONDUÇÃO DO LEILÃO: O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial, Sr. Helio Deutsch de Freitas Braga, matriculado na Junta Comercial do Estado de
São Paulo – JUCESP nº 798. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM: No primeiro pregão, o valor mínimo para a venda do bem apregoado será pelo
valor igual ou superior ao valor da avaliação judicial. No segundo pregão, só serão aceitos lances superiores a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. Lanços inferiores ao estipulado, enviados por escrito, serão recebidos pelo leiloeiro, e encaminhado para apreciação do Juízo competente,
para análise e posterior decisão. DOS LANCES: Os lances serão ofertados, antecipadamente ou no (s) dia (s) marcado (s), exclusivamente pela Internet,
mediante cadastramento prévio, e envio dos documentos exigidos pelo leiloeiro, em garantia ao Juízo, através do Portal www.cardosoleiloes.com.br, com
no mínimo 24 horas que antecede o encerramento do leilão no sistema do gestor, exceto os que se enquadrem no art. 890 do CPC. Serão aceitos lanços
superiores ao lanço corrente, tendo por acréscimo mínimo obrigatório o valor informado no site (art. 16 do Provimento CSM nº1625/2009). Sobrevindo
lance a menos de três minutos para o encerramento, o sistema prorrogará automaticamente por mais três minutos sucessivamente para que todos tenham
as mesmas chances. DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO E DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL: O (s) preço (s) do (s) bem (ns) arrematado (s)
e a comissão do leiloeiro, deverão ser depositado (s), através de guia de depósito judicial, separadamente, a ser emitido pelo arrematante, através do site
www.tjsp.jus.br, no prazo de 24 horas da realização do leilão, bem como deverá ser depositada a comissão do Leiloeiro, sempre à vista, independente da
forma de arrematação. Em até 6 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito e a confirmação
que é o vencedor da arrematação. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e deduzida todas as despesas incorridas para realização do leilão. O auto de arrematação será assinado pelo Juízo Competente após a efetiva comprovação do pagamento integral e da
comissão. OBSERVAÇÕES: Casos em que a comissão do Leiloeiro, é devida, após publicação do Edital: A) Remição da execução, se a (o)(s) requerido
(a)(s), após a publicação do edital em epígrafe, pagar a dívida antes de adjudicado (s) ou alienado (s) o (s) bem (ns), na forma do artigo 826, do Código de
Processo Civil, deverá apresentar até a data e hora designadas para o leilão, a guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição da execução, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverá o (a) requerido
(a) pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Oficial de 5% (cinco por cento)
sobre o valor avaliação judicial atualizada, bem como as despesas e custos do leilão. B) Sendo arrematado será devida a comissão de 5% (cinco por
cento) para o leiloeiro, a ser paga pelo arrematante. A comissão é devida, conforme Resolução nº 236/2016, do CNJ, e art. 7º Caput, e § 3º. C) Em caso
de acordo de qualquer tipo, adjudicação, desistência, ou remição, com suspensão do leilão/praça, após a publicação do Edital, será devida a comissão do
Gestor/Leiloeiro no aporte de 5% (cinco por cento) do valor da avaliação judicial atualizada do (s) bem (ns), bem como as despesas e custos do Leilão, por
parte de quem deu causa. No caso de acordo, deverá constar da minuta da composição, que arcará com o pagamento da comissão do leiloeiro, acima fixado e das despesas, e caso não conste, ficará (ão) o (s) exequente (s), responsável (eis) pelo pagamento do leiloeiro, bem como das despesas e custos
do leilão. O bem será vendido “Ad Corpus”. Correrão por conta e risco exclusivamente do arrematante, a vistoria prévia no bem arrematado, todas as
providências necessárias para imissão na posse do imóvel bem como as despesas gerais, a transferência patrimonial, a desocupação, a regularização do
bem junto ao (s) órgão (s) competente (s), tais como laudo (s), vistoria (s), pagamento (s) de débitos, taxa (s), encargo (s), emolumento (s) cartorários,
imposto (s), averbações de construções, se houver (em), do (s) bem (ns) arrematado. Exceto débitos tributários decorrentes de impostos cujo fato gerador
seja a propriedade do imóvel, que sub-rogarão no preço da arrematação nos termos do “caput” e parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. Há agravo de Agravo de Instrumento 2084907-39.2021.8.26.0000 pendente de julgamento. Consta penhora no rosto dos Autos, TRT 2, processo:
1000787-79.2019.5.02.0320. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pessoalmente perante o Ofício onde estiver ocorrendo à ação, ou no escritório do leiloeiro oficial, localizado na Av. Ângelo Simões, nº 555, sala 4, Campinas – SP, ou ainda, pelo telefone (19) 4141-4100 e/ou pelo e-mail contato@cardosoleiloes.
com.br Todas as regras e condições da Praça/Leilão estão disponíveis no Portal www.cardosoleiloes.com.br Fica (m) o (s) executado (s) e demais interessado (s), nos termos do art. 889, I a VIII do CPC, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais por meio
de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos. A publicação do presente edital supre a intimação pessoal. Será o Edital afixado no local de
costume e publicado e na forma da lei (art. 887 §2º, CPC). São Paulo/SP, 2 de junho de 2022. DR. TOM ALEXANDRE BRANDÃO - Juiz de Direito

EDITAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA PRAÇA DE LEILÃO E NOTIFICAÇÃO
JONEY MARCELO LOPES FERREIRA, Leiloeiro Publico Oﬁcial e representante da rede COOPEREX, matriculado na Junta Comercial do Paraná́ – JUCEPAR, sob o no 19/302-L, com
endereço na Rua Dom Pedro II, 2822, Centro, Toledo/PR CEP 85902-010, telefone (45) 99989-5111, e- mail: comercial@jmleiloes.com.br , FAZ SABER QUE, devidamente autorizado pela
COMITENTE SICREDI VALE DO PIQUIRI – CNPJ 81.099.491/0001-71, VENDERÁ, nos termos do Estatuto do Leiloeiro (Decreto no 21.981/1932) e da Instrução Normativa DREI no 72/2019,
em DUAS PRAÇAS, sendo a 1a Praça no dia 16/08/2022, e a 2a Praça no dia 23/08/2022, ambos às 13h00min, exclusivamente na modalidade on-line, pelo site
https://cooperex.bomvalor.com.br/, o bem adiante descrito, a partir do lance mínimo indicado abaixo, em cada lote, para pagamento de divida com garantia de alienação ﬁduciária pelos
contratos descritos abaixo, junto com cada lote, do(s) executado(s): NVC LOG LTDA - ME, CNPJ sob no 14.894.249/0001-00; avalista(s): MARIA EUGENIA SAMPAIO CLINI, CPF/MF no
292.387.748-97; MARCIO ANTONIO MARTINS CLINI, CPF/MF no 357.801.558-01; ADRIANO LIMA DEPENTOR, CPF/MF no 518.932.746-91; MARCIA MARIA MARTINS DEPENTOR,
CPF/MF no 467.328.706-10. LOTE 01 – IMÓVEL URBANO APARTAMENTO: Matrícula 213.761 – APARTAMENTO no 182, localizado no 18o andar, integrante do empreendimento
denominado “Condomínio Boulevard Parka Aquários”, situado na Avenida Tubarão, no 181, do loteamento Parque Residencial Aquários, na cidade de São José ́ dos Campos/SP. Divisas e
medidas descritas na matrícula do 1o Ofício de Registro de Imoveis e Anexos de São José́ dos Campos/SP. Imóvel Ocupado. Garantia de alienação ﬁduciária da Cédula de Crédito Bancário –
CCB no B84820620-5; 1a praça: 16/08/2022 às 13h00min – Lance mínimo: R$1.600.000,00; 2a praça: 23/08/2022 às 13h00min – Lance mínimo: R$1.200.000,00. ● A(s) venda(s) será(ão)
feita(s) mediante pagamento à vista. ● Propostas de parcelamento ou valor diferente dos valores publicados p ara lance inicial, deverão ser encaminhadas ao e-mail
comercial@jmleiloes.com.br até a realização da 2ª praça ou, em caso de não venda, enquanto o imóvel estiver publicado em venda direta no site. ● As despesas relativas à Comissão de
Leiloeiro (5%), Registro, FUNREJUS, IPTU, ITBI, Condomínio (se for o caso) e demais Impostos e Taxas correrão por conta do arrematante. ● O devedor possui preferência de compra até a
realização do segundo leilão ou até a arrematação em primeiro leilão, sendo que, exercendo esse direito deverá pagar todas as despesas bem como a comissão do leiloeiro no montante de 5%
do valor da recompra. ● O Pagamento dos valores da arrematação bem como da Comissão do Leiloeiro deverão ser realizados por meio de depósito ou transferência em Conta Corrente
informados pelo Leiloeiro em até 48 horas após a realização do Leilão. ● O Arrependimento da Arrematação obrigará o Arrematante desistente ao pagamento da Comissão do Leiloeiro (5%)
mais multa de 20%, sobre o valor da avaliação do imóvel, e ﬁcará sujeito a sanções legais, cíveis e criminais. ● O arrematante adquire o imóvel, em condição “ad corpus”, no estado de
conservação em que se encontra, inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e/ou posseiros, indisponibilidades, bem como, regularização das benfeitorias junto aos órgãos
competentes. A desocupação do imóvel é de responsabilidade do arrematante, nos termos do artigo 30 da Lei 9.514/97. ● O Imóvel possui averbações na Matrícula de indisponibilidades por
ações trabalhistas em face do executado PAULO ROBERTO FERNANDES TOLEDO, CPF nº 643.791.838-15. ● O imóvel acima teve sua redação resumida, autorizada pela Lei Federal no
7433/85 e na forma do Código de Normas da Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná. ● O Leiloeiro, acha-se habilitado a fornecer aos interessados, as informações pormenorizadas sobre
o imóvel, objeto deste Edital de Primeiro e Segundo Público Leilão e de Notiﬁcação. ● Caso haja arrematante a Ata de Arrematação, será ﬁrmada em até 15 dias da data do leilão. ● ATENÇÃO:
Para participar dos leilões/praças, os interessados deverão cadastrar-se com antecedência no mínimo de 2h antes, por meio de Identidade digital - Conta Comprova, pelo site do leiloeiro, bem
como aceitar as condições de venda para que participem da hasta. Informações através do Fone: (45) 999895111 e/ou e-mail: comercial@jmleiloes.com.br. ● Publicações no site
www.jmleiloes.com.br e no Jornal GAZETA SP, nas datas de 10,11 e 12 de agosto de 2022. Por ﬁm, ﬁca(m) cientiﬁcada(s) acerca das datas das Praças do presente leilão, caso não a tenham
sido por outro meio, às seguintes pessoas: Executado(s) – NVC LOG LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob no 14.894.249/0001- 00, com sede na Rodovia Dutra, s/n, bairro
Porto da Igreja, Guarulhos/SP; MARIA EUGENIA SAMPAIO CLINI, brasileira, viúva, administradora, portadora do documento de identidade RG sob no 288948-9, inscrita no CPF/MF sob no
292.387.748- 97, residente e domiciliada a Av. Doutor José Monteiro Machado César, 549, bairro João Tamborindegui Fernandes, Pindamonhangaba/SP; MARCIO ANTONIO MARTINS CLINI,
brasileiro, solteiro, administrador, portador do documento de identidade RG sob no 47872697-1, inscrito no CPF/MF sob no 357.801.558-01, residente e domiciliado a Rua Diamante Preto, 180,
bairro Chácara Califo, São Paulo/SP; ADRIANO LIMA DEPENTOR, brasileiro, casado, diretor geral de empresa e organizações, portador do documento de identidade RG sob no M1573592,
inscrito no CPF/MF sob no 518.932.746-91, residente e domiciliado a Rua Miguel Mentem, 500, bairro Vila Guilherme, São Paulo/SP; MARCIA MARIA DEPENTOR, brasileira, casada,
administradora, portadora do documento de identidade RG sob no M284781, inscrita no CPF/MF sob no 467.328.706-10, residente e domiciliada a Rua Miguel Mentem, 500, bairro Vila
Guilherme, São Paulo/SP. Todas as demais regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal https://cooperex.bomvalor.com.br/. A alienação obedecerá ao disposto na legislação
aplicável (Decreto n° 21.981/1932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427/1933, que regula a proﬁssão de Leiloeiro Oﬁcial, e Instrução Normativa DREI no 72/2019).

LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS EM 30/06/2022 - Anexo I

LOTE 001 SÃO PAULO/SP – Terreno situado na Rua Abraham Bloemaert, n° 217, do lote 08 da quadra “A”, do Jardim Maria do Carmo, Bairro Charco
Grande, com área de 1.033,00m². Matrícula nº 40.842 do 18° RI local. Obs.: Contribuinte sob nº 159.227.0008-0. Imóvel desocupado. Consta ediﬁcada
uma casa com aprox. 61m2. Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Mínimo: R$ 899.000,00.
LOTE 002 BAURU/SP – Apartamento nº 303, localizado no 2º andar, do Bloco 1, do Terra Brasilis Residencial Cristo Redentor, situado na Rua Argen�na, nº
9-40, Bairro de Jardim Terra Branca, com uma vaga de garagem sob n° 132. Área priva�va coberta: 47,00m², vaga: 11,50m2, área total real: 86,539m².
Matrícula nº 107.502 do 1º RI local. Obs.: Imóvel desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Mínimo: R$ 110.000,00.
LOTE 003 TAUBATÉ/SP – Casa sob nº 13, situada na Avenida Santa Cruz do Areão, nº 1609, no Condomínio Residencial Contemporâneo Club, Bairro Santa
Cruz do Areão. Áreas totais: priv. de terreno: 132,74m², priv. constr.: 119,42m², quintal: 67,03m², área total: 340,756m². Matrícula nº 136.617 do RI local.
Obs.: Imóvel desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Mínimo: R$ 395.000,00.
EDITAL DE LEILÃO - Os proprietários, residentes e com sede em Osasco/SP,
doravante denominados simplesmente VENDEDORES, tornam público, que
venderão em leilão do �po "MAIOR LANCE OU OFERTA", os imóveis de sua
propriedade, relacionados no Anexo I, parte integrante deste Edital. O leilão será
regido pelas normas e disposições, consignadas neste Edital e regras aplicáveis de
Direito Privado. O leilão terá início a par�r da data da liberação dos imóveis no site,
para envio de lances on-line, encerrando-se no dia 30/06/2022, a par�r das 13:00
horas e será realizado à Av. Angélica nº 1.996, 6º andar, São Paulo/SP e estará a
cargo da Leiloeira Dora Plat, matriculada na JUCESP sob nº 744. 1. OBJETO - 1.1. A
alienação dos imóveis relacionados no anexo I, parte integrante deste Edital. 2.
H A B I L I TAÇ ÃO - 2 . 1 . O s i nte re s s a d o s d eve rã o s e ca d a st ra r n o s i te
zukerman.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, para par�cipação
on-line, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do horário previsto, para o
encerramento do leilão. 3. LANCES ON-LINE - 3.1. O envio de lances, se dará
exclusivamente através do site zukerman.com.br. Sobrevindo lance nos 2
minutos, antecedentes ao horário de fechamento do lote, o prazo de envio de
lances, será prorrogado em 2 (dois) minutos, quantas vezes, forem necessárias,
para que todos tenham oportunidade de ofertar novos lances. 3.2. O proponente
vencedor será comunicado expressamente, do prazo e condições de pagamento,
estabelecidos neste edital. 4. DECLARAÇÃO DOS COMITENTES VENDEDORES 4.1. Os VENDEDORES, legí�mos proprietários, declaram sob as penas da lei, que
os imóveis se encontram livre e desembaraçado de impostos, taxas,
contribuições, etc., bem como de quaisquer ônus, judiciais e/ou extrajudiciais,
com exceção daqueles, cuja necessidade de regularização, esteja informado no
texto do lote, com a respec�va obrigação, quanto à regularização. 5. CONDIÇÕES
DE VENDA - 5.1. Os imóveis relacionados no Anexo I serão vendidos, a quem maior
lance oferecer, em leilão de modo somente On-line, obedecidas às condições
deste edital, reservando-se aos VENDEDORES, o direito de liberar ou não os
imóveis, pelo maior preço alcançado, par�ndo do lance mínimo estabelecido,
bem como, reunir ou re�rar, quando for o caso, de acordo com seu critério ou
necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.2. Os interessados na aquisição do
imóvel, previamente à apresentação de lances, deverão ler atentamente todas as
condições estabelecidas neste edital. As fotos divulgadas dos imóveis são
meramente ilustra�vas, compe�ndo aos interessados, procederem visita prévia à
realização do leilão. 5.3. Caberá aos arrematantes, providenciar às suas expensas,
toda e qualquer regularização �sica e documental do imóvel, perante os órgãos
competentes. 5.4. Os imóveis serão vendidos em caráter “AD CORPUS”, sendo que
as áreas mencionadas no edital são meramente enuncia�vas e repe��vas das
dimensões constantes do registro imobiliário. 5.5. Os arrematantes, adquirem os
imóveis como eles se apresentam, como um todo, não podendo, por conseguinte,
reclamar do estado de conservação e de eventuais mudanças, nas disposições
internas dos imóveis apregoados, quando for o caso. 5.6. Os interessados deverão
cien�ﬁcar-se previamente, das restrições impostas pela legislação municipal,
estadual ou federal, aplicáveis ao imóvel, no tocante às restrições de uso do solo
ou zoneamento, e ainda, das obrigações e dos direitos, decorrentes das
convenções e especiﬁcações de condomínio, quando for o caso. 5.7. Todos os
débitos incidentes sobre o imóvel, que tenham fato gerador a par�r da data da
realização do leilão, serão de exclusiva responsabilidade dos arrematantes. 5.8.
Somente serão aceitos, lances realizados por pessoas �sicas ou jurídicas,
regularmente cons�tuídas e com personalidade jurídica própria. Estrangeiros
deverão comprovar sua permanência legal e deﬁni�va no país. 5.9. Os
interessados, se pessoa �sica, deverão portar documentos para iden�ﬁcação (RG
e CPF). Menor de 18 anos, só poderá adquirir algum imóvel, se emancipado ou
assis�do, por seu representante legal. 5.10. Se pessoa jurídica, os representantes
deverão estar munidos de cópias auten�cadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato
Social e alterações, onde conste, a forma de representação da empresa. 5.11.
MAIS INFORMAÇÕES:
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Outros documentos poderão ser solicitados pelos VENDEDORES, para ﬁns de
concre�zação da transação. 5.12. A representação por terceiros, deverá ser feita
por procuração pública, com poderes especiais para o ato. 5.14. O pagamento do
valor do arremate poderá ser feito por cheque administra�vo, depósito ou, TED –
Transferência Eletrônica Disponível, na conta a ser indicada pelos VENDEDORES,
em conformidade com a condição de pagamento estabelecida no subitem 6.1. 6.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - 6.1. À Vista, na lavratura da escritura, que deverá
ocorrer, dentro do prazo de 30 dias, contados da data do leilão. 7. COMISSÃO DE
LEILOEIRO - 7.1. Os arrematantes, além do valor do arremate, a ser pago na
lavratura da escritura, pagará também ao LEILOEIRO, dentro do prazo de 24 horas,
contados da data do leilão, a quan�a correspondente a 5% (cinco por cento), sobre
o valor do arremate, a �tulo de comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 8.1. A
alienação dos imóveis relacionados no Anexo I serão formalizadas por meio de
Escritura Pública Deﬁni�va de Venda e Compra. 8.2. Os VENDEDORES deverão
lavrar o instrumento de formalização da alienação, em até 30 (trinta) dias,
contados da data do leilão, quando não houver pendência de regularização
documental, de responsabilidade de qualquer das partes, indicada no texto do
lote, que impeça a lavratura da escritura. No caso da ocorrência de impedimento,
a venda será formalizada por meio de instrumento par�cular cabível, dentro do
prazo estabelecido, até que seja sanada a irregularidade, para a lavratura da
escritura deﬁni�va. 8.3. O competente Instrumento Aquisi�vo será ﬁrmado com
os arrematantes, cujo nome constar da Ata e Recibo de Arrematação, somente
admi�da sua subs�tuição, por cessão de direitos, na forma da lei, com prévia
análise e aprovação por parte dos VENDEDORES. 8.4. Os VENDEDORES se obrigam
a fornecer aos arrematantes, ﬁcha de matrícula dos imóveis atualizadas, com
nega�va de ônus e alienações e demais cer�dões exigidas por lei (se posi�vas, com
as devidas jus�ﬁca�vas). 8.5. Serão de responsabilidade dos arrematantes, todas
as providências e despesas necessárias, à transferência do imóvel, inclusive foro e
laudêmio se for o caso. A escolha do tabelião responsável pela lavratura da
escritura pública, caberá aos VENDEDORES. 9. SANÇÕES PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO - 9.1. Em caso de inadimplemento do valor de arrematação,
por desistência do arrematante, desfar-se-á a venda e será cobrada uma multa
moratória no valor de 4% (quatro por cento) da arrematação para pagamento de
despesas administra�vas, bem como poderá ainda o Leiloeiro emi�r �tulo de
crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de
pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no ar�go 39, do
Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do arrematante nos serviços de proteção
ao crédito. 10. EVICÇÃO DE DIREITOS - 10.1. Os comitentes VENDEDORES
responderão, em regra, pela evicção de direitos, no caso de surgir decisão judicial
deﬁni�va, transitada em julgado, anulando o �tulo aquisi�vo dos VENDEDORES,
nos termos do art. 448 do Código Civil. A responsabilidade dos VENDEDORES pela
evicção, será limitada à devolução dos valores efe�vamente pagos pelos
arrematantes, inclusive tributos, taxas, custas e emolumentos cartórios,
acrescidos pelo IGP-M/FGV. 11. DISPOSIÇÕES GERAIS - 11.1. A posse direta ou
indireta dos imóveis será transmi�da aos arrematantes, depois do pagamento do
valor total do negócio e assinatura do instrumento aquisi�vo. 11.2. Todas as
despesas e encargos, de qualquer natureza, necessárias para a liberação ou
desocupação do imóvel, quando for o caso, correrão por conta dos arrematantes.
11.3. A falta de u�lização pelos VENDEDORES, de quaisquer direitos ou
faculdades, que lhes concede a lei e este edital, importa não em renúncia, mas em
mera tolerância ou reserva, para fazê-los prevalecer, em qualquer outro momento
ou oportunidade. 11.4. Eventuais pedidos de esclarecimentos deverão ser
solicitados pelo tel. 3003-0677 ou por escrito, via e-mail
contato@zukerman.com.br . 11.5. As demais condições obedecerão ao que
regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto n°
22.427/33, que regulam a a�vidade da leiloaria.
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20/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107080. SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA. Loc.: PR. LEILÃO DETO.
21/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107086. SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA. Loc.: PR. LEILÃO DETO.
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: 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.

17/06/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 107499. SOLD IMÓVEIS - CREDITAS AF - 1ª PRAÇA. Loc.: BA. APTO 48M² EM SALVADOR/BA - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 17/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107245. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: MS. CASA 132M² NO
TAVEIRÓPOLIS EM CAMPO GRANDE/MS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 17/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107165. SOLD FEMAV.
Loc.: MG. PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS. 17/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107609. SOLD YOU VERSO JARDINS (DECORADO). Loc.: SP.
ARMÁRIO, PARAPEITO, MÓVEL PARA TELEVISOR, PRATELEIRAS E ETC. 17/06/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 107674. SOLD LEROY MERLIN.
Loc.: RJ. PORCELANATOS E PISOS DIVERSOS. 20/06/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 106676. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: PE.
APTO 139M² C/ 02 VAGAS EM RECIFE/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 20/06/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 107675. SOLD
COMPARTILHADO EMBU. Loc.: SP. EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MÁQUINAS, ELETRÔNICOS, ETC. 20/06/2022 A PARTIR DAS 9:10. ID: 107264.
SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: RJ. CASA 225M², OCUPADO, NO RIO DE JANEIRO/RJ. 20/06/2022 A PARTIR DAS 9:20. ID:
107488. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA, OCUPADO, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, PIRACICABA/SP - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 20/06/2022 A PARTIR DAS 9:30. ID: 107277. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: RJ. APTO 171M²,
OCUPADO, NILÓPOLIS/RJ. 20/06/2022 A PARTIR DAS 9:40. ID: 107371. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: GO. APTO 120M² EM
GOIÂNIA/GO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 20/06/2022 A PARTIR DAS 9:50. ID: 107312. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA.
Loc.: PE. APTO 61M², 1 VAGA, OCUPADO, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 20/06/2022 A PARTIR DAS
10:00. ID: 107233. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 1ª PRAÇA. Loc.: PA. APTO 95M², 1 VAGA NO CENTRO, ANANINDEUA/PA - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 20/06/2022 A PARTIR DAS 10:10. ID: 107359. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: PE. CASA 100M² EM
PETROLINA/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 20/06/2022 A PARTIR DAS 10:20. ID: 107376. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA.
Loc.: SP. APTO, 57M², 1 VAGA, OCUPADO, BRÁS, SÃO PAULO/SP. 20/06/2022 A PARTIR DAS 10:30. ID: 107242. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER
AF 1ª PRAÇA. Loc.: RJ. APTO 68M² C/ 01 VAGA NO CENTRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA.
20/06/2022 A PARTIR DAS 10:50. ID: 107334. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: CE. APTO 106M², 2 VAGAS, OCUPADO,
MEIRELES, FORTALEZA/CE. 20/06/2022 A PARTIR DAS 11:15. ID: 107324. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 48M² COM
1 VAGA EM PIRITUBA EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 20/06/2022 A PARTIR DAS 11:45. ID: 107346. SOLD IMÓVEIS
- SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 49M² C/ 01 VAGA NA VILLA JOINVILLE EM ARARAQUARA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA.
20/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 106726. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 1ª PRAÇA. Loc.: AM. CASA 161M², 01 VAGA NO FLORES EM
MANAUS/AM - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 20/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107594. SOLD MC OUTLET. Loc.: SP. COMPONENTES
DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS, ELETROPORTÁTEIS. 20/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 106940. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA.
Loc.: SE. APTO 79M² NA FAROLÂNDIA EM ARACAJU/SE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 20/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 106938.
SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 2ª PRAÇA. Loc.: RJ. CASA 148M² NO SANTÍSSIMO, RIO DE JANEIRO/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA.
20/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107202. SOLD IMÓVEIS - FEIRÃO SANTANDER. Loc.: AM, BA, CE, GO, MG, PA, PE, PR, RJ, RS, SE, SP. **
FEIRÃO DE IMÓVEIS SANTADER **. 20/06/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 107115. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA
170M², OCUPADO, EM BARRETOS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 21/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 106819. SOLD TL
GERENCIAMENTO. Loc.: MG. CAVALO MECANICO VOLKSWAGEN 25390 CTC E SEMIRREBOQUE SR MANOS. 21/06/2022 A PARTIR DAS 12:00.
ID: 107432. SOLD GOLD WAY. Loc.: SP. MÁQUINA COPIADORA, TORNO, SISTEMA DE ABASTECIMENTO, ROUPAS, ETC. 21/06/2022 A PARTIR
DAS 13:00. ID: 107158. SOLD KARMAQ. Loc.: MG. TORNOS MECÂNICO, RETIFICAS, MÁQUINAS DE SOLDA, SERRAS, BETONEIRA, ETC.
21/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 107405. SOLD SÓ NISSAN. Loc.: MG. MOTORES PEUGEOT, BANDEJA DE SUSPENSÃO, ETC. 21/06/2022 A
PARTIR DAS 14:00. ID: 107122. SOLD KADU VEÍCULOS. Loc.: RJ. VOLKSWAGEN FOX, RENAULT LOGAN E FIAT WEEKEND. 20/06/2022 A PARTIR
DAS 11:00. ID: 107210. Sold Imóveis - Santander AF 1ª PRAÇA. Loc.: PR. Casa 148m² em Barreirinha em Curitiba/PR - Percentual de desconto:
40% de deságio sobre o valor de avaliação. 20/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 106425. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.:
SP. CASA 250M² EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 20/06/2022 A PARTIR DAS 14:10. ID: 107500. SOLD
IMÓVEIS - CREDITAS AF - 2ª PRAÇA. Loc.: BA. APTO 48M² EM SALVADOR/BA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 20/06/2022 A PARTIR DAS
14:45. ID: 107170. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: PR. CASA 135M² EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR - 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. LEILOEIRO: 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.

20/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107224. MAGPARANÁ. Loc.: MG, PR. TRATORES PULVERIZADORES DISTRIBUIDORES PLANTADEIRAS
COLHEDORAS. 21/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 107311. FORNAIAS SERVIÇOS. Loc.: PR. CAMINHÕES-MÁQUINAS PESADASEQUIPAMENTOS-PEÇAS-SUCATAS DIVERSAS.
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: André Luiz Wuitschik - JUCEPAR 20/327_L.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

17/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107523. LOG BUSINESS. Loc.: SP. PRATELEIRAS INDUSTRIAIS, TELAS GALVANIZADAS, PROTETORES PARA
PORTA PALLETS, ESTEIRA, CAIXAS PLÁSTICAS. 21/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107637. EZ COMEX. Loc.: SP. GRUPO GERADOR DIESEL
1688 KVA, PENEIRA VIBRATÓRIA, JATEADORA, ESTEIRA TRANSPORTADORA, MAQUINA ENCHEDORA, VARREDOURA, TORNO PA.
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: 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.

15/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107704. MAPFRE. Loc.: SP. VEÍCULOS SINISTRADOS E SUCATAS: FIAT PALIO, VOLKSWAGEN GOL,
CHEVROLET MERIVA 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. LEILOEIRA: 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.

17/06/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 107336. TOYOTA. Loc.: SP. PEÇAS E COMPONENTES AUTOMOTIVOS. 17/06/2022 A PARTIR DAS 12:00.
ID: 107258. JOYSON. Loc.: SC. TEAR AUTOMÁTICO P/FITAS ESTREITAS C/BRAKE HORIZONTAL JAKOB MUELLER NG2S. 17/06/2022 A PARTIR
DAS 12:15. ID: 107723. GSK. Loc.: RJ. 53 ARQUIVOS DESLIZANTES. 17/06/2022 A PARTIR DAS 12:30. ID: 107578. LIFAN DO BRASIL. Loc.: SP.
INTERRUPTORES DE LUZ, AIRBAG MOTORISTA, FLAUTAS DISTRIBUIDORAS, PLACAS DE CIRCUITO, ESTRIBOS LATERAIS, ETC. 17/06/2022 A
PARTIR DAS 13:30. ID: 107605. OUTLET SEQUOIA (EMBU). Loc.: SP. ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS. 17/06/2022 A PARTIR DAS 14:30.
ID: 107651. TOTALFLEX. Loc.: MG. MÓDULO AUXILIAR E KIT COM PESOS PADRÃO DE 500KG. 17/06/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 107623.
CNH. Loc.: PR. PNEUS. 20/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107501. LWART. Loc.: SP. VEÍCULOS, CAMINHÕES, CAVALOS MECÂNICOS, MRO,
PEÇAS INDUSTRIAIS, SUCATAS DIVERSAS. 20/06/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 107624. PHILIP MORRIS. Loc.: BA, GO, PE, RJ, RS, SC, SP. FORD
KA, PEUGEOT EXPERT, RENAULT MASTER FUR L3H2 23. 20/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107532. FORMULA ZERO. Loc.: DF, PA. RENAULT
DUSTER, MB SPRINTER, CHEVROLET S10, VW AMAROK, TOYOTA HILUX. 20/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 107626. OUTLET SEQUOIA. Loc.:
SP. EVAPORADORAS, CONDENSADORAS, CONDICIONADORES DE AR DIVERSOS. 20/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107684. BBM LOGÍSTICA.
Loc.: RS, SP. CAVALOS MECÂNICOS, BITREM PORTA CONTAINER. 21/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107285. AUTOMETAL. Loc.: MG.
FORNOS, PRENSAS, TORNAS, GUILHOTINA, SUCATA DE TORNO, SUCATAS DE ELEVADORES E OUTROS. 21/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID:
107718. GRUPO MTF. Loc.: GO. VOLKSWAGEN AMAROK, PÁ CARREGADEIRA, MISTURADOR DE RAÇÃO E ETC. 21/06/2022 A PARTIR DAS
15:30. ID: 107740. TROMBELI EXPRESS. Loc.: SP. CAVALO MECÂNICO MERCEDES-BENZ LS 1934 E VOLVO NH 12380.
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.

LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS EM SÃO PAULO/SP - EM 29/06/2022 - Anexo I

LOT E 0 0 1 SÃO PAU LO / S P – “A RC Á D I A” - arrematante. Lance Inicial: R$ 1.195.000,00.
arrematante Lance Inicial: R$ 520.000,00.
Apartamento nº 92, localizada no 9º andar ou 10º LOTE 002 SÃO PAULO/SP – “SANTA ROSA” - LOTE 003 SÃO PAULO/SP – “ALAMEDA FRANCA” pavimento do Edi�cio Arcádia, situado na Avenida Unidade autônoma nº 62, localizada no 6º andar ou Apartamento nº 102, localizada no 10º andar do
Paulista, nº 66, Bela Vista, com garagem localizada 7º pavimento do Edi�cio Santa Rosa, situado na Edi�cio Alameda Franca, situado na Alameda
no subsolo (box nº 13). Área ú�l: 189,10m², Área Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, nº 1620 e 1622, Franca, nº 270, Jardim Paulista, com uma vaga na
total: 274,35m². Matrícula nº 74.519 do 4º RI de Bela Vista. Área construída: 103,4080m². Matrícula garagem cole�va do subsolo. Área priva�va:
São Paulo/SP. Obs.: i) Imóvel locado. Venda nº 41.753 do 4º RI de São Paulo/SP. Obs.: i) Imóvel 161,07m². Área total: 202,96m². Matrícula nº
condicionada ao não exercício do direito de locado. Venda condicionada ao não exercício do 69.077 do 4º RI de São Paulo/SP. Obs.: Imóvel
preferência a que tem direito o locatário, na forma direito de preferência a que tem direito o locatário, desocupado. Agendamento de visitas com o
d a l e i ; e ( i i ) D e s o c u p a çã o p o r co nta d o na forma da lei; e (ii) Desocupação por conta do leiloeiro. Lance Inicial: R$ 1.100.000,00.
EDITAL DE LEILÃO - O proprietário, com sede em São Paulo/SP, doravante 5.12. A representação por terceiros, deverá ser feita por procuração pública, com
denominado simplesmente VENDEDOR, torna público, que venderá em leilão do poderes especiais para o ato. 5.13. O pagamento do valor do arremate poderá ser
�po "MAIOR LANCE OU OFERTA", os imóveis de sua propriedade, relacionados no feito por meio de depósito ou, TED – Transferência Eletrônica Disponível, na conta
Anexo I, parte integrante deste Edital. O leilão será regido pelas normas e a ser indicada pelo VENDEDOR, em conformidade com a condição de pagamento
disposições, consignadas neste Edital e regras aplicáveis de Direito Privado. O estabelecida no subitem 6.1. 6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - 6.1. Para os imóveis
leilão terá início a par�r da data da liberação dos imóveis no site, para envio de ALAMEDA FRANCA, SANTA ROSA e ARCÁDIA: Sinal de 20% (vinte por cento) sobre o
lances on-line, encerran�o-se no �ia 29/06/2022, a par�r �as 10:00 �oras e será valor arrematado, na data de assinatura do competente instrumento par�cular de
realizado na Av. Angélica nº 1.996, 6º andar, São Paulo/SP e estará a cargo da compromisso de venda e compra e o saldo remanescente na data da lavratura da
Leiloeira Oﬁcial, Sra. Dora Plat, matriculada na JUCESP sob nº 744. 1. OBJETO - 1.1. respec�va escritura de venda e compra, conforme itens 8.2. e 8.2.1. abaixo. 7.
As alienações dos imóveis relacionados no anexo I, parte integrante deste Edital. 2. COMISSÃO DE LEILOEIRO - 7.1. O arrematante, além do valor do arremate, a ser
HABILITAÇÃO - 2.1. Os interessados deverão se cadastrar no site zukerman.com.br pago na forma estabelecida no subitem 6.1, pagará também ao LEILOEIRO, dentro
e se habilitar acessando a página deste leilão, para par�cipação on-line, com do prazo de 24 horas, contados da data da comunicação da homologação da
antecedência de até 01 (uma) hora, antes do horário previsto, para o venda, a quan�a correspondente a 5% (cinco por cento), sobre esse valor, a �tulo
encerramento do leilão. 3. LANCES ON-LINE - 3.1. O envio de lances, se dará de comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 8.1. A alienação dos imóveis
exclusivamente através do site zukerman.com.br. Sobrevindo lance nos 2 (dois) relacionados no Anexo I será formalizada por meio de escritura pública de Venda e
minutos, antecedentes ao horário de fechamento do lote, o prazo de envio de Compra, lavrada no Tabelião de Notas de indicação do VENDEDOR (“Escritura
lances, será prorrogado em 2 (dois) minutos, quantas vezes, forem necessárias, Pública de Venda e Compra”). 8.2. Para os imóveis ALAMEDA FRANCA SANTA ROSA
para que todos tenham oportunidade de ofertar novos lances. 3.2. O proponente e ARCÁDIA, o VENDEDOR e o arrematante se obrigam a ﬁrmar instrumento
vencedor será comunicado expressamente, do prazo e condições de pagamento, par�cular de compromisso de venda e compra, em até 15 (quinze) dias, contados
estabelecidos neste edital. 4. DECLARAÇÃO DO COMITENTE VENDEDOR - 4.1. O da data da comunicação da homologação da venda na forma do subitem 5.1.1, em
VENDEDOR, legí�mo proprietário, declara sob as penas da lei, que os imóveis se caráter irrevogável e irretratável, condicionado ao não exercício do direito de
encontram livres e desembaraçados de impostos, taxas, contribuições, etc., bem preferência a que tem direito os locatários, na forma da Lei 8.245/91. 8.2.1 O
como de quaisquer ônus, judiciais e/ou extrajudiciais, com exceção daqueles, cuja arrematante está ciente que a lavratura da competente Escritura Pública de Venda
necessidade de regularização, esteja informado no texto do lote, com a respec�va e Compra estará condicionada à superação da condição prevista no item 8.2. acima
obrigação, quanto à regularização. 5. CONDIÇÕES DE VENDA - 5.1. Os imóveis e deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias após o ﬁm do prazo para exercício do
relacionados no Anexo I serão vendidos, a quem maior lance oferecer, em leilão de direito de preferência. 8.2.2. Todas as providências e despesas necessárias à
modo somente on-line, obedecidas às condições deste edital, reservando-se o desocupação dos imóveis locados, correrão por conta exclusiva do arrematante.
VENDEDOR, por sua mera e exclusiva vontade, o direito de liberar ou não os 8.3. A Escritura Pública de Venda e Compra e/ou o Compromisso de Venda e
imóveis, pelo maior preço alcançado, par�ndo do lance inicial estabelecido, bem Compra (quando for o caso) será(ão) ﬁrmado(s) com o arrematante, cujo nome
como, reunir ou re�rar, quando for o caso, de acordo com seu critério ou constar da Ata e Recibo de Arrematação, somente admi�da sua subs�tuição, por
necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.1.1. A homologação da venda, ﬁca cessão de direitos, na forma da lei, com prévia análise e aprovação por parte do
condicionada a exclusivo critério do VENDEDOR, devendo o arrematante em caso VENDEDOR. 8.4. O VENDEDOR se obriga a fornecer aos arrematantes, ﬁchas de
de pessoa �sica apresentar RG e CPF ou, em caso de pessoa jurídica apresentar ata matrículas dos imóveis, atualizadas, com nega�va de ônus e alienações e demais
de eleição/estatuto social ou contrato social para validação do VENDEDOR. O valor cer�dões exigidas por lei (se posi�vas, com as devidas jus�ﬁca�vas). 8.5. Serão de
atribuído para o lance inicial dos lotes, não necessariamente é o preço mínimo de responsabilidade dos arrematantes, todas as providências e despesas necessárias,
venda. O VENDEDOR, irá analisar a maior oferta recebida pelos lotes, e, em até 07 à transferência dos imóveis, inclusive foro e laudêmio se for o caso. A escolha do
(sete) dias úteis, após o término do leilão, anunciará a decisão. 5.2. Os interessados tabelião responsável pela lavratura da escritura pública, caberá exclusivamente o
na aquisição dos imóveis, previamente à apresentação de lances, deverão ler VENDEDOR. 9. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO - 9.1. Em caso de
atentamente todas as condições estabelecidas neste edital. As fotos divulgadas inadimplemento do valor de arrematação, por desistência do arrematante, desfardos imóveis são meramente ilustra�vas, compe�ndo aos interessados, se-á a venda e será cobrada a multa moratória no valor de 14% (quatorze por
procederem visita prévia à realização do leilão. 5.3. Caberá ao arrematante, cento) sobre o valor arrematado, sendo que 10% (dez por cento) será des�nado ao
providenciar às suas expensas, toda e qualquer regularização �sica e documental VENDEDOR e os 4% (quatro por cento) restante será des�nada ao pagamento de
dos imóveis, perante os órgãos competentes. 5.4. Os imóveis serão vendidos em despesas administra�vas para o Leiloeiro, bem como poderá ainda o Leiloeiro
caráter “AD CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas no edital são meramente emi�r �tulo de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a
enuncia�vas e repe��vas das dimensões constantes do registro imobiliário. 5.5. protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista
Os arrematantes, adquirem os imóveis como eles se apresentam, como um todo, no ar�go 39, do Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do arrematante nos
não podendo, por conseguinte, reclamar do estado de conservação e de eventuais serviços de proteção ao crédito. 10. EVICÇÃO DE DIREITOS - 10.1. O comitente
mudanças, nas disposições internas dos imóveis apregoados. 5.6. Os interessados VENDEDOR responderá, em regra, pela evicção de direitos, no caso de surgir
deverão cien�ﬁcar-se previamente, das restrições impostas pela legislação decisão judicial deﬁni�va, transitada em julgado, anulando o �tulo aquisi�vo do
municipal, estadual ou federal, aplicáveis aos imóveis, no tocante às restrições de VENDEDOR, nos termos do art. 448 do Código Civil. A responsabilidade do
uso do solo ou zoneamento, e ainda, das obrigações e dos direitos, decorrentes das VENDEDOR pela evicção, será limitada à devolução dos valores efe�vamente
convenções e especiﬁcações de condomínio, quando for o caso. 5.7. Todos os pagos pelo arrematante, inclusive tributos, taxas, custas e emolumentos cartórios.
débitos incidentes sobre os imóveis, que tenham fato gerador a par�r da data da 11. DISPOSIÇÕES GERAIS - 11.1. As posses direta ou indireta dos imóveis serão
realização do leilão, serão de exclusiva responsabilidade dos arrematantes. 5.8. transmi�das aos arrematantes, depois do pagamento total do negócio e
Somente serão aceitos, lances realizados por pessoas �sicas ou jurídicas, assinatura do instrumento aquisi�vo. 11.2. Todas as despesas e encargos, de
regularmente cons�tuídas e com personalidade jurídica própria. Estrangeiros qualquer natureza, necessárias para a liberação ou desocupação dos imóveis,
deverão comprovar sua permanência legal e deﬁni�va no país. 5.9. Os quando for o caso, correrão por conta do arrematante. 11.3. A falta de u�lização
interessados, se pessoa �sica, deverão portar documentos para iden�ﬁcação (RG e pelo VENDEDOR, de quaisquer direitos ou faculdades, que lhes concede a lei e este
CPF). Menor de 18 (dezoito) anos, só poderá adquirir algum imóvel, se edital, importa não em renúncia, mas em mera tolerância ou reserva, para fazê-los
emancipado ou assis�do, por seu representante legal.5.10. Se pessoa jurídica, os prevalecer, em qualquer outro momento ou oportunidade. 11.4. Eventuais
representantes deverão estar munidos de documentos pessoais (RG e CPF), bem pedidos de esclarecimentos deverão ser solicitados pelo tel. 3003-0677 ou por
como de cópias auten�cadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e alterações, escrito, via e-mail contato@zukerman.com.br . 11.5. As demais condições
onde conste, a forma de representação da empresa. 5.11. Outros documentos obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas
poderão ser solicitados pelo VENDEDOR, para ﬁns de concre�zação da transação. pelo Decreto n° 22.427/33, que regulam a a�vidade da leiloaria.
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TERÇA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2022
EDITAL DE LEILÃO – CONGLOMERADO ITAÚ UNIBANCO - 1. DISPOSIÇÕES GERAIS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO - 1.1. Os imóveis do Conglomerado Itaú
Unibanco e de suas coligadas serão vendidos um a um, por meio de leilão presencial, on line ou presencial e on line, por valor igual ou superior ao valor de lance mínimo
estipulado para cada imóvel. Será considerado vencedor o proponente que oferecer o maior lance, assim considerado o maior valor nominal, igual ou superior ao lance
mínimo. O proponente passará, a partir de então, a ser designado COMPRADOR. 1.2. Fica reservado ao VENDEDOR, sem necessidade de aviso prévio, o direito de retirar,
desdobrar ou reunir os imóveis em lotes de acordo com seu critério ou necessidade, por intermédio do Leiloeiro. O VENDEDOR se reserva, ainda, a faculdade de cancelar a
qualquer tempo a oferta de venda do imóvel, de anular no todo ou em parte, aditar ou revogar este edital, sem que caiba ao proponente direito a qualquer indenização ou
compensação de qualquer natureza. 1.3. Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo
de comunicação, consideram o horário local de São Paulo/SP, cidade da realização do pregão presencial e de geração da transmissão on-line. Condições de participação,
habilitação e leilão on line - 1.4. O local de realização do leilão, Avenida Angélica, 1.996, 6ºandar, Higienópolis, possui, por determinação da autoridade competente,
capacidade limitada. O acesso à área do leilão será controlado de modo a preservar e salvaguardar a segurança e integridade física do público presente. 1.5. Poderá o
interessado, caso não possa comparecer ao evento, participar do leilão: (a) enviando ao leiloeiro proposta escrita por e-mail, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas à realização do leilão, ou (b) on line, habilitando-se previamente no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, até as 14:00hs do dia 29/06/2022. O VENDEDOR não
responderá pelo eventual não recebimento de proposta e/ou por qualquer falha de comunicação por referidos meios. 1.6. Para participação on line no leilão, os interessados
deverão, após o prévio cadastro/habilitação no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, enviar a documentação necessária e anuir às regras de participação dispostas no
referido site para obtenção de “login” e “senha”, que validarão e homologarão os lances em conformidade com as disposições deste edital. O interessado que efetuar o
cadastramento no site do leiloeiro deve possuir capacidade, legitimidade e estar devidamente autorizado para assumir todas as responsabilidades e obrigações constantes
deste edital. O acesso identificado e fornecido sob exclusiva responsabilidade do leiloeiro submete o interessado integralmente às Condições de Venda e Pagamento
dispostas neste edital. O leilão será transmitido pela internet na página do leiloeiro acima mencionada. Os lances feitos de forma eletrônica no ato do pregão serão
apresentados no telão junto com os lances obtidos no auditório (caso o leilão seja presencial e on line) e não garantem direitos ao proponente em caso de recusa do leiloeiro
ou por qualquer outra ocorrência, tal como queda ou falhas no sistema, conexão de internet ou linha telefônica, cujos riscos de conexão, impossibilidade técnica, imprevisões
e intempéries são assumidos inteiramente pelos interessados, não sendo cabível qualquer reclamação ao VENDEDOR ou ao leiloeiro. 1.7. No ato da arrematação, ou em até
05 (cinco) dias contados da data de realização do leilão, o COMPRADOR deverá apresentar o original e fornecer cópia autêntica dos seguintes documentos: i) se pessoa física:
(a) RG/RNE e CPF, inclusive de seu cônjuge ou companheiro, quando for o caso; (b) comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou gás); (c) certidão de casamento
e pacto, se houver; (d) declaração completa do Imposto de Renda, acompanhada do respectivo recibo; (e) comprovante de permanência legal e definitiva no país, se
estrangeiro; (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada; (g) comprovante do recurso para pagamento do imóvel em leilão. ii) se pessoa jurídica: (a) CNPJ; (b) ato
constitutivo da sociedade e sua última alteração; (c) prova de representação; (d) IRPF dos sócios e relação de faturamento da empresa – dos últimos 12 meses e assinado
pelo contador; (e) RG/RNE e CPF do(s) seu(s) representante(s) legal(is) (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada; (g) comprovante do recurso para pagamento
do imóvel em leilão. 1.7.1. O VENDEDOR está obrigado a observar todos os procedimentos determinados pela legislação vigente, especialmente as regulamentações
emanadas pelo BACEN (Banco Central do Brasil) e pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), com o objetivo de prevenir e combater os crimes de
“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, conforme estabelecido na Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.799, de 08 de outubro
de 1998. Desta forma, o COMPRADOR, pessoa física ou jurídica, deverá obrigatoriamente preencher e assinar, no ato da arrematação do imóvel, ficha cadastral, obrigando-se
ainda a informar ao VENDEDOR, imediatamente, caso haja qualquer alteração nos dados cadastrais fornecidos. 1.7.2. Caso o VENDEDOR seja Entidade Fechada de
Previdência Complementar, o COMPRADOR também está obrigado a observar as formalidades decorrentes da Instrução MPS/SPC nº 26, de 01 de setembro de 2008, ou
normativo que o substitua. 1.7.3. Menores de 18 (dezoito) anos só poderão adquirir os imóveis se emancipados ou assistidos/representados por seu representante legal,
assim como os demais incapazes para os atos da vida civil. 1.7.4. Em qualquer hipótese, a representação por terceiros deverá ser feita mediante a apresentação de original
ou cópia autenticada de procuração por instrumento público, em caráter irrevogável e irretratável, com poderes para aquisição do imóvel e preenchimento de ficha cadastral
adicional. 1.7.5. Outros documentos poderão ser solicitados pelo VENDEDOR para fins de análise cadastral e concretização da transação. 1.7.6 Não serão efetuadas vendas
para empresas individuais nos termos do decidido Conselho Superior da Magistratura (APELAÇÃO CÍVEL 0006384-83.2015.8.26.0153 Registro: 2017.0000569908). 1.8. A
venda, independentemente do valor e forma de pagamento, estará sujeita a análise de crédito e comprometimento de renda e estará condicionada à aprovação do
VENDEDOR. 1.8.1. Após a análise de crédito mencionada, ficará a critério do VENDEDOR realizar ou não a venda, sem que sua negativa lhe acarrete quaisquer ônus ou
penalidades. 1.9. O COMPRADOR não poderá desistir da compra do imóvel. Ocorrendo a sustação dos cheques emitidos pelo COMPRADOR ou a devolução por insuficiência
de fundos, o COMPRADOR ficará sujeito à cobrança de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da proposta, a título de perdas e danos. Nesse caso, o negócio estará
terminado de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou comunicação, e o COMPRADOR perderá, automaticamente, qualquer direito sobre o imóvel
arrematado. 1.10. As minutas da Escritura Pública de Venda e Compra (para imóveis arrematados à vista) e da Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto Adjeto de
Alienação Fiduciária em Garantia (para imóveis arrematados com parcelamento), estão disponíveis no site do leiloeiro para prévia consulta dos interessados. 1.11. Ao
concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo COMPRADOR das referidas minutas e de todas as condições
estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto Federal nº 21.981 de 19 de outubro de 1932, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial,
ou outro que o substitua. 2. FORMALIZAÇÃO DA VENDA COM PAGAMENTO À VISTA E PARCELADO - 2.1. Após a confirmação da venda pelo Vendedor, o COMPRADOR pagará
ao VENDEDOR, à vista, a importância equivalente ao sinal (pagamento parcelado) ou, quando for o caso, a totalidade do valor da proposta, mais 5% (cinco por cento) de
comissão ao leiloeiro, em cheques separados. 2.2. O pagamento do sinal ou do valor total da arrematação, deverá ser realizado na agência e conta corrente, indicada pelo
Vendedor. 2.3. Não é permitida a utilização do FGTS, financiamento imobiliário, consórcios e nem de cartas de crédito de qualquer natureza, para adquirir imóveis no leilão.
Os imóveis (i) com dívidas (condomínio, IPTU, multas etc.), (ii) rurais, ou (iii) cujo COMPRADOR seja ex-proprietário serão vendidos somente à vista. Também serão vendidos
somente à vista os imóveis em cuja descrição conste tal obrigatoriedade. 2.3.1. Os imóveis com dívidas poderão ser pagos parceladamente, desde que todos os ônus que
recaem sobre o imóvel sejam quitados à vista. Condições específicas para Pagamento à Vista - 2.4. O VENDEDOR concederá desconto sobre o valor de arrematação dos
imóveis arrematados à vista. O valor dos descontos concedidos serão conforme o especificado na descrição da venda de cada imóvel e variará entre 10% e 15%. Na hipótese
de a descrição do imóvel ser omissa em relação ao valor do desconto, presumir-se-á o desconto de 10% sobre o valor de arrematação dos imóveis pagos à vista. O desconto
não se aplica à comissão de leiloeiro. Na venda com pagamento parcelado, não será concedido qualquer desconto. Condições específicas para Pagamento a Prazo - 2.5. No
caso de pagamento parcelado, o vencimento da primeira parcela ocorrerá em 30 (trinta) dias contados da data da realização do leilão. As demais parcelas vencerão em igual
dia dos meses subsequentes, independentemente da transmissão da posse, da assinatura de Compromisso Particular de Venda e Compra ou da outorga da Escritura Pública
de Venda e Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia. 2.6. Em caso de mora no pagamento de qualquer parcela do preço do imóvel, o valor não
pago será (a) atualizado monetariamente, desde a data de vencimento até o do efetivo pagamento pelo VENDEDOR, de acordo com a variação do IPCA - IBGE (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e (b) acrescido de multa moratória de 10% (dez por cento) e de juros de 12%
(doze por cento) ao ano. 2.7. Em caso de não recepção do boleto com prazo de 7 dias que antecipem seu vencimento, será possível solicitar via telefone para 4004-7051
(Capitais e Grande SP) / 0300 789 7051 (demais localidades) opção 9 (falar com atendente) e posterior opção 3 (falar sobre contrato Unibanco). Este canal é EXCLUSIVO para
solicitação de boletos não recepcionados, quaisquer outros assuntos deverão ser solicitados ao leiloeiro. 2.8. O VENDEDOR notificará o COMPRADOR para que, no prazo de
15 (quinze) dias regularize os pagamentos da(s) parcela(s) em atraso. Não regularizada a situação, o VENDEDOR poderá, a seu critério, considerar extinta a venda realizada.
Nesse caso, o COMPRADOR perderá (i) 30% (trinta por cento) dos valores pagos ao VENDEDOR, atualizados monetariamente desde a data da resolução até a do pagamento
da multa, de acordo com a variação do IPCA- IBGE; e (ii) todos os direitos com relação à compra efetuada, independentemente de qualquer aviso, notificação judicial ou
qualquer outra medida, seja de que natureza for,ficando o imóvel novamente liberado para a venda, sem prejuízo das perdas e danos excedentes. A comissão de leiloeiro
não será devolvida. 2.9. O valor remanescente será devolvido pelo VENDEDOR ao COMPRADOR em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da restituição amigável da posse
do imóvel, na forma indicada no item 5. O valor será atualizado monetariamente mediante aplicação de percentual de acordo com a variação do IPCA - IBGE (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) acumulado entre o dia do pagamento do preço ou de suas parcelas e o da
efetiva restituição. 3. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS - 3.1. As vendas são feitas em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais,
catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de
metragem ou de área, o COMPRADOR não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço
do imóvel. 3.2. Nos casos em que a legislação preveja o direito de preferência a terceiros (locatários, arrendatários e condôminos voluntários, por exemplo), a venda será
condicionada ao não exercício do direito de preferência desses nos prazos legais. 3.3. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram física e documentalmente,
não podendo o COMPRADOR alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e
localização. As condições de cada imóvel estarão descritas nos catálogos e deverão ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Responsabilidades do
COMPRADOR - 3.4. O COMPRADOR é responsável: (i) pelo levantamento de eventual restrição imposta por zoneamento/uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, INCRA;
(ii) pela verificação de direitos e deveres constantes das especificações/convenções de condomínio, quando houver; (iii) por débitos relativos ao INSS e ISS dos imóveis com
construção em andamento, concluídos, reformados ou demolidos, não averbados no registro de imóveis competente, assumindo a regularização de tais débitos perante a
construtora e/ou órgãos públicos, inclusive cartórios de registro de imóveis; (iv) quando o imóvel for vendido na condição de “fração ideal que corresponderá a unidade
condominial” (construção não averbada), por eventual exigência do registro de imóveis competente para registro do instrumento a ser outorgado e pela averbação da
construção; (v) por todas as providências e custos necessários para regularização da denominação de logradouro e numeração predial do imóvel junto aos órgãos
competentes, se for o caso; (vi) pelo cancelamento dos eventuais ônus do imóvel (abrangendo hipotecas, penhoras, entre outros), se for o caso, inclusive acionando o juízo
competente para tal finalidade, se necessário. O interessado deverá certificar-se previamente de todas as providências e respectivos custos para esse(s) cancelamento(s),
bem como dos riscos relacionados a tais procedimentos; (vii) pelo levantamento de eventuais ações ajuizadas contra o condomínio, para imóveis integrantes de condomínios
edilícios; (viii) por todas as providências e despesas relativas à desocupação dos imóveis ocupados a qualquer título, sejam eles locados, arrendados, dados em comodato ou
invadidos. 3.5. Cabe ao COMPRADOR obter as informações atinentes, bem como adotar a suas expensas as medidas necessárias à expedição de alvarás, licenças, atestados
e demais documentos nos competentes órgãos ou autoridades competentes, se necessário for. 3.6. O VENDEDOR não responde por eventual contaminação do solo ou
subsolo ou por passivos de caráter ambiental, que, se existirem, deverão ser assumidos pelo COMPRADOR. O COMPRADOR deverá manter o VENDEDOR indene, caso esse
seja responsabilizado administrativa, civil ou penalmente em razão de passivos ambientais do imóvel. 3.7. Os débitos referentes a contas de consumo, incluindo, mas não se
limitando, a contas de água, energia e gás, ainda que anteriores à data de ingresso do COMPRADOR na posse (direta ou indireta) do imóvel, serão integralmente transferidos
ao COMPRADOR, que deverá quitá-los junto aos respectivos credores, sem direito a ressarcimento, até a data da assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra
ou outorga da Escritura Pública de Venda e Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, o que ocorrer primeiro. 3.8. Os valores de IPTU do
exercício vigente, pagos pelo VENDEDOR em cota única, serão rateados com o COMPRADOR proporcionalmente ao tempo decorrido, tomando-se como base a data do
ingresso do COMPRADOR na posse (direta ou indireta) do imóvel. O valor de responsabilidade do COMPRADOR deverá ser por ele pago, em cheque separado ou transferência
bancária em conta informada pelo VENDEDOR, na data da assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra ou outorga da Escritura Pública de Venda e Compra com
ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, o que ocorrer primeiro. 3.9. O COMPRADOR se sub-rogará nas ações em curso, se for o caso, a critério do
VENDEDOR. Eventuais créditos oriundos da ação judicial referentes a período anterior à data do leilão serão devidos ao VENDEDOR. Nos casos de existência de ação judicial
em curso movida pelo VENDEDOR para desocupação do imóvel (imissão na posse), poderá o COMPRADOR optar pela (i) substituição processual, se possível; (ii) pela
intervenção na condição de assistente, na condução da ação pelo VENDEDOR até final julgamento; ou (iii) pela propositura de nova ação, com a correspondente desistência

COMITENTE: ITAÚ UNIBANCO S/A - LEILÃO ÚNICO - 29/06/2022 ÀS 15:00
Leilão de Imóveis localizados nos estados da BA, GO, MA, MG, PR, RJ, SC e SP
O leilão será realizado de forma Online
Lote 001 - Lapão/BA - Teotônio Rodrigues - Casa situada na Av. Nove de Maior, nº 441, Centro.
Área de Terreno: 385,02m². Área Construída: 69,90m². Matr. 999 do Ofício do Registro de Imóveis
e Hipotecas de Lapão - BA. Lance Mínimo: R$ 64.700,00.
Lote 002 - Rio de Janeiro/RJ - Oswaldo Cruz - Apartamento com 01 vaga, situado ao Beco Henedina,
nº 13, Bloco 1, apartamento 106. Oswaldo Cruz, Área privativa: 108,95 m² / fração ideal: 0,13 %.
Matrícula: 244.013 do 8° CRI Local. Lance Mínimo: R$ 284.700,00.
Lote 003 - São Paulo/SP - Vila Mariana - Apartamento com 01 vaga, situado à Rua Afonso Celso,
nº 1.201, Apto. nº 83. Edifício Green Park. Vila Mariana. Área privativa: 62,790m². Área Total:
113,53m². Matr. 169.074 do 14° CRI local. Lance Mínimo: R$ 371.900,00.
Lote 004 - Navegantes/SC – Gravatá - Terreno, situado à Rua Waldemar Borbhausen, Lote nº 9,
Quadra K, Vila Brasília. Área privativa: 343,38m². Área total: 343,38m² Matrícula: 20.020 do CRI
Local. Lance Mínimo: R$ 250.400,00.
Lote 005 - Barueri/SP - Jardim Iracema/Aldeia - Apartamento n° 62, localizado no 6° pavimento, da
torre 1- Bloco Terra, integrante do empreendimento denominado Condomínio Essencialle Home
Club, situado na Rua Luis Scott, n° 165, do desmembramento Vila Das Flores, no Bairro Aldeia,
no Distrito da Aldeia de Barueri, Município e Comarca de Barueri, do Estado de São Paulo, que
assim se descreve: possui a área privativa de 70,270m², área comum 66,856m², área total de
137,126m², correspondendo - lhe à fração ideal de 0,002812 ou 0,2812% no terreno e demais
coisas de propriedade e uso comum, e ainda o direito de uso de 02 (duas) vagas de garagem

da anterior (hipótese em que deverá haver concordância da parte contrária). Em havendo decisão da ação desfavorável ao VENDEDOR, o COMPRADOR fica ciente de que
deverá intentar, a suas expensas, as medidas necessárias para desocupação do imóvel. Todos os custos envolvidos na substituição ou intervenção processual, bem como os
relativos à propositura de nova ação correrão por conta do COMPRADOR. 3.10. O VENDEDOR é responsável pelo pagamento de todos os impostos, taxas, despesas de
condomínio e IPTU que incidam sobre o imóvel e cujos vencimentos ocorram até a data da transferência da posse (direta ou indireta) do imóvel ao COMPRADOR, desde que
não conste da descrição do imóvel que tais despesas, embora anteriores, serão de responsabilidade do COMPRADOR. 3.11. A partir da data de recebimento da posse direta
ou indireta do imóvel, o COMPRADOR passa a responder, integralmente, por todas as obrigações relativas ao imóvel, inclusive: (a) por impostos, taxas, contribuição e
encargos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel ou que sejam a ele inerentes, tais como despesas de condomínio, foros, laudêmios, exigências apresentadas por
autoridades públicas e despesas em geral, (b) pela manutenção e conservação do imóvel e reparações, segurança do imóvel e medidas necessárias à imissão ou defesa da
posse; e (c) por construções, reformas e demolições que venha a realizar no imóvel e obtenção das respectivas aprovações/regularizações necessárias. O COMPRADOR
deverá pagar tais obrigações em seus vencimentos, ainda que lançadas em nome do VENDEDOR ou de seus antecessores. 3.12. Caso o VENDEDOR incorra em despesas que
sejam de responsabilidade do COMPRADOR, este deverá, em até 15 (quinze) dias contados do recebimento de solicitação escrita pelo VENDEDOR, ressarcir o valor
despendido, atualizado monetariamente de acordo com a variação do IPCA - IBGE, acumulada desde a data do desembolso pelo VENDEDOR até a do efetivo ressarcimento
pelo COMPRADOR, acrescido de multa moratória de 10% (dez por cento) e de juros de 12% (doze por cento) ao ano. Transferência da posse - 3.13. A transmissão da posse
direta (para imóveis desocupados) ou indireta (para imóveis ocupados) do imóvel, pelo VENDEDOR, será feita, automaticamente: (i) na data da confirmação do pagamento
do sinal de imóvel adquirido com pagamento parcelado; (ii) na data do pagamento do preço do imóvel arrematado à vista. O pagamento feito por meio de cheque será
confirmado após a sua regular compensação. 3.14. Na hipótese de arrematação de imóvel cedido a terceiro em comodato, locação ou arrendamento, o VENDEDOR somente
transmitirá a posse indireta ao COMPRADOR após a assinatura da Escritura de Venda e Compra ou do Compromisso Particular de Venda e Compra, o que ocorrer primeiro.
Fica estipulado que até a data da assinatura do referido instrumento, os alugueis serão devidos ao VENDEDOR. Formalização da venda - 3.15. Será celebrada pelo VENDEDOR
e COMPRADOR Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, para os imóveis arrematados a prazo. Em relação aos imóveis
arrematados à vista, será outorgada a Escritura Pública de Venda e Compra. Em ambos os casos, o Tabelião de Notas será definido pelo VENDEDOR. Caso haja pendências
que obstem a outorga de escritura e/ou seu registro, ficará facultado ao VENDEDOR celebrar Compromisso Particular de Venda e Compra ou Promessa de Cessão de Direitos,
quitados ou parcelados, conforme o caso. Nessa hipótese, a Escritura Pública de Venda e Compra será outorgada em até 180 (cento e oitenta) dias do saneamento das
pendências existentes. 3.16. O imóvel cuja descrição expressamente indique a existência de “procedimento em andamento para a ratificação da consolidação da propriedade
decorrente de alienação fiduciária”, nos moldes previstos na lei nº 9.514/97, será transferido ao COMPRADOR por meio de Compromisso de Venda e Compra. Nessa
hipótese, sem prejuízo da necessidade de cumprimento das demais condições previstas neste Edital e no Compromisso de Venda e Compra, a correspondente Escritura
Definitiva somente será lavrada após a averbação, na matrícula do Imóvel, de requerimento que noticie a realização de leilões negativos e permita a ratificação da
consolidação da propriedade do Imóvel em nome do VENDEDOR, o qual fica completamente isento de responsabilidade por eventual atraso na consumação dessa
providência em virtude de ação ou omissão do Oficial daquele Registro. 3.17. Todos os instrumentos públicos e particulares acima mencionados serão formalizados em até
90 (noventa) dias contados da compensação do pagamento do sinal ou quitação do imóvel. Não ocorrendo a assinatura de qualquer dos instrumentos públicos ou particulares
por culpa exclusiva do COMPRADOR, poderá ocorrer, a critério do VENDEDOR, o cancelamento da arrematação e a devolução dos valores nominais pagos pela compra do
imóvel, excluindo-se o valor pago a título de sinal, impostos, taxas e a comissão do leiloeiro, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial, extrajudicial
ou formalização do acordo. Caso, contudo, o COMPRADOR tenha arrematado o imóvel à vista e pago todo o valor, será feita a devolução dos valores nominais anteriormente
mencionada, descontando-se 30% (trinta por cento) do valor pago pelo imóvel, impostos, taxas e a comissão do leiloeiro. 3.18. O prazo referido no item 3.15 poderá ser
prorrogado caso haja pendências documentais do VENDEDOR (por exemplo, a ausência provisória da Certidão Negativa do INSS ou Certidão de Quitação de Tributos
Federais), até a regularização destas. Vencida a documentação disponibilizada para outorga da Escritura Pública ou para o respectivo registro, por culpa do COMPRADOR,
ficará sob a sua responsabilidade a obtenção de novos documentos. 3.19. Serão de responsabilidade do COMPRADOR todas as providências e despesas necessárias à
transferência dos imóveis junto aos órgãos públicos, incluindo, sem se limitar o imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras,
emolumentos cartorários, registros e averbações de qualquer natureza, bem como todos os encargos para liberação dos imóveis com eventuais pendências ou ônus, desde
que apontados na descrição do lote específico. 3.20. Outorgada a Escritura Pública de Venda e Compra ou a Escritura de Venda e Compra com Pacto Adjeto de Alienação
Fiduciária, o COMPRADOR deverá apresentar ao VENDEDOR, no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura, o instrumento devidamente registrado no
registro de imóveis, ressalvadas as hipóteses de prorrogações autorizadas ou quando houver pendências documentais do VENDEDOR, bem como, efetivar a substituição do
contribuinte na Prefeitura Municipal e do responsável pelo imóvel junto à administração do correspondente condomínio. No caso de Instrumento Particular de Venda e
Compra de Bem Imóvel, o instrumento deve ser apresentado ao VENDEDOR devidamente registrado no Registro Imobiliário em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da
data da assinatura, sob pena de o contrato ser terminado, observada as ressalvas aqui previstas. 3.21. Até a data da assinatura de qualquer dos instrumentos de promessa
ou de venda do imóvel, é permitida a desistência ou arrependimento da venda pelo VENDEDOR, nas seguintes hipóteses: a) por problemas cadastrais do COMPRADOR, b)
por impossibilidade documental, c) quando o COMPRADOR tiver seu nome citado ou envolvido, direta ou indiretamente, em fato público que o exponha de maneira negativa
ou integre, sob qualquer aspecto, investigação em âmbito administrativo, civil ou penal, d) quando a venda não atender aos interesses do VENDEDOR (ainda que enquadrada
nas condições do leilão), ou e) nos casos previstos em lei. Em qualquer dessas hipóteses será restituída ao COMPRADOR a quantia por ele eventualmente paga pelo imóvel
arrematado até aquele momento (incluindo-se a comissão do leiloeiro, impostos e taxas), devidamente atualizada pelo IPCA - IBGE, renunciando expressamente o
COMPRADOR, desde já, a qualquer outra restituição ou indenização. Evicção de direito - 3.22. Sobrevindo decisão judicial transitada em julgado que decretar a anulação do
título aquisitivo do VENDEDOR (tais como Carta de Arrematação/Adjudicação, Escritura de Dação em Pagamento, etc.), o VENDEDOR responderá pela evicção de direito, com
exceção dos imóveis em cuja descrição, constante do site do leiloeiro ou de material de divulgação, haja referência a restrição judicial ou outra especificação, hipótese em
que o COMPRADOR automaticamente assumirá tais riscos nos termos da lei. A responsabilidade do VENDEDOR pela evicção ficará limitada à devolução, quando aplicável:
(i) do valor relativo ao sinal e parcelas do preço pagos pelo imóvel até a data da restituição; (ii) das despesas relativas à formalização da escritura e registro; (iii) das despesas
condominiais e tributos pagos pelo COMPRADOR relativos a período anterior à assinatura do Compromisso de Venda e Compra ou escritura; e (iv) somente quando o imóvel
estiver ocupado, das despesas condominiais e tributos pagos pelo COMPRADOR relativos ao período em que este manteve, apenas, a posse indireta do imóvel. 3.23. Os
valores serão atualizados entre o dia do pagamento e o da restituição, mediante aplicação de percentual de acordo com a variação do IPCA - IBGE (Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo, divulgado pela Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 3.24. Não é conferido ao COMPRADOR o direito de pleitear quaisquer outros valores
indenizatórios e tampouco indenização por benfeitorias eventualmente introduzidas no imóvel após a data da aquisição, em relação as quais o COMPRADOR não poderá
exercer o direito de retenção. 4. DESCUMPRIMENTOS - 4.1. Na hipótese de descumprimento pelo COMPRADOR de qualquer obrigação constante deste edital ou dos
documentos de formalização da venda para os quais não tenha sido estipulada sanção específica, o VENDEDOR notificará o COMPRADOR por escrito, para, no prazo de 15
(quinze) dias a contar do recebimento de tal notificação, sob pena de cancelamento da venda, sanar o descumprimento, bem como pagar, a título de multa moratória, valor
equivalente a 2% (dois por cento) do preço do imóvel, atualizado de acordo com a variação do IPCA - IBGE. 4.2. Não cumprida a obrigação no prazo acima indicado, o
VENDEDOR poderá considerar o negócio terminado e o COMPRADOR perderá todos os direitos relativos ao imóvel, ficando esse liberado para nova venda. 4.3. Estará sujeito
às penalidades aqui estipuladas também o COMPRADOR que não comparecer para a assinatura de qualquer dos documentos relacionados à venda do imóvel, inclusive Ata
de Arrematação. 4.4. Na hipótese de a venda ser terminada, o COMPRADOR arcará com o pagamento de multa no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do montante
até então pago ao VENDEDOR, atualizado desde a data da resolução até a do pagamento da multa de acordo com a variação do IPCA - IBGE. 4.5. A diferença será devolvida
ao COMPRADOR em até 30 (trinta) dias contados da restituição amigável da posse do imóvel, atualizada mediante a aplicação de percentual de acordo com a variação do
IPCA - IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) acumulado entre o dia do pagamento do preço
ou de suas parcelas e o da efetiva restituição. 4.6. O valor correspondente à comissão do leiloeiro não será objeto de restituição. 4.7. Caso o COMPRADOR não possa ser
encontrado nos endereços por ele cadastrados junto ao VENDEDOR, o VENDEDOR procederá à devolução dos valores acima mencionados mediante ordem de pagamento à
disposição do COMPRADOR ou consignação de pagamento. 4.7.1. Na hipótese de devolução de cheques, estes ficarão à disposição do COMPRADOR para retirada após a
quitação da multa por ele devida nos termos do subitem 4.4. Restituição do imóvel - 4.8. Ocorrendo o término da venda, por qualquer motivo, o COMPRADOR deverá, no
prazo de 30 (trinta) dias contados da resolução, devolver o imóvel ao VENDEDOR. O imóvel deverá ser restituído em estado de conservação compatível com o recebido, com
os tributos, despesas e encargos assumidos pelo COMPRADOR devidamente quitados e completamente desocupado de pessoas e coisas, ressalvada ocupação já existente
na data de arrematação em relação a qual os esforços do COMPRADOR para desocupação não tenham surtido efeitos. 4.9. A não restituição do imóvel no prazo e forma
previstos caracterizará esbulho possessório e implicará, para o COMPRADOR, até o cumprimento de referidas obrigações, pagamento mensal ao VENDEDOR, a título de
aluguel, do equivalente a 2% (dois por cento) do preço do imóvel, devidamente atualizado de acordo com a variação do IPCA - IBGE, sem prejuízo da adoção de demais
medidas aplicáveis. 5. DISPOSIÇÕES FINAIS - 5.1. O VENDEDOR não responderá pelo pagamento de eventual comissionamento relativo à intermediação do negócio
imobiliário, que, se aplicável, deverá ser de exclusiva e integral responsabilidade do COMPRADOR, adicionalmente à comissão do leiloeiro, cuja responsabilidade de
pagamento também é do COMPRADOR. 5.2. O não exercício, pelo VENDEDOR, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concedem a lei, este Edital e ou o instrumento
utilizado para formalizar a venda, importará mera tolerância, não constituindo novação contratual ou renúncia de direitos. 5.3. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do
Estado de São Paulo, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente edital. Leiloeira Oficial - Dora Plat - JUCESP 744.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A VISTA: DESCONTO DE 10 % SOBRE O VALOR DE ARREMATAÇÃO
SINAL MÍNIMO (%)²

SALDO (%)

20

80

CONDIÇÃO DE PARCELAMENTO¹
(SOMENTE PARA IMÓVEIS COM
VALOR DE VENDA A PARTIR DE
R$20.000,00)

25

75

30

70

Nº PARCELAS³

JUROS ANUAIS
(TABELA PRICE)

8

...

CORREÇÃO
MONETÁRIA
...

12
24
36

10

IPCA ANUAL

48
78

1 - NÃO É PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE FGTS, FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, CARTAS DE CRÉDITO OU DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS EM LEILÃO;
2 - SINAL MÍNIMO EXPOSTO NO QUADRO DE “CONDIÇÕES DE PAGAMENTO”, ESTARÁ SUJEITO A ACEITAÇÃO OU NÃO;
3 - A PRIMEIRA PARCELA TERÁ SEU VENCIMENTO EM 30 DIAS APÓS O LEILÃO OU PAGAMENTO DO SINAL;
4 – VERIFICAR O DESCONTO (%) DO IMÓVEL NO SITE DO LEILOEIRO;

em local individual e indeterminado, com auxílio de manobrista. Imóvel objeto da matrícula nº
190.763 do Oficial de Registro de Imóveis de Barueri/SP. Lance Mínimo: R$ 288.700,00.
Lote 006 - Uberlândia/MG – Brasil - Casa, situado à Rua Belém, 440 e 442, lote 10 da quadra 391,
Brasil, Área Terreno 250,25m², Área Construída 74,73 casa da frente + Área Construída 224,38 casa
do fundo, Matrícula 52 do 1º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 254.200,00.
Lote 007 - Londrina/PR - Jardim Bandeirantes - Apartamento 12, bloco 02, com direito de uso de
1 Vaga na Garagem, Condomínio Novo Horizonte, situado à Rua Izaías Nunes da Silva, 70, Jardim
Bandeirantes, Área Privativa 61,28m², Área Total 66,90m², Matrícula 37.603 do 1º CRI local. Lance
Mínimo: R$ 41.500,00.
Lote 008 - Rio de Janeiro/RJ - Freguesia de Jacarepaguá - Apartamento 606, com 2 Vagas na
Garagem, Bloco 6, situado à Avenida Tim Maia, 7.375, Freguesia do Jacarepaguá, Área Privativa
211,27m² (laudo), Matrícula 357.803 do 9º CRI local. Lance Mínimo: R$ 341.400,00.
Lote 009 - Goiânia/GO - Vila Alpes - Apartamento 407, Bloco B, Residencial Manhattan III, situado
à Avenida dos Alpes c/Rua Flemington c/Rua A-10 c/Rua A-5, Quadra 9, Vila Alpes, Área Privativa
59,52m², Área Total 95,86m², Matrícula 102.583 do 1º CRI local. Lance Mínimo: R$ 76.200,00.
Lote 010 - Itajaí/SC – Cordeiros - Casa, situado à Rua Luiz José Medeiros, 935, lote C, Cordeiros,
Área Terreno 150,00m², Área Construída 48,00m², Matrícula 39.311 do 2º CRI local. Lance Mínimo:
R$ 84.500,00.
Lote 011 - Belo Horizonte/MG - Conjunto Habitacional Vale do Jatoba - Casa, situado à Rua
Clarindo Bispo de Oliveira, 27, lote 6, quadra 52, Conjunto Habitacional Vale do Jatoba, Área
Terreno 160,00m², Área Construída 245,16m², Matrícula 67.630 do 7º CRI local. Lance Mínimo:
R$ 198.500,00.
Lote 012 - São Paulo/SP - Jardim Filhos da Terra - Casa, situado à Travessa Barra do Barão, 120, lote
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64 da quadra E do Loteamento Jardim Filhos da Terra, Sítio Guapira, Jaçanã, Área Terreno 89,00m²,
Área Construída 30,00m², Contribuinte n° 228.069.0064-4. Matrícula nº 142.705 do 15° Oficial de
Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Lance Mínimo: R$ 49.500,00.
Lote 013 - Imperatriz/MA - Loteamento Vila Redenção II - Casa, situado à Rua A, 8, Quadra 05,
Lote 08, Gleba 12, Condomínio Village Paraty, Área Terreno 300,00m², Área Construída 120,00m²,
Matrícula 14.185 do 7º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 156.100,00.
Lote 014 - Curitiba/PR – Rebouças - Apartamento 518, situado à Av. Sete de Setembro Nº 2451,
Esquina com a Rua Conselheiro Laurindo, Nº 1138, Rebouças, Ala Live Convenience 1 do Cond. 7th
Avenue Live & Work, Área Privativa: 44,25m². Área Total: 66,81m² Matr. 88.292 do 4º CRI local.
Lance Mínimo: R$ 205.900,00.
Lote 015 - São Paulo/SP - Parque São Jorge - Apartamento 121, com 2 vagas na garagem, situado à
Rua Síria, 290, Parque São Jorge, Edifício Ana Paula, Área Privativa 197,00m², Área Total 307,78m²,
Matrícula 145.786 do 9º CRI local. Lance Mínimo: R$ 895.800,00.
Lote 016 - Nova Iguaçu/RJ - Vila São Luis - Casa, situado à Rua Francisco Mariano, 194, Lote 09,
Quadra G, Vila São Luis, Área Terreno 190,00m², Área Construída 83,74m², Matrícula 34.204 do 1º
CRI Local. Lance Mínimo: R$ 55.000,00.
Lote 017 - São Paulo/SP - Vila Matilde - Apartamento nº 41-C, situado à Av. Padre Francisco De
Toledo, Nº 595, Condomínio São Januário V., Vila Matilde, Área privativa de 42,24m², Área total:
48,94m². Matr. 81.405 do 16º CRI local. Lance Mínimo: R$ 100.900,00.
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CASA c/ 126,97 m² A.T. em São Bernardo do Campo/SP:

Rua Tietê, nº 1.487 no Conj. Residencial Vila Alfarelos, na Vila Vivaldi, Bairro de Rudge Ramos.
Matrícula nº 4857 do 1º C.R.I. de S.B.C. - Lance Inicial: R$ 340.000,00.

02 TERRENOS c/ 1.520,52 m² e 1.470,17 m², sob nº 173 e 174, do setor C, Bairro das Palmeiras,
na Estância Recreativa do Clube dos Oficiais da Policia Militar em Suzano/SP.
.
Matrículas
nº 24.041 e nº 24.042 do C.R.I. de Suzano/SP - Lance Inicial: R$ 8.000,00 CADA TERRENO.

Visitação: Agendar junto ao escritório do Leiloeiro. Venda "AD CORPUS" no estado em que se encontram, sem garantias
Edital na íntegra, fotos,
Lances on-line e infos no site:

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da
Lei Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.373.125, em 13 de setembro de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE
RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Ordinária – artigo nº 1.242 do
Código Civil), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados
por ALFREDO SILVA LIMA, brasileiro, comerciante e sua mulher ELIZETE SOUZA LIMA, brasileira, comerciante, LUCINEIDE DIAS BERNANRDO, brasileira, divorciada, vendedora, JAIR MAURO
DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, vendedor, SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro,
comerciante, e sua mulher ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, comerciante, todos
residentes e domiciliados nesta Capital, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus
domini, desde 28 de fevereiro de 1991, que adquiriram através escritura pública de venda e compra
celebrada com os titulares de domínio PAULO GOMES TOLEDO e sua mulher MARIA GOMES TOLEDO, posse essa que se refere aos IMÓVEIS: A) situado na Avenida Taquandava, nºs 131 e 132,
correspondente ao lote 32 da quadra 15, do loteamento denominado Cidade Ipava, com área de
superfície de 400,00m²; e área construída de 582,10m², cadastrado na Municipalidade de São Paulo
pelo contribuinte nº 164.011.0032-9; B) situado na Avenida Taquandava, nº 133, correspondente
a parte do lote 33 da quadra 15, do loteamento denominado Cidade Ipava, com área de superfície
de 200,00m²; e área construída de 194,65m², cadastrado em área maior na Municipalidade de São
Paulo pelo contribuinte nº 164.011.0033-7; e C) situado na Avenida Taquandava, nº 134, antiga
Rua Um, correspondente a parte do lote 33 da quadra 15, do loteamento denominado Cidade
Ipava, com área de superfície de 200,00m²; e área construída de 285,40m², cadastrado em área
maior na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte nº 164.011.0033-7; sendo os referidos
lotes registrados conforme a transcrição nº 60.546, deste registro; e que o referido loteamento
localiza-se no 32º Subdistrito – Capela do Socorro. 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, PAULO GOMES TOLEDO, MARIA GOMES TOLEDO MARIA SIRLANEA ALMEIDA ARAUJO, JOÃO PEREIRA DA COSTA, NERCILIA CABRERA DA COSTA, EDIMUNDO ARAÚJO MARQUES, ALAÍDE DIAS DOS SANTOS, MARIA VAZ,
ROMILDA VAZ, SILVESTRE SANCHES RUIZ, JOANADEJE MENEZES KNEIP RUIZ, EMILSON
PEDRO DO CARMO e IZAURA MOREIRA DO CARMO, 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 13 de junho de
2.022. O Oficial.

lanceja.com.br - 11 4426-5064
Leiloeiro Oficial: Bruno Agnello Pegoraro - JUCESP 763.

1ª VARA CÍVEL DE TABOÃO DA SERRA/SP - R. Mário Latorre, 96 - Pq. Pinheiros
- CEP 06767-230 - Fone: 4787-3004 - taboao1cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1003088-26.2015.8.26.0609. O MM. Juiz
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Taboão da Serra, Estado de São Paulo,
Dr. RAFAEL RAUCH, na for ma da Lei, etc. FAZ SABER a CARLOS LUCIANO
MARTINS, brasileiro, solteiro, comerciante, com endereço à Rua Irmão Germano,
351, Jd. Nova Machado, CEP 37750-000, Machado/MG, que lhe foi proposta uma
ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL por parte de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
JACARANDÁS, alegando em síntese: visando a condenação no pagamento de
R$ 5.861,66 (no ajuizamento) mais atualização e acréscimos legais, referente a
cotas condominiais vencidas, além das vincendas, relativas ao apto. 37 (2º
andar do bloco B) do condomínio situado na Estr. Kizaemon Takeuti, 1667 e R.
José Tiburcio da Cunha (matrícula 3.053 do R.I. Da Comarca). 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
odecurso 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, publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de Taboão da Serra, aos 09 de maio de 2022.

3ª VARA CÍVEL DE FERRAZ DE VASCONCELOS - Av. Santos Dumont, 1535 Jardim Vista Alegre - CEP 08531-100 - Fone: (11) 4506-1433 - ferraz3@tjsp.jus.br
- E D I TA L d e C I TA Ç Ã O - P r a zo d e 2 0 d i a s - P r o c e s s o n º 1 0 0 0 4 1 3 10.2020.8.26.0191. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Ferraz de
Vasconcelos, Estado de São Paulo, Dr(a). JOÃO LUIS CALABRESE, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANGELICA GOMES DA SILVA PAES, CNPJ
14.227.246/0001-05, que lhe foi proposta uma ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL por parte de MOINHO REISA LTDA., para cobrança de R$ 11.355,93
(jan/2020) a ser atualizada e acrescida de custas, honorários e demais cominações
legais, dívida esta representada por duplicatas vencidas, não pagas e protestadas.
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 3
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito ou
apresente EMBARGOS. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL e penhorados os bens.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de Ferraz de Vasconcelos, aos 13 de junho de 2022.

RONALDO MILAN • LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266
SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará leilão
de antiguidades EM PROL “PEÇA ÚNICA COLECIONISMO”. Dia 17/06/2022 às 19:30hs . EXPOSIÇÃO: De 11/06/22 à 17/06/22 SOMENTE ONLINE no site: www.pecaunicacolecionismo.com.br

Wellyngton José Rodrigues dos Santos Junior. - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1167, torna
público que realizará leilão de antiguidades EM PROL DE “Estilo 50”. Dia 13/06/22 às 20:00hs.
EXPOSIÇÃO: Dias 8, 9, 10, e 11 de Junho de 2022 das 11h até as 17h, SOMENTE ONLINE no
site: WWW.ESTILO50ANTIGUIDADES.COM.BR

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 0008001-39.2020.8.26.0562. O Doutor Dario Gayoso Junior, Juiz de Direito da
8ª Vara Cível de Santos/SP. Faz saber a MARCO ANTONIO DOS SANTOS BRAGA que VITOR CARLOS VITORIO DO
ESPIRITO SANTO, requereu o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proferida, para receber a quantia de R$ 3.309,81 (06/2020).
Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito,
atualizado e acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de
10%, sobre o valor total da dívida (art. 523, §1º, do CPC, iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o edital, afixado e publicado. NADA MAIS.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ELIAS PEREIRA DA SILVA, EXTRAÍDO DOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA DE
DESPESAS CONDOMINIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDA POR CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
ANTONIO MENDES GOUVEIA. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, PROCESSO Nº 0017652-61.2021.8.26.0562. O MM. Juiz de
Direito da 08ª Vara Cível da Comarca de Santos, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que ELIAS
PEREIRA DA SILVA, brasileiro, com demais qualificações ignoradas, e eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANTONIO MENDES GOUVEIA ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, visando o pagamento de quantia em dinheiro, devido em razão de despesas condominiais.
Expede-se o presente edital para intimação do supramencionado, uma vez que o réu se encontra em local incerto ou não
sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 (trinta) dias, pagar a importância devida, qual seja, o
montante de R$110.372,38 (cento e dez mil, trezentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos), com os acréscimos legais
até a data do efetivo pagamento, e honorários advocatícios de sucumbência fixados no patamar de dez por cento do valor
atribuído à causa, tudo nos termos da petição inicial. Nos termos do artigo 523, §1º do Código de Processo Civil, não ocorrendo
o pagamento voluntário no prazo previsto, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de
advogado de dez por cento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Edital de Citação. Prazo de 30 dias. Processo nº 1000287-58.2018.8.26.0084. O MM. Juiz de Direito da 9ª Vara
Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Fernandes Cruz Humberto, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a(o) Jose Joaquim de Mello & Cia Ltda-ME (CNPJ nº 05.010.185/0001-39), Nilda Pereira de Melo(CPF
nº 052.573.658-12) e Jose Joaquim de Melo (CPF nº 623.303.228-87) que lhes foi proposta uma ação de Busca e
Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando a exequente
que em 28/12/2016 foi emitida uma Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro n. 010.637.643 e seu
respectivo Instrumento Particular de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro, no valor liberado de R$
248.762,03, para ser restituído em 60 prestações mensais, no valor cada uma de R$ 6.953,39, com vencimento da
primeira parcela para 28/07/2017 e da última para 28/06/2022. Como garantia das obrigações assumidas a Ré
transferiu em Alienação Fiduciária, o veículo (Mercedes Benz, Placa JRE 4922). Ocorre, porém, que a Ré se tornou
inadimplente,deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 28/07/2017. Como não foi realizada a
busca e apreensão do veículo, a ação foi convertida em Execução de Título Extrajudicial. E constando dos autos que os
executados encontram-se em lugar incerto e não sabido, pelo presente edital ficam os mesmos CITADOS para todos
os termos da ação proposta, bem como para o pagamento da importância de R$ 458.777,43, acrescido de juros e
correção monetária (atualizado até março/2020), no prazo de 03 dias sob pena de penhora, bem como ciente do
prazo de 15 dias para apresentar embargos, caso queira, que começará a fluir após o decurso do prazo do presente
edital, que é de 30 dias. Ciente de que, não havendo pagamento e independentemente da oferta ou não de
embargos, proceder-se-á à penhora de bens e a sua avaliação. E, para que chegue ao conhecimento de todos e, no
futuro, ninguém possa alegar ignorância, expediuse o presente edital, com prazo de 30 dias, que será publicado e
afixado na forma da lei, em lugar de costume neste Fórum. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas,
aos 02 de fevereiro de 2022.Eu, Cristina Miotto (Escrev Técn Judic) digitei. Eu, Miriam R. Sanches Serra
(Coordenadora), conferi e subscrevi. Guilherme Fernandes Cruz Humberto . Juiz de Direito.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto, nesta Prefeitura, a Tomada de Preços n° 010/2022, Processo 073/2022 –
Visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS E SOMBRITES
EM AREAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CÂNDIDO MOTA. O recebimento dos envelopes 01 e 02,
contendo respectivamente a documentação e proposta de preço, se encerrará no dia 30 de junho de
2022 ás 09h45m, tendo sua abertura marcada para as 10h01min, do mesmo dia.
Acha-se aberto, nesta Prefeitura, o Pregão Presencial para n° 025/2022, Processo 074/2022 – Visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS. Encerramento: 29/06/2022 às 09h00.
Os Editais na íntegra serão fornecidos aos interessados na Rua Henrique Vasques, nº. 180, das 9h00
às 11h00 e das 14h00 às 16h00, ou pelo site www.candidomota.sp.gov.br. Cândido Mota, 13 de junho
de 2022 - Eraldo José Pereira – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES-SP

Aviso de Licitação
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022, DE 13 DE JUNHO DE 2022
PROCESSO Nº 030/2022
Acha-se aberta nesta Prefeitura Municipal de Santa Mercedes, a Concorrência Pública nº 001/2022,
objetivando a CONCESSÃO DE USO de imóveis do patrimônio municipal, visando a implantação de
estabelecimento comercial, nos termos da Lei Municipal nº 005/2021, de 23 de abril de 2021.
O Edital completo será fornecido aos interessados dentro do horário das 08h00 às 11h00 (oito às
onze horas) e das 13h00 às 17h00 (treze às dezessete horas), nos dias úteis, na Procuradoria
Jurídica da Licitação – Paço Municipal, sito na Praça Alípio Bedaque nº 1.406, na cidade de Santa
Mercedes – Estado de São Paulo, pelo site www.santamercedes.sp.gov.br e poderá ser solicitado ao
e-mail pmsmlicitacao@santamercedes.sp.gov.br.
O encerramento para recebimento dos envelopes será para o dia 22.07.2022 (vinte e dois de julho
de dois mil e vinte e dois), às 08H30MIN (oito horas e trinta minutos), e abertura na mesma data, às
09H00MIN (nove horas).
Santa Mercedes, 13 de junho de 2022.
VALDIR VERONA
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

FDE AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –
FDE, o Pregão Eletrônico nº. 36/00130/22/05, objetivando a Prestação de serviços de armazenamento, em um
único endereço, na cidade de São Paulo ou município da Grande SP, para guarda conservação de mobiliário,
utensílios e equipamentos escolares, material de consumo e material pedagógico, tipo carga não-paletizada e
também em pallets, compreendendo a execução de atividades logísticas de descarga, recebimento, conferência, movimentação, estocagem, carga e expedição, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á no dia 28/06/2022, às 09:00 horas no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra
nº 081102080462022OC00001, 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 14/06/2022, até o momento anterior ao início da sessão pública. Informações poderão ser
obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4000. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações.
SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

FDE AVISA: COMUNICADO
Comunicamos que a sessão pública do processamento do Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº.
77/00437/21/05, Oferta de Compra nº. 081101080462021OC00219, cujo objeto é a Constituição de Sistema
de Registro de Preços – SRP para Aquisição e Distribuição de Consumíveis através da Rede de Suprimentos –
Higiene E Limpeza - para as Escolas Estaduais, Órgãos Centrais da Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo – SEDUC: Diretorias de Ensino e Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE, Centro
de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas - CRATOD, da Secretaria de Estado da Saúde, Assembleia
Legislativa do Estado De São Paulo – ALESP e Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, será
reativada na data de 20/06/2022, às 10:30hs horas no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br Neste
ato ficam notificadas todas as empresas participantes deste certame.

Prefeitura Municipal de Ilhabela
RETIFICAÇÃO
Retifica-se a publicação no Jornal Diário Oficial do Município, Diário
Oficial do Estado de São Paulo e Jornal Gazeta SP. do dia 11/06/2022.
Onde se lê: Edital 123/2022 - Pregão Eletrônico nº 066/2022-Proc.
Adm. nº 5570/2022. OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra para sanitização de ambientes. Leia-se: Edital
123/2022 - Pregão Eletrônico nº 066/2022-Proc.Adm. nº 5570/2022.
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de controle de sinantrópicos. Ilhabela,
13 de junho de 2022 - Benedito Wenceslau Neto - Divisão de Licitações.
Custo desta Publicação R$ 219.50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVISO DE LICITAÇÃO
(COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITEM EXCLUSIVO PARA
ME/EPP/COOP)
Pregão nº 169/2022 - Eletrônico - Processo Administrativo:
PMC.2022.00014321-79 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação Objeto: Registro de Preços de kit-lanche - alimentação escolar - Recebimento
das Propostas dos itens 01 e 02: das 08h do dia 30/06/22 às 13h do dia
30/06/22 - Abertura das Propostas dos itens 01 e 02: a partir das 13h do dia
30/06/22 - Início da Disputa de Preços: a partir das 14hd o dia 30/06/22 Disponibilidade do Edital: a partir de 15/06/22, no portal eletrônico
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro João
Fernandes Filho pelo telefone (19) 2116-8464.
Campinas, 13 de junho de 2022
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS
Diretor do Departamento Central de Compras

PRIME REALTY II
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 13.745.847/0001-47 - NIRE 35.300.414.870
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 06 de Abril de 2022
Data, hora, local: 06.04.2022, às 15:40hs, na sede social, Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia, São
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente, Renato Bugana Peres; Secretária, Karin Antunes
Sikorski Fontán. Deliberações Aprovadas: (i) As demonstrações financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31.12.2021, publicados na edição do dia 04.03.2022 do Jornal Gazeta de São Paulo; (ii) Destinar o
prejuízo, apurado no exercício social encerrado em 31.12.2021, pela Sociedade, no valor total de R$ 40.035,69, que
será absorvido pela conta de reserva de lucros da Sociedade; e (iii) Reeleição, para os cargos de membros do
Conselho de Administração: (a) Marcelo Michaluá, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 16.323.178
(SSP/SP), CPF/MF nº 127.314.838-06, como presidente do Conselho de Administração; (b) Alexandre Rhinow,
brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 18.759.468-5 (SSP/SP), CPF/MF nº 152.558.558-47; e (c) Adalbero de Araujo
Cavalcanti, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 37.46.360 (SSP/BA), CPF/MF nº 704.506.414-49, todos residentes
em São Paulo/SP. Nos termos do Artigo 13, Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social da Companhia, ficam ratificados
todos os atos praticados até a presente data, pelos membros do Conselho de Administração ora reeleitos, os quais
exercerão seus mandatos pelo prazo de 01 ano, contado da presente data e mediante a assinatura dos respectivos
Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento, anexo à presente ata, os quais ficam arquivados na sede da
Companhia. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06.04.2022. Mesa: Renato Bugana Peres – Presidente; e Karin
Antunes Sikorski Fontán – Secretária; Acionista: RB Capital S.A. (por seu Diretor Marcelo Michaluá e procuradora Karin
Antunes Sikorski Fontán). JUCESP nº 279.423/22-6 em 01.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SALUS EMPREENDIMENTOS LOGÍSTICOS S.A.

CNPJ/MF nº 09.426.513/0001-33 - NIRE 35.300.385.853
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 06.04.2022
Data, hora, local: 06.04.2022, às 11:40hs., na sede social, Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia,
São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Renato Bugana Peres, Secretária; Karin
Antunes Sikorski Fontán. Deliberações Aprovadas: (i) As contas dos administradores, o relatório da
administração, as demonstrações financeiras referentes ao exercício social que se encerrou em 31.12.2021,
publicados nas edições do dia 04.03.2022, do Jornal Gazeta de São Paulo, nas versões impressa e digital; e (ii) A
destinação do prejuízo apurado no exercício social que se encerrou em 31.12.2021, no valor total de R$ 12.035,97,
absorvido pela conta de Reserva de Lucros da Sociedade. Tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no
exercício social encerrado em 31.12.2021, não há lucros a serem distribuídos aos acionistas da Companhia.
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06.04.2022.Acionistas: Salus Holding S.A. (por seus Diretores Glauber da
Cunha Santos e Renato Bugana Peres); e RB Capital Serviços de Crédito Ltda. (por seus Diretores Glauber da Cunha
Santos e Renato Bugana Peres). Mesa: Renato Bugana Peres - Presidente, Karin Antunes Sikorski Fontán Secretária. JUCESP nº 288.667/22-0 em 03.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SALUS EMPREENDIMENTOS LOGÍSTICOS S.A.

CNPJ/MF nº 09.426.513/0001-33 - NIRE 35.300. 385.853
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31.03.2022
Data, Hora, Local: 31.03.2022, às 14hs., na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, São
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Renato Bugana Peres; Secretário: Olavo Nigel
Saptchenko Arfelli Meyer. Deliberações Aprovadas: (i) A alteração da sede da Companhia, passando de “Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo/SP” para “Rua do Rocio, nº 350,
14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, São Paulo/SP”; e (ii) Alteração do Artigo 2º do Estatuto Social: “Artigo
2º: A Companhia tem sua sede e foro em São Paulo/SP, na Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP
04552-000, podendo abrir liais, agências ou escritórios por deliberação da Assembleia Geral.” Encerramento: Nada
mais. São Paulo, 31.03.2022. Acionistas: Salus Holding S.A. (por seus Diretores Glauber da Cunha Santos e Renato
Bugana Peres), e RB Capital Serviços de Crédito Ltda. (por seus Diretores Glauber da Cunha Santos e Renato Bugana
Peres). Mesa: Renato Bugana Peres - Presidente, Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer - Secretário. JUCESP
nº 288.666/22-7 em 03.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA comunica aos interessados a realização da
Tomada de Preços Nº 19/2022 – Processo Nº 51/2022 – SCM – ORDEM DE SERVIÇO Nº
51/2022 – ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Quintana. OBJETO: Contratação de empresa para
fornecimento de materiais e mão de obra para execução de 9.061,85 m2 de recapeamento asfáltico
em CBUQ no Bairro Conjunto Habitacional Mário Covas, no município de Quintana-SP, Modalidade:Tomada de Preços. ENCERRAMENTO: 29/6/2022 às 9:00 horas. ABERTURA DOS ENVELOPES:
29/6/2022 às 9:05 horas. Edital completo e demais informações no Setor de Compras e Material na
Prefeitura Municipal de Quintana de segunda à sexta-feira das 9:00 ás 11:00 horas e das 13:30 horas
às 16:00 horas. Quintana – SP 13 de junho de 2022 - Fernando Branco Nunes – Prefeito Municipal.

Publique
em jornal
de grande
circulação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022
OBJETO: Contratação das obras de reforma do Estádio Municipal “Antônio Ruiz Romero”, localizado
na Avenida da Saudade, nº L-667 – Vila Ruiz - Pederneiras/SP. ENCERRAMENTO: 30/06/2022, às 9h.
O Edital completo encontra-se disponível no site www.pederneiras.sp.gov.br. Maiores informações na
Prefeitura, através do telefone (14) 3283-9576, com o responsável pelas licitações.
Pederneiras, 13 de junho de 2022.
Ivana Maria Bertolini Camarinha – Prefeita Municipal

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS

NÚCLEO DE COMPRAS E SERVIÇOS
Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino Região de Fernandópolis, Pregão Eletrônico nº 002/2022,
referente ao Processo SEDUC-PRC-2021/53888, objetivando a contratação de Prestação de Serviços de Transporte Escolar Destinado a Alunos da Rede Pública Estadual de Ensino (OFERTA DE
COMPRA N° 080306000012022OC00020), tipo menor preço. A realização da sessão será no dia
28/06/2022, às 09h00, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. Os interessados em participar do
certame deverão acessar o endereço eletrônico www.imprensaoficial.com.br ou www.bec.sp.gov.br,
a partir do dia 14/06/2022, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento
de seus representantes.

E D I TAL
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00554/22, Processo
siafem 20220381654 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2022/01180, Oferta de Compra
092301090572022OC00625 para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura
e eventual de EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZAÇÃO, MED. 90/100X90/10,
EMBALAGEM DE POLIPROPILENO EM MANTA 70/80CM X 70/80CM, EMBALAGEM
DESCARTAVEL PARA ESTERILIZAÇÃO MED. 122 X 122 CM, EMBALAGEM
DESCARTAVEL PARA ESTERILIZAÇÃO MED. 50X50CM, MASCARA FACIAL ANATOMI,
cuja sessão pública será realizada no dia 01/07/2022 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará
disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaoﬁcial.com.br - opção
“enegociospublicos”, Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: primeiro dia útil a contar
desta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: PATRICIA NUNES DOS SANTOS e suplentes.

MUNICÍPIO DE FRANCA
AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 11437/22 - Pregão Eletrônico nº 125/22. Interessado: Secretaria de Saúde.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM A DISPONIBILIDADE
DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS E PERTINENTES, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS E IDENIFICADOS
NAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA DO MUNICIPIO DE FRANCA, SENDO
PRONTO SOCORRO DE REFERENCIA, PRONTO SOCORRO INFANTIL, UPA JD.
AEROPORTO E UPA JD. ANITA. Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia
04 de julho de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 04 de julho
de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 04/07/2022.
Processo nº 12501/22 - Pregão Eletrônico nº 126/22. Interessado: Secretaria de Educação.
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (TECLADOS SEM FIO,
ESTABILIZADORES, MOUSEPADS E CABOS HDMI). Recebimento das propostas dos lotes:
até às 14h00 do dia 05 de julho de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00
do dia 05 de julho de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 05/07/2022.
Disponibilidade dos Editais: a partir de 15/06/2022, no portal eletrônico:
www.licitacoes-e.com.br
Franca, 13 de junho de 2022.
Sérgio Luiz Romero Gerbasi
Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

FDE AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE comunica às empresas interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00064/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Rubens de Oliveira Camargo – Av. Guimarães Rosa, 40 – Centro - Rubineia, EE Victor Britto Bastos – Rua Jose Nogueira de Carvalho, 304 – Vila Maceno – São José do Rio Preto,
em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 08/07/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00099/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Carmelinda Marques Pereira - Rua Borzeguim, 90 - Cep: 08381660 - Jd Alto Alegre, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 08/07/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00205/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Orestes Guimarães – Rua Caninde, 153 – Caninde - Pari, em SP
- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 08/07/2022, às 15:00 hs
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas
em formato BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em
CD-ROM - (APLICATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021 http://
www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃOhttp://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s)
Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.
fde.sp.gov.br - Licitações. Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração
de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como
cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão
ser entregues devidamente acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA,
conforme o caso, no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta(s)
Licitação(ões) será(ão) processada(s) em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual
nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto
nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido
no(s) edital(is). ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

FEBASP ASSOCIAÇÃO CIVIL

CNPJ/MF Nº 62.294.053/0001-10
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária de 22 de junho de 2022
O Professor Dr. Paulo Antonio Gomes Cardim, Diretor Presidente da FEBASP ASSOCIAÇÃO CIVIL, de conformidade com o artigo 10, artigo 11, inciso II, parágrafos
1o. e 2º, artigo 12, artigo 13, incisos V e VI, artigo 18, inciso II e VII, todos do Estatuto
Social, pelo presente edital, convoca todos os associados desta Entidade para Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 22 de junho de 2022 (quarta-feira), às 08:00 horas em primeira convocação, com maioria simples dos associados
e, às 09:00 horas, em segunda convocação, com qualquer número de associados,
em sua sede na Rua Dr. Álvaro Alvim, no 76, Vila Mariana, São Paulo/SP, na sala da
Presidência, a qual terá a seguinte ordem do dia:
1.) Apreciação e aprovação do plano de transação, nos termos da Lei nº 13.988/2020;
2.) Outros assuntos de interesse da associação;
3.) Suspensão dos trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária para leitura, apreciação, aprovação e assinatura da ata e encerramento dos trabalhos da Assembleia
Geral Extraordinária.
São Paulo/SP, 13 de junho de 2022.
Prof. Dr. Paulo Antonio Gomes Cardim
Diretor-Presidente

PRIME REALTY II
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 13.745.847/0001-47 - NIRE 35.300.414.870
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Março de 2022
Data, Hora, Local: 31.03.2022, às 15:40hs, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, 11º andar, parte,
Itaim Bibi, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Renato Bugana Peres, Secretária:
Karin Antunes Sikorski Fontán. Deliberações Aprovadas: (i) Alteração da sede da Companhia, passando de
“Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo/SP” para “Rua do
Rocio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, São Paulo/SP”; (ii) Alteração do Artigo 2º do Estatuto
Social: “Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, parte,
Vila Olímpia, CEP 04552-000, sendo-lhe facultado abrir e manter liais, escritórios ou outras instalações em qualquer
parte do território nacional ou do exterior, por deliberação da Assembleia Geral”; e (iii) Aumentar o capital social da
Companhia, no valor de R$ 10.200,00, passando o capital social dos atuais R$ 8.750.465,86 para R$ 8.760.665,86,
com a emissão de 11.333.333 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de
aproximadamente R$ 0,01 por ação, sendo este preço tomado com base no Art. 170, §1º, inciso I, da Lei 6.404/1976,
conforme alterada. O presente aumento de capital é integralmente subscrito e integralizado pela acionista RB Capital
S.A., com créditos relativos a Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) no valor total de R$ 10.200,00,
nos termos do Boletim de Subscrição. Alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º - O capital social,
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 8.760.665,86, dividido em 800.333.333 ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal”. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 31.03.2022. Mesa: Renato Bugana Peres – Presidente; e
Karin Antunes Sikorski Fontán - Secretária; Acionista: RB Capital S.A. (por seu Diretor Marcelo Michaluá e procuradora
Karin Antunes Sikorski Fontán). JUCESP nº 279.422/22-2 em 01.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A empresa Russell Bedford GM Auditores Independentes
S/S, inscrita no CNPJ nº 13.098.174/0001-80, com sede
na Alameda Rio Negro, nº 1030, escritório 206,
Condomínio Stadium, Alphaville Centro Industrial e
Empresarial, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06454-000,
COMUNICA que na 22ª alteração de contrato social
reduz o capital social de R$ 1.700.000,00 (um milhão e
setecentos mil reais) para R$ 900.000,00 (novecentos mil
reais), nos termos do artigo 1.082 II e 1.084 da Lei
10.406/2002.

Anuncie:
11.

3729-6600

comercial@gazetasp.com.br

Ligue já:

11.

3729-6600

A10

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pelo(s)
comitente (s) ONE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO , torna público a oferta, em leilão ONLINE LEILÃO ONE - MODERN BUTANTÃ (ref.6) extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento decorado
abaixo relacionados, com encerramento a partir das 11h00 do dia 28/06/2022 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: RETIRADA ÀS 10HS - REFRIGERADOR PANASONIC MOD. NR-BB53GV3BA. , LM. R$
1000,00, LT. 2: RETIRADA ÀS 10HS - COOKTOP VITROCERÂMICO 04 BOCAS TRAMONTINA. , LM. R$
400,00, LT. 3: RETIRADA ÀS 10HS - FORNO ELECTROLUX MOD. OE8MX. , LM. R$ 400,00, LT. 4: RETIRADA ÀS 10HS - LAVADORA SAMSUNG DIGITAL INVERTER MOD. NÃO IDENTIFICADO (OBS. COM
AVARIA / PORTA TRAVADA NÃO ABRE)., LM. R$ 500,00, LT. 5: RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA, CUBA, 02
TORNEIRAS, MÓVEL BAIXO CONTENDO 05 PORTAS MED. APROX. 422X92X61 E ARMÁRIO SUPERIOR CONTENDO 09 PORTAS E NICHO MED. APROX. 490X83X38 (OBS. COM AVARIA POSSUI RISCOS). , LM. R$ 700,00, LT. 6: 03 VASOS . , LM. R$ 30,00, LT. 7: 02 LIVROS. , LM. R$ 20,00, LT. 8: 02 LIVROS. , LM. R$ 20,00, LT. 9: TÁBUA E 02 TIGELAS. , LM. R$ 40,00, LT. 10: POTE E 05 UTENSÍLIOS . ,
LM. R$ 50,00, LT. 11: 06 PORTA TEMPEROS. , LM. R$ 40,00, LT. 12: 02 VASOS. , LM. R$ 40,00, LT. 13: 02
MOEDORES DE TEMPERO E UTENSÍLIO. , LM. R$ 40,00, LT. 14: 02 POTES E VASO . , LM. R$ 30,00,
LT. 15: CESTA, GARRAFA E 02 POTES. , LM. R$ 30,00, LT. 16: PERSIANA LARGURA APROX. 170. , LM.
R$ 80,00, LT. 17: TELA MED. APROX. 70X70. , LM. R$ 20,00, LT. 18: BANQUETA (OBS. COM AVARIA). ,
LM. R$ 50,00, LT. 19: BANQUETA (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 50,00, LT. 20: RETIRADA ÀS 10HS PRATELEIRA SUSPENSA MED. APROX. 160X75X25. , LM. R$ 80,00, LT. 21: 03 LIVROS CENOGRÁFICOS. , LM. R$ 30,00, LT. 22: CESTA E VASO. , LM. R$ 40,00, LT. 23: VASO E ITEM DE DECORAÇÃO. ,
LM. R$ 20,00, LT. 24: 02 VASOS. , LM. R$ 20,00, LT. 25: NICHO MED. APROX. 162X88X31 (OBS. COM
AVARIA / MADEIRA QUEBRADA) OBS. PAINEL DE PAREDE NÃO INCLUSO. , LM. R$ 80,00, LT. 26:
BANDEJA, DECANTER, GARRAFA E 04 COPOS. , LM. R$ 40,00, LT. 27: QUADRO MED. APROX. 70X55.
, LM. R$ 30,00, LT. 28: 02 VASOS. , LM. R$ 20,00, LT. 29: TELA MED. APROX. 90X120. , LM. R$ 30,00, LT.
30: 02 ALMOFADAS. , LM. R$ 30,00, LT. 31: 03 ALMOFADAS. , LM. R$ 30,00, LT. 32: SOFÁ CONTENDO
02 ALMOFADAS SOLTAS MED. APROX. 315X66X91 (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 200,00, LT. 33: MÓVEL LATERAL MED. APROX. 51X48X61 (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 50,00, LT. 34: TAPETE MED.
APROX. 465X146. , LM. R$ 50,00, LT. 35: RETIRADA ÀS 10HS - MÓVEL BAIXO CONTENDO NICHO
COM GAVETA CENOGRÁFICA MED. APROX. 216X20X39 E PRATELEIRA LATERAL (OBS. PAINEL DE
PAREDE NÃO INCLUSO). , LM. R$ 250,00, LT. 36: 02 VASOS E ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 30,00,
LT. 37: 02 VASOS. , LM. R$ 20,00, LT. 38: 02 ITENS DE DEDECORAÇÃO . , LM. R$ 40,00, LT. 39: 02
CAIXAS. , LM. R$ 30,00, LT. 40: 02 LIVROS CAIXA. , LM. R$ 20,00, LT. 41: BANDEJA . , LM. R$ 20,00, LT.
42: MESA LATERAL DIÂM. APROX. 39X58 (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 50,00, LT. 43: APARADOR
MED. APROX. 179X75X41 (OBS. TELA NÃO INCLUSA). , LM. R$ 50,00, LT. 44: TELA MED. APROX.
90X120. , LM. R$ 30,00, LT. 45: 02 VASOS. , LM. R$ 20,00, LT. 46: BANCO. , LM. R$ 40,00, LT. 47: BANCO.
, LM. R$ 40,00, LT. 48: TELA MED. APROX. 90X120. , LM. R$ 30,00, LT. 49: VASO SANITÁRIO DECA COM
DUPLO ACIONAMENTO . , LM. R$ 200,00, LT. 50: RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA, TORNEIRA, MÓVEL
BAIXO CONTENDO 02 PORTAS MED. APROX. 77X85X52 E ESPELHO EM L (OBS. ESPELHO COM
DIFÍCIL GRAU DE RETIRADA PODENDO ESTAR FIXADO PELO LADO INTERNO). , LM. R$ 200,00, LT.
51: VASO BANDEJA E SABONETEIRA. , LM. R$ 30,00, LT. 52: RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA, CUBA,
TORNEIRA, MÓVEL BAIXO CONTENDO 05 PORTAS MED. APROX. 196X92X58 E MÓVEL SUPERIOR
CONTENDO 03 PORTAS E NICHO MED. APROX. 139X83X38 (OBS. CHURRASQUEIRA NÃO INCLUSA). , LM. R$ 300,00, LT. 53: 02 VASOS. , LM. R$ 30,00, LT. 54: RETIRADA ÀS 10HS - CHURRASQUEIRA
ELÉTRICA REFRACON. , LM. R$ 450,00, LT. 55: LUMINÁRIA . , LM. R$ 100,00, LT. 56: 04 PERSIANAS
TAMANHOS DIVERSOS (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 300,00, LT. 57: BANCO CONTENDO FUTON
MED. APROX. 410X25X50 (OBS. NECESSITA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA RETIRADA). ,
LM. R$ 100,00, LT. 58: MESA MED. APROX. 220X75X90 (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 200,00, LT. 59:
02 CADEIRAS (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 120,00, LT. 60: CADEIRA (OBS. COM AVARIA). , LM. R$
70,00, LT. 61: RETIRADA ÀS 10HS - BANCADA MED. APROX. 200X76X50. , LM. R$ 100,00, LT. 62: 02
LIVROS CAIXA. , LM. R$ 30,00, LT. 63: VASO, BANDEJA, PORTA PAPEL E PORTA LÁPIS. , LM. R$ 30,00,
LT. 64: CADEIRA GIRATÓRIA. , LM. R$ 70,00, LT. 65: 02 VASOS. , LM. R$ 30,00, LT. 66: JOGO DE JANTAR PARA 06 PESSOAS CONTENDO SOUSPLAT, PRATOS, POTES, TALHERES, GUARDANAPOS E
TAÇAS. 44 PEÇAS (MS 48). , LM. R$ 100,00, LT. 67: 02 SUPORTES. , LM. R$ 40,00, LT. 68: CHUVEIRO
COM ACABAMENTO PARA 01 MISTURADOR . , LM. R$ 80,00, LT. 69: 02 TOALHAS. , LM. R$ 40,00, LT.
70: VASO SANITÁRIO DECA COM DUPLO ACIONAMENTO (OBS. COM AVARIA / NÃO POSSUI KIT
REPARO) . , LM. R$ 100,00, LT. 71: 03 VASOS . , LM. R$ 30,00, LT. 72: 02 PRATELEIRAS. , LM. R$ 30,00,
LT. 73: BANDEJA, SABONETEIRA E TOALHA. , LM. R$ 50,00, LT. 74: RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA,
CUBA, TORNEIRA E MÓVEL BAIXO CONTENDO 01 GAVETA MED. APROX. 86X68X50 (OBS. ESPELHO NÃO INCLUSO). , LM. R$ 200,00, LT. 75: ESPELHO. , LM. R$ 80,00, LT. 76: RETIRADA ÀS 10HS MÓVEL CONTENDO 04 GAVETAS MED. APROX. 80X91X50 E PRATELEIRA (OBS. MÓVEL LATERAL
NÃO INCLUSO). , LM. R$ 100,00, LT. 77: COLCHONETE INFANTIL, 02 PELÚCIAS E PANO . , LM. R$
50,00, LT. 78: 02 VASOS. , LM. R$ 30,00, LT. 79: TAPETE DIÂM. APROX. 169. , LM. R$ 50,00, LT. 80:
MÓVEL CONTENDO 02 PORTAS MED. APROX. 79X195X48. , LM. R$ 100,00, LT. 81: BERÇO COM
COLCHÃO MED. APROX. 136X85X76 (OBS. ALMOFADAS E JOGO DE CAMA NÃO INCLUSO). , LM. R$
250,00, LT. 82: JOGO DE CAMA PARA BERÇO CONTENDO 06 ALMOFADAS, COBRE LEITO, PESEIRA
E ROLO. , LM. R$ 100,00, LT. 83: PERSIANA LARGURA APROX. 156. , LM. R$ 80,00, LT. 84: MESA LATERAL MED. APROX. 31X45X31 (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 40,00, LT. 85: LIVRO E PELÚCIA. , LM.
R$ 20,00, LT. 86: POLTRONA. , LM. R$ 70,00, LT. 87: TELA MED. APROX. 50X65. , LM. R$ 20,00, LT. 88:
02 TELAS MED. APROX. 50X50. , LM. R$ 30,00, LT. 89: RETIRADA ÀS 10HS - BASE PARA CAMA SOLTEIRO COM COLCHÃO, PAINEL ESTOFADO E ARMÁRIO LATERAL CONTENDO 02 PORTAS, CABIDEIRO, PRATELEIRA E GAVETAS CENOGRÁFICAS MED. APROX. 111X240X55 (OBS. PAINÉL DE
PAREDE LATERAL NÃO INCLUSO). , LM. R$ 400,00, LT. 90: TAPETE MED. APROX. 323X73. , LM. R$
70,00, LT. 91: JOGO DE CAMA PARA SOLTEIRO CONTENDO COBRE LEITO, TRAVESSEIRO E 05 ALMOFADAS (OBS. COBRE LEITO MANCHADO). , LM. R$ 70,00, LT. 92: LUMINÁRIA . , LM. R$ 100,00, LT.
93: VASO, ITEM DE DECORAÇÃO, POTE E PORTA RETRATO. , LM. R$ 30,00, LT. 94: 02 VASOS E 02
ITENS DE DECORAÇÃO . , LM. R$ 40,00, LT. 95: 03 VASOS, CAIXA E 02 AZULEIJOS DECORATIVOS. ,
LM. R$ 50,00, LT. 96: 03 ALMOFADAS. , LM. R$ 30,00, LT. 97: PERSIANA (OBS. COM AVARIA). , LM. R$
80,00, LT. 98: CADEIRA. , LM. R$ 70,00, LT. 99: RETIRADA ÀS 10HS - BANCADA E SUPORTE PARA
LIVROS MED. APROX. 185X74X44 . , LM. R$ 200,00, LT. 100: 07 LIVROS . , LM. R$ 40,00, LT. 101: PORTA PAPEL, PORTA LÁPIS E CALENDÁRIO . , LM. R$ 30,00, LT. 102: 02 ITENS DE DEDECORAÇÃO,
COFRE E VASO. , LM. R$ 40,00, LT. 103: 05 LIVROS. , LM. R$ 40,00, LT. 104: RETIRADA ÀS 10HS - ARMÁRIO CONTENDO 02 PORTAS DE CORRER EM VIDRO MED. APROX. 184X248X60 CONTENDO
PRATELEIRA, CABIDEIRO E GAVETAS CENOGRÁFICAS (OBS. PAINEL LATERAL NÃO INCLUSO NO
LOTE). , LM. R$ 500,00, LT. 105: CAIXA E 02 PEÇAS DE ROUPA . , LM. R$ 40,00, LT. 106: CALÇADO Nº
38. , LM. R$ 40,00, LT. 107: 02 PEÇAS DE ROUPA E CAIXA. , LM. R$ 30,00, LT. 108: CALÇADO Nº 39. ,
LM. R$ 40,00, LT. 109: TAPETE MED. APROX. 147X250 (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 70,00, LT. 110:
VASO, VELA E CAIXA. , LM. R$ 40,00, LT. 111: RETIRADA ÀS 10HS - BASE PARA CAMA CASAL COM
COLCHÃO (OBS. JOGO DE CAMA NÃO INCLUSO) . , LM. R$ 200,00, LT. 112: JOGO DE CAMA PARA
CASAL CONTENDO COBRE LEITO, 03 TRAVESSEIROS E 03 ALMOFADAS. , LM. R$ 80,00, LT. 113:
RETIRADA ÀS 10HS - CABECEIRA ESTOFADA MED. MEDIANTE VISITAÇÃO CABECEIRA ENCONTRA
- SE CORTADA (OBS. PAINEL DE MADEIRA NÃO INCLUSO). , LM. R$ 100,00, LT. 114: 02 LUMINÁRIAS.
, LM. R$ 100,00, LT. 115: MESA LATERAL DIÂM. APROX. 34X50. , LM. R$ 70,00, LT. 116: VASO E MINI
VASO. , LM. R$ 30,00, LT. 117: CORTINA 02 PEÇAS. , LM. R$ 80,00, LT. 118: RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA, TORNEIRA, MÓVEL BAIXO CONTENDO 01 PORTA MED. APROX. 76X85X46 ESPELHO E PRATELEIRAS (OBS. COM AVARIA) ESPELHO DIFÍCIL GRAU DE RETIRADA POTENDO ESTAR FIXADO
NA PARTE INTERNA. (OBS. PAINEL DE PAREDE NÃO INCLUSO)., LM. R$ 300,00, LT. 119: 02 VASOS
E SABONETEIRA., LM. R$ 30,00, LT. 120: VASO SANITÁRIO DECA COM DUPLO ACIONAMENTO ., LM.
R$ 200,00, LT. 121: CHUVEIRO COM ACABAMENTO PARA 02 MISTURADORES ., LM. R$ 80,00, LT.
122: SUPORTE PARA TOALHA (OBS. COM AVARIA)., LM. R$ 30,00, LT. 123: RETIRADA ÀS 13HS - JANELA COM VENEZIANA (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 200,00, LT. 124: RETIRADA ÀS 13HS - JANELA
(OBS. COM AVARIA)., LM. R$ 100,00, LT. 125: RETIRADA ÀS 13HS - JANELA COM VENEZIANA (OBS.
COM AVARIA). , LM. R$ 150,00, LT. 126: RETIRADA ÀS 13HS - JANELA COM VENEZIANA (OBS. COM
AVARIA). , LM. R$ 200,00, LT. 127: RETIRADA ÀS 13HS - 30 SPOTS (MS 35). , LM. R$ 50,00, LT. 128:
RETIRADA ÀS 10HS - BALCÃO EM PEDRA, CUBA, TORNEIRA E MÓVEL BAIXO CONTENDO 08 PORTAS E NICHO (OBS. PAINEL EM MADEIRA NÃO INCLUSO) NECESSITA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA RETIRADA ., LM. R$ 200,00, LT. 129: BANDEJA E VASO., LM. R$ 30,00, LT. 130: VASO., LM.
R$ 30,00, LT. 131: VASO SANITÁRIO COM DUPLO ACIONAMENTO. , LM. R$ 100,00, LT. 132: 02 BARRAS DE APOIO . , LM. R$ 50,00, LT. 133: 03 DISPENSERS . , LM. R$ 50,00, LT. 134: RETIRADA ÀS 10HS
- PEDRA E TORNEIRA MED. APROX. 44X20X40. , LM. R$ 100,00, LT. 135: VASO SANITÁRIO COM
DUPLO ACIONAMENTO. , LM. R$ 100,00, LT. 136: RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA, CUBA E TORNEIRA
MED. APROX. 151X15X44. , LM. R$ 200,00, LT. 137: VASO SANITÁRIO COM DUPLO ACIONAMENTO.
, LM. R$ 100,00, LT. 138: PIA E TORNEIRA. , LM. R$ 120,00, LT. 139: TANQUE E TORNEIRA. , LM. R$
100,00, LT. 140: MÓVEL CONTENDO 02 PORTAS MED. APROX. 79X250X48. , LM. R$ 50,00, LT. 141:
VASO SANITÁRIO COM DUPLO ACIONAMENTO. , LM. R$ 100,00, LT. 142: PIA E TORNEIRA. , LM. R$
120,00, LT. 143: RETIRADA ÀS 10HS - BANCADA., LM. R$ 40,00, LT. 144: BANCADA. , LM. R$ 50,00, LT.
1: RETIRADA ÀS 10HS - REFRIGERADOR PANASONIC MOD. NR-BB53GV3BA. , LM. R$ 1000,00, LT.
2: RETIRADA ÀS 10HS - COOKTOP VITROCERÂMICO 04 BOCAS TRAMONTINA. , LM. R$ 400,00, LT.
3: RETIRADA ÀS 10HS - FORNO ELECTROLUX MOD. OE8MX. , LM. R$ 400,00, LT. 4: RETIRADA ÀS
10HS - LAVADORA SAMSUNG DIGITAL INVERTER MOD. NÃO IDENTIFICADO (OBS. COM AVARIA /
PORTA TRAVADA NÃO ABRE)., LM. R$ 500,00, LT. 5: RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA, CUBA, 02 TORNEIRAS, MÓVEL BAIXO CONTENDO 05 PORTAS MED. APROX. 422X92X61 E ARMÁRIO SUPERIOR
CONTENDO 09 PORTAS E NICHO MED. APROX. 490X83X38 (OBS. COM AVARIA POSSUI RISCOS). ,
LM. R$ 700,00, LT. 6: 03 VASOS . , LM. R$ 30,00, LT. 7: 02 LIVROS. , LM. R$ 20,00, LT. 8: 02 LIVROS. ,
LM. R$ 20,00, LT. 9: TÁBUA E 02 TIGELAS. , LM. R$ 40,00, LT. 10: POTE E 05 UTENSÍLIOS . , LM. R$
50,00, LT. 11: 06 PORTA TEMPEROS. , LM. R$ 40,00, LT. 12: 02 VASOS. , LM. R$ 40,00, LT. 13: 02 MOEDORES DE TEMPERO E UTENSÍLIO. , LM. R$ 40,00, LT. 14: 02 POTES E VASO . , LM. R$ 30,00, LT. 15:
CESTA, GARRAFA E 02 POTES. , LM. R$ 30,00, LT. 16: PERSIANA LARGURA APROX. 170. , LM. R$
80,00, LT. 17: TELA MED. APROX. 70X70. , LM. R$ 20,00, LT. 18: BANQUETA (OBS. COM AVARIA). , LM.
R$ 50,00, LT. 19: BANQUETA (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 50,00, LT. 20: RETIRADA ÀS 10HS - PRATELEIRA SUSPENSA MED. APROX. 160X75X25. , LM. R$ 80,00, LT. 21: 03 LIVROS CENOGRÁFICOS. ,
LM. R$ 30,00, LT. 22: CESTA E VASO. , LM. R$ 40,00, LT. 23: VASO E ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. R$
20,00, LT. 24: 02 VASOS. , LM. R$ 20,00, LT. 25: NICHO MED. APROX. 162X88X31 (OBS. COM AVARIA /
MADEIRA QUEBRADA) OBS. PAINEL DE PAREDE NÃO INCLUSO. , LM. R$ 80,00, LT. 26: BANDEJA,
DECANTER, GARRAFA E 04 COPOS. , LM. R$ 40,00, LT. 27: QUADRO MED. APROX. 70X55. , LM. R$
30,00, LT. 28: 02 VASOS. , LM. R$ 20,00, LT. 29: TELA MED. APROX. 90X120. , LM. R$ 30,00, LT. 30: 02
ALMOFADAS. , LM. R$ 30,00, LT. 31: 03 ALMOFADAS. , LM. R$ 30,00, LT. 32: SOFÁ CONTENDO 02
ALMOFADAS SOLTAS MED. APROX. 315X66X91 (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 200,00, LT. 33: MÓVEL
LATERAL MED. APROX. 51X48X61 (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 50,00, LT. 34: TAPETE MED. APROX.
465X146. , LM. R$ 50,00, LT. 35: RETIRADA ÀS 10HS - MÓVEL BAIXO CONTENDO NICHO COM GAVETA CENOGRÁFICA MED. APROX. 216X20X39 E PRATELEIRA LATERAL (OBS. PAINEL DE PAREDE
NÃO INCLUSO). , LM. R$ 250,00, LT. 36: 02 VASOS E ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 30,00, LT. 37: 02
VASOS. , LM. R$ 20,00, LT. 38: 02 ITENS DE DEDECORAÇÃO . , LM. R$ 40,00, LT. 39: 02 CAIXAS. , LM.
R$ 30,00, LT. 40: 02 LIVROS CAIXA. , LM. R$ 20,00, LT. 41: BANDEJA . , LM. R$ 20,00, LT. 42: MESA
LATERAL DIÂM. APROX. 39X58 (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 50,00, LT. 43: APARADOR MED. APROX.
179X75X41 (OBS. TELA NÃO INCLUSA). , LM. R$ 50,00, LT. 44: TELA MED. APROX. 90X120. , LM. R$
30,00, LT. 45: 02 VASOS. , LM. R$ 20,00, LT. 46: BANCO. , LM. R$ 40,00, LT. 47: BANCO. , LM. R$ 40,00,
LT. 48: TELA MED. APROX. 90X120. , LM. R$ 30,00, LT. 49: VASO SANITÁRIO DECA COM DUPLO
ACIONAMENTO . , LM. R$ 200,00, LT. 50: RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA, TORNEIRA, MÓVEL BAIXO
CONTENDO 02 PORTAS MED. APROX. 77X85X52 E ESPELHO EM L (OBS. ESPELHO COM DIFÍCIL
GRAU DE RETIRADA PODENDO ESTAR FIXADO PELO LADO INTERNO). , LM. R$ 200,00, LT. 51:
VASO BANDEJA E SABONETEIRA. , LM. R$ 30,00, LT. 52: RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA, CUBA, TORNEIRA, MÓVEL BAIXO CONTENDO 05 PORTAS MED. APROX. 196X92X58 E MÓVEL SUPERIOR
CONTENDO 03 PORTAS E NICHO MED. APROX. 139X83X38 (OBS. CHURRASQUEIRA NÃO INCLUSA). , LM. R$ 300,00, LT. 53: 02 VASOS. , LM. R$ 30,00, LT. 54: RETIRADA ÀS 10HS - CHURRASQUEIRA
ELÉTRICA REFRACON. , LM. R$ 450,00, LT. 55: LUMINÁRIA . , LM. R$ 100,00, LT. 56: 04 PERSIANAS
TAMANHOS DIVERSOS (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 300,00, LT. 57: BANCO CONTENDO FUTON
MED. APROX. 410X25X50 (OBS. NECESSITA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA RETIRADA). ,
LM. R$ 100,00, LT. 58: MESA MED. APROX. 220X75X90 (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 200,00, LT. 59:
02 CADEIRAS (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 120,00, LT. 60: CADEIRA (OBS. COM AVARIA). , LM. R$
70,00, LT. 61: RETIRADA ÀS 10HS - BANCADA MED. APROX. 200X76X50. , LM. R$ 100,00, LT. 62: 02
LIVROS CAIXA. , LM. R$ 30,00, LT. 63: VASO, BANDEJA, PORTA PAPEL E PORTA LÁPIS. , LM. R$ 30,00,
LT. 64: CADEIRA GIRATÓRIA. , LM. R$ 70,00, LT. 65: 02 VASOS. , LM. R$ 30,00, LT. 66: JOGO DE JANTAR PARA 06 PESSOAS CONTENDO SOUSPLAT, PRATOS, POTES, TALHERES, GUARDANAPOS E
TAÇAS. 44 PEÇAS (MS 48). , LM. R$ 100,00, LT. 67: 02 SUPORTES. , LM. R$ 40,00, LT. 68: CHUVEIRO
COM ACABAMENTO PARA 01 MISTURADOR . , LM. R$ 80,00, LT. 69: 02 TOALHAS. , LM. R$ 40,00, LT.
70: VASO SANITÁRIO DECA COM DUPLO ACIONAMENTO (OBS. COM AVARIA / NÃO POSSUI KIT
REPARO) . , LM. R$ 100,00, LT. 71: 03 VASOS . , LM. R$ 30,00, LT. 72: 02 PRATELEIRAS. , LM. R$ 30,00,
LT. 73: BANDEJA, SABONETEIRA E TOALHA. , LM. R$ 50,00, LT. 74: RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA,
CUBA, TORNEIRA E MÓVEL BAIXO CONTENDO 01 GAVETA MED. APROX. 86X68X50 (OBS. ESPELHO NÃO INCLUSO). , LM. R$ 200,00, LT. 75: ESPELHO. , LM. R$ 80,00, LT. 76: RETIRADA ÀS 10HS MÓVEL CONTENDO 04 GAVETAS MED. APROX. 80X91X50 E PRATELEIRA (OBS. MÓVEL LATERAL
NÃO INCLUSO). , LM. R$ 100,00, LT. 77: COLCHONETE INFANTIL, 02 PELÚCIAS E PANO . , LM. R$
50,00, LT. 78: 02 VASOS. , LM. R$ 30,00, LT. 79: TAPETE DIÂM. APROX. 169. , LM. R$ 50,00, LT. 80:
MÓVEL CONTENDO 02 PORTAS MED. APROX. 79X195X48. , LM. R$ 100,00, LT. 81: BERÇO COM
COLCHÃO MED. APROX. 136X85X76 (OBS. ALMOFADAS E JOGO DE CAMA NÃO INCLUSO). , LM. R$
250,00, LT. 82: JOGO DE CAMA PARA BERÇO CONTENDO 06 ALMOFADAS, COBRE LEITO, PESEIRA
E ROLO. , LM. R$ 100,00, LT. 83: PERSIANA LARGURA APROX. 156. , LM. R$ 80,00, LT. 84: MESA LATERAL MED. APROX. 31X45X31 (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 40,00, LT. 85: LIVRO E PELÚCIA. , LM.
R$ 20,00, LT. 86: POLTRONA. , LM. R$ 70,00, LT. 87: TELA MED. APROX. 50X65. , LM. R$ 20,00, LT. 88:
02 TELAS MED. APROX. 50X50. , LM. R$ 30,00, LT. 89: RETIRADA ÀS 10HS - BASE PARA CAMA SOLTEIRO COM COLCHÃO, PAINEL ESTOFADO E ARMÁRIO LATERAL CONTENDO 02 PORTAS, CABIDEIRO, PRATELEIRA E GAVETAS CENOGRÁFICAS MED. APROX. 111X240X55 (OBS. PAINÉL DE
PAREDE LATERAL NÃO INCLUSO). , LM. R$ 400,00, LT. 90: TAPETE MED. APROX. 323X73. , LM. R$
70,00, LT. 91: JOGO DE CAMA PARA SOLTEIRO CONTENDO COBRE LEITO, TRAVESSEIRO E 05 ALMOFADAS (OBS. COBRE LEITO MANCHADO). , LM. R$ 70,00, LT. 92: LUMINÁRIA . , LM. R$ 100,00, LT.
93: VASO, ITEM DE DECORAÇÃO, POTE E PORTA RETRATO. , LM. R$ 30,00, LT. 94: 02 VASOS E 02
ITENS DE DECORAÇÃO . , LM. R$ 40,00, LT. 95: 03 VASOS, CAIXA E 02 AZULEIJOS DECORATIVOS. ,
LM. R$ 50,00, LT. 96: 03 ALMOFADAS. , LM. R$ 30,00, LT. 97: PERSIANA (OBS. COM AVARIA). , LM. R$
80,00, LT. 98: CADEIRA. , LM. R$ 70,00, LT. 99: RETIRADA ÀS 10HS - BANCADA E SUPORTE PARA
LIVROS MED. APROX. 185X74X44 . , LM. R$ 200,00, LT. 100: 07 LIVROS . , LM. R$ 40,00, LT. 101: PORTA PAPEL, PORTA LÁPIS E CALENDÁRIO . , LM. R$ 30,00, LT. 102: 02 ITENS DE DEDECORAÇÃO,
COFRE E VASO. , LM. R$ 40,00, LT. 103: 05 LIVROS. , LM. R$ 40,00, LT. 104: RETIRADA ÀS 10HS - ARMÁRIO CONTENDO 02 PORTAS DE CORRER EM VIDRO MED. APROX. 184X248X60 CONTENDO
PRATELEIRA, CABIDEIRO E GAVETAS CENOGRÁFICAS (OBS. PAINEL LATERAL NÃO INCLUSO NO
LOTE). , LM. R$ 500,00, LT. 105: CAIXA E 02 PEÇAS DE ROUPA . , LM. R$ 40,00, LT. 106: CALÇADO Nº
38. , LM. R$ 40,00, LT. 107: 02 PEÇAS DE ROUPA E CAIXA. , LM. R$ 30,00, LT. 108: CALÇADO Nº 39. ,
LM. R$ 40,00, LT. 109: TAPETE MED. APROX. 147X250 (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 70,00, LT. 110:
VASO, VELA E CAIXA. , LM. R$ 40,00, LT. 111: RETIRADA ÀS 10HS - BASE PARA CAMA CASAL COM
COLCHÃO (OBS. JOGO DE CAMA NÃO INCLUSO) . , LM. R$ 200,00, LT. 112: JOGO DE CAMA PARA
CASAL CONTENDO COBRE LEITO, 03 TRAVESSEIROS E 03 ALMOFADAS. , LM. R$ 80,00, LT. 113:
RETIRADA ÀS 10HS - CABECEIRA ESTOFADA MED. MEDIANTE VISITAÇÃO CABECEIRA ENCONTRA
- SE CORTADA (OBS. PAINEL DE MADEIRA NÃO INCLUSO). , LM. R$ 100,00, LT. 114: 02 LUMINÁRIAS.
, LM. R$ 100,00, LT. 115: MESA LATERAL DIÂM. APROX. 34X50. , LM. R$ 70,00, LT. 116: VASO E MINI
VASO. , LM. R$ 30,00, LT. 117: CORTINA 02 PEÇAS. , LM. R$ 80,00, LT. 118: RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA, TORNEIRA, MÓVEL BAIXO CONTENDO 01 PORTA MED. APROX. 76X85X46 ESPELHO E PRATELEIRAS (OBS. COM AVARIA) ESPELHO DIFÍCIL GRAU DE RETIRADA POTENDO ESTAR FIXADO
NA PARTE INTERNA. (OBS. PAINEL DE PAREDE NÃO INCLUSO)., LM. R$ 300,00, LT. 119: 02 VASOS
E SABONETEIRA., LM. R$ 30,00, LT. 120: VASO SANITÁRIO DECA COM DUPLO ACIONAMENTO ., LM.
R$ 200,00, LT. 121: CHUVEIRO COM ACABAMENTO PARA 02 MISTURADORES ., LM. R$ 80,00, LT.
122: SUPORTE PARA TOALHA (OBS. COM AVARIA)., LM. R$ 30,00, LT. 123: RETIRADA ÀS 13HS - JANELA COM VENEZIANA (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 200,00, LT. 124: RETIRADA ÀS 13HS - JANELA
(OBS. COM AVARIA)., LM. R$ 100,00, LT. 125: RETIRADA ÀS 13HS - JANELA COM VENEZIANA (OBS.
COM AVARIA). , LM. R$ 150,00, LT. 126: RETIRADA ÀS 13HS - JANELA COM VENEZIANA (OBS. COM
AVARIA). , LM. R$ 200,00, LT. 127: RETIRADA ÀS 13HS - 30 SPOTS (MS 35). , LM. R$ 50,00, LT. 128:
RETIRADA ÀS 10HS - BALCÃO EM PEDRA, CUBA, TORNEIRA E MÓVEL BAIXO CONTENDO 08 PORTAS E NICHO (OBS. PAINEL EM MADEIRA NÃO INCLUSO) NECESSITA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA RETIRADA ., LM. R$ 200,00, LT. 129: BANDEJA E VASO., LM. R$ 30,00, LT. 130: VASO., LM.
R$ 30,00, LT. 131: VASO SANITÁRIO COM DUPLO ACIONAMENTO. , LM. R$ 100,00, LT. 132: 02 BARRAS DE APOIO . , LM. R$ 50,00, LT. 133: 03 DISPENSERS . , LM. R$ 50,00, LT. 134: RETIRADA ÀS 10HS
- PEDRA E TORNEIRA MED. APROX. 44X20X40. , LM. R$ 100,00, LT. 135: VASO SANITÁRIO COM
DUPLO ACIONAMENTO. , LM. R$ 100,00, LT. 136: RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA, CUBA E TORNEIRA
MED. APROX. 151X15X44. , LM. R$ 200,00, LT. 137: VASO SANITÁRIO COM DUPLO ACIONAMENTO.
, LM. R$ 100,00, LT. 138: PIA E TORNEIRA. , LM. R$ 120,00, LT. 139: TANQUE E TORNEIRA. , LM. R$
100,00, LT. 140: MÓVEL CONTENDO 02 PORTAS MED. APROX. 79X250X48. , LM. R$ 50,00, LT. 141:
VASO SANITÁRIO COM DUPLO ACIONAMENTO. , LM. R$ 100,00, LT. 142: PIA E TORNEIRA. , LM. R$
120,00, LT. 143: RETIRADA ÀS 10HS - BANCADA., LM. R$ 40,00, LT. 144: BANCADA. , LM. R$ 50,00. 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
sem a necessidade de AGENDAMENTO PRÉVIO de segunda a sexta-feira do dia 13/06/2022 ao dia
28/06/2022 – das 09h00 às 16h00 na Rua Alvarenga, 994 - Butantã, São Paulo - SP, 05509-001. Retirada
dos bens: Dia 06 de Julho de 2022 (quarta-feira), das 10hs às 14hs, na Rua Alvarenga, 994 - Butantã, São
Paulo - SP, 05509-001. 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
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Por Flávio Ricco
Colaboração: José Carlos Nery

Fórmula 1: fortes emoções

que ainda não cicatrizaram
totalmente. Na Band, claro,
depois da conversa, olho no
olho no Bahrein, o assunto é
conduzido com otimismo e
também porque tudo o que
foi prometido está sendo entregue. Há a certeza, inclusive, que por meio do trabalho desenvolvido foi possível
inverter a curva de declínio
que, por aqui, a modalidade
vinha observando nos últimos anos. Todavia, na Fórmula 1, a lição do Cleber Machado, “hoje não, hoje sim”,
ficou para sempre e também
deve ser utilizada fora da pista. Negociação é negociação.
A bandeirada só vale com o
contrato assinado. E, parece, uma vez mais, com muita
emoção.

A

Band está próxima
de cruzar a linha
de chegada da Fórmula 1 na disputa
dos seus direitos de
transmissão a partir do ano
que vem. Mas outros concorrentes importantes ainda
aparecem no seu retrovisor.
Luciano Callegari Jr., do SBT,
consultado, informou que o
interesse sempre existiu. Esse
ano também, segundo ele,
“mas as coisas não evoluíram” e só estranha o fato de,
até agora, essa questão não
estar resolvida. Na Globo, sabe-se que a ordem de agora é
recuperar tudo o que foi perdido nos últimos anos. Depois da “Libertadores”, como
primeira reconquista, a volta
da F1 pode perfeitamente se
incluir entre essas possibilidades, embora se saiba que a
sua desistência, na forma que
aconteceu, deixou feridas

INSTAGRAM

Max Verstappen lidera a temporada 2022 de F1; concorrentes da Band querem levar a modalidade

HORÓSCOPO

TV Tudo
Por fora. Sobre o SBT, a informação é que, em todo o seu
processo de Fórmula 1, a ideia
sempre foi contar com a parceria da ESPN e assim fechar
o balão: TV aberta e TV fe-

chada. Como a Globo sempre
fez, valendo-se com SporTV, e
a Band, canal BandSports.
Por outro lado. Sempre vale
considerar que a ESPN, a Disney no caso, tem a Fórmula
1 em TVs do mundo todo. Só
no México e Brasil que não. O
desejo, sabe-se, sempre foi fechar esse ciclo.
Olho nela. “Todas as Garotas
em Mim”, da Record, reúne
um elenco jovem dos mais
talentosos, mérito também
da sua direção. Entre esses vários destaques, a atriz
Juhlia Ficer, que faz Verônica
Torres e já trabalhou em “Gênesis” e no filme “Tudo Bem
no Natal que Vem”.
Está ruim. A TV Cultura lançou o “Esta Manhã”, que é
bem interessante e está conseguindo conversar com
aqueles que assistem pela TV,
ouvem no rádio ou navegam
nas redes sociais. O problema
do jornal está no antes.

A leitura
na medida
certa.

ÁRIES.
As emoções talvez
fiquem bagunçadas
e surja uma vontade de ficar na
sua. Investir em momentos de
solidão pra acalmar e meditar
pode dar bom. Se está na pista,
tende a ficar mais popular.

LEÃO.
Nesta terça, há risco
de ter perrengue com
bens, pensão, seguro, taxas ou
impostos. Aposte na criatividade
pra sair do sufoco. Na união, seu
jeito dedicado deve ficar forte e a
intimidade pode bombar.

SAGITÁRIO.
Nos estudos, você
conta com boa energia
pra terminar e entregar o que
precisa dentro do prazo. Com
os parentes, seu humor talvez
oscile. Maneire na sinceridade
pra não tretar com o pessoal.

TOURO.
Sinal de transformações não tão legais
nas esferas pessoal
e profissional. Atenção nas
amizades, sobretudo com amigo
da onça ou falsiane, que podem
pintar pra atazanar sua vida.

VIRGEM.
No lar, a ligação com a
família tem tudo pra
amadurecer e ficar
forte. Só é bom ser menos afrontosa(o) com os parentes, pois há
risco de falar o que quer e ouvir o
que não quer.

CAPRICÓRNIO.
Há boas chances de
ver sua conta bancária
crescer e fazer seu
pé-de-meia. De quebra, tende a
economizar. Há risco de distração
e falhas de comunicação com
risco de mal-entendidos!

GÊMEOS.
Uma energia boa
deve pairar sobre suas
relações pessoais e
profissionais. Mas pra não ficar
apenas sonhando, melhor se
aproximar de quem possa te ajudar a concretizar suas ambições.

LIBRA.
Hoje pode faltar clareza do caminho a seguir,
por isso talvez seja
melhor evitar tomar decisões a
longo prazo. Na saúde, fuja de
restaurantes duvidosos pra não
passar por perrengues.

AQUÁRIO.
Os astros despejam
uma energia nova, de
maturidade, firmeza
e confiança, em suas relações.
Também pode conhecer gente
diferentes e aumentar seu círculo
de amizades e colegas.

CÂNCER.
A saúde pode ficar
delicada. Pra não
passar perrengues, a
dica é adotar hábitos saudáveis
nas refeições e evitar a automedicação. Há sinal de mudanças
positivas na sua vida profissional.

ESCORPIÃO.
Tudo indica que você
vai dar um 7x1 nos
boletos, Escorpião!
Mas os astros trazem um alerta
real oficial: só evite gastar à toa,
sobretudo na hora de se divertir,
ou comprar coisas inúteis.

PEIXES.
Alô, alô, Peixes! Se
depender do céu, seu
signo pode mandar o
medo pra ponte que partiu e assumir mais responsabilidades na
carreira. Confiança no seu taco e
ambição estarão em alta.

ANUNCIE:
11.

3729-6600

CRUZADAS

RESUMO DAS NOVELAS
O CRAVO E A ROSA
14h45, na Rede Globo

ALÉM DA ILUSÃO
18h, na Rede Globo

PANTANAL
21h30, na Rede Globo

Petruchio e Catarina declaram seu
amor um pelo outro e transam.
Batista falha na noite de núpcias.
Dinorá exige que Heitor divida a herança roubada. Ao pegar os títulos,
descobre que são folhas em branco.
Batista dá um quantia em dinheiro
a Catarina. Dinorá e Celso se
encontram. Petruchio descobre os
planos de Catarina. Marcela pede
para Joaquim mudar o testamento.
Lindinha conta para Marcela que
Petruchio e Catarina fizeram amor.

Isadora reafirma sua decepção com
Rafael, que sofre sem o perdão da
amada. Arminda não aceita noivar
com Leopoldo. Francisco presenteia
Margô com utensílios do lar. Plínio
se declara para Leopoldo e o pede
em casamento. Iolanda tenta
seduzir Rafael, sem sucesso. Joaquim se recusa a cumprir sua parte
do acordo com Iolanda. Joaquim
decide contribuir com as rifas do
time da fábrica e todos estranham.
Dr. Bento começa a retomar a
sensibilidade das pernas. Leônidas
descobre que Olívia foi adotada
por Benê e Fátima. Iolanda provoca
Isadora, que reage.

Zuleica e Tenório ficam apavorados
diante da curiosidade dos filhos em
conhecer a fazenda do pai. Irma
demonstra preocupação com Jove
e diz a José Leôncio que ele não
deveria estimular competição entre
os filhos. Ari elogia o desempenho
de Jove durante as aulas de voo.
Zefa critica Guta por querer se casar
com Tadeu sem amá-lo. Zuleica se
nega a lavar as roupas de Tenório.
Filó fica magoada quando escuta
José Leôncio dizer a Irma que Jove
é o mais capacitado para estar à
frente de seus negócios. Mariana reclama de Jove e Irma com
Zaquieu. Zaquieu tenta convencer
Mariana de ir para o Pantanal. Filó
não se perdoa por ter mentido a
José Leôncio sobre a paternidade
de Tadeu.

A FAVORITA
16h45, na Rede Globo
Gonçalo manda Flora se afastar
de sua família. Dodi exige dinheiro
de Silveirinha, ameaçando contar
à polícia o que ele fez no passado.
Irene afirma para Lara que Marcelo
foi realmente apaixonado por
Flora. Copola pede a Cida para
voltar para casa. Silveirinha revela
para Lara que a última pessoa que
viu Marcelo vivo foi Salvatore. Céu
garante que vai vencer na vida
sem a ajuda do pai. Domênico se
recusa a dizer uma palavra diante
do pai. Céu dorme na rua. Orlandinho apresenta Halley ao pai como
sendo Bruninho Aguiar e lhe pede
dinheiro com a desculpa de que
formará sociedade com o amigo
milionário.

CARA E CORAGEM
19h40, na Rede Globo
Ítalo avisa Pat e Moa que Clarice
tinha um cofre na SG. Regina se
preocupa com a ameaça que
Danilo faz a Leonardo. Leonardo
sustenta a versão sobre o suicídio
da irmã para Paulo. O delegado
decide encerrar o caso de Clarice.
Vini pede para conversar com Leonardo. Duarte avisa a Jéssica que
Bob Wright pode ser desmascarado. Jéssica aconselha o amigo a
acabar com a farsa. Martha elogia
o comportamento de Leonardo
com Vini. Ítalo, Pat e Moa dão início
à invasão da SG.

CARINHA DE ANJO
20h30, no SBT
Flávio arruma suas malas para viajar e diz para a mãe que não quer
nenhum namorado dela lá durante
esse período. Haydee responde a
casa é dela e que a única pessoa
que pensa em dar um golpe nela,
é ele mesmo. Irmã Rita e a noviça
Fabiana conversam com Madre Superiora antes da cirurgia e recebem
instruções. Madre fica emocionada,
pois não sabe se sobreviverá.
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Curtas

RITA LEE

Celebração da carreira
O guitarrista Beto
Lee parte agora para
uma verdadeira
celebração do
trabalho de sua mãe
Rita Lee

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Dupla de Sucesso. Após
o sucesso de Adriana Esteves e Débora Falabella em “Avenida Brasil”
(2012) a dupla pode voltar as telas da Globo em
horário nobre. De acordo com apuração feita
pelo jornalista André
Romano, em sua coluna
no portal Observatório
da TV, as atrizes Adriana Esteves e Débora Falabella já se encontram
reservadas para a novela
Terra Vermelha, que será
escrita por Walcyr Carrasco.

A

pós a boa notícia
que divulgou nas
redes sociais contando que Rita
Lee havia superado um câncer que surgira
durante a pandemia, o guitarrista Beto Lee parte agora
para uma verdadeira celebração do trabalho de sua mãe.
Trata-se do show CeLeeBration, cuja banda homônima,
liderada por Beto, se debruça
sobre as dezenas de sucessos
que Rita Lee lançou ao longo
da vida. A escolha do repertório, aliás, foi a parte mais
complicada desse projeto.
“Como você vai sintetizar 55
anos de carreira, mais de 40
hits, em uma hora e meia de
show?”, pergunta Beto, 45.
Rita é a quarta maior vendedora de discos do País.

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

Mãe de Britney não recebe convite
Apesar de não ter sido convidada para o casamento de Britney Spears, 40, com Sam Asghari, 28, a mãe da princesa do pop parabenizou a filha pela cerimônia e união com o dançarino. Os dois se casaram na última quinta-feira (9), em uma cerimônia para convidados íntimos. Lynne Spears, 67, deixou um comentário em uma publicação de Brintey. “Você parece
radiante e tão feliz! Seu casamento é o casamento dos ‘sonhos’! E tê-lo em sua casa o torna
tão sentimental e especial! Estou tão feliz por você! Eu te amo!”, completou.

Infectado. Mick Jagger,
vocalista dos Rolling
Stones, está com Covid-19, informou ele em
suas redes sociais nestasegunda. O artista de 78
anos e sua banda fariam
ontem um show em
Amsterdã, na Holanda,
que teve de ser adiado.
Segundo comunicado
da banda divulgado nas
redes, Jagger sentiu sintomas da doença pouco após chegar à arena
Johan Cruijff.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Tony Awards. O ator
John Stamos, 58, mostrou seu descontentamento após a 75ª edição do Tony Awards
deixar Bob Saget (19562022) de fora dos tributos e homenagens de
artistas que já faleceram. A premiação mais
importante do teatro
aconteceu na noite deste domingo (12), no Radio City Musical Hall,
em Nova York, nos EUA.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

DIVULGAÇÃO

‘Lightyear’ Ozzy
O novo longa da Pixar, “Lightyear”, filme derivado de “Toy
Story” que conta a história de
Buzz Lightyear, não será exibido em alguns países do Oriente Médio, como Arábia Saudita,
Emirados Árabes Unidos e Kuwait por ter cenas LGBTQIA+.
Segundo o site The Hollywood
Reporter, isso aconteceu porque a trama do filme tem romance homossexual.

O cantor Ozzy Osbourne
fará uma cirurgia que “irá
determinar o resto da vida
dele” nesta segunda-feira,
13, segundo Sharon Osbourne, mulher do cantor. Sharon não deu muitos detalhes
sobre o procedimento, mas
disse, durante uma transmissão do The Talk, programa da
emissora Talk TV, que iria a LA
para acompanhar o marido.

Frase

PROMOÇÃO
JANTAR

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

“Estou muito
feliz com essa
novidade”.

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

Falou Ivete Sangalo
sobre novo programa
que irá comandar na
TV Globo.

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz
REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
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VAGAS. Os valores das taxas de inscrição para participar do processo seletivo variam de R$ 54,90 a R$ 98,80

Prodesan tem novo concurso
A A Prodesan está com ins-

crições abertas, desde a última
sexta-feira (10), para processo
seletivo visando o preenchimento de 19 vagas nas áreas
de serviços gerais, saúde, segurança, informática, administração e contabilidade. O
concurso público também
contempla o preenchimento
de cadastro reserva nas áreas
de limpeza urbana, serviços
gerais, eletrônica e informática. As inscrições podem ser feitas até 23h59 do dia 28 de julho
exclusivamente pelo site www.
vunesp.com.br. As provas serão realizadas em Santos e estão previstas para serem realizadas no dia 4 de setembro,
no período da tarde.
Os valores das taxas de
inscrição variam de R$ 54,90
(para cargos de Ensino Fundamental) a R$ 98,80 (para
cargos do Ensino Superior).
Os candidatos que comprovarem estar desempregados
ou em hipossuficiência econômica podem requerer isenção do pagamento da taxa de
inscrição, conforme o Decreto
Municipal n° 4.746, de 2007.
Estão em disputa quatro

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Prodesan tem os seguintes benefícios: vale alimentação, cesta básica, plano de saúde e vale transporte
vagas para motorista e uma
para cada um dos seguintes cargos: ajudante geral
de manutenção, carpinteiro,

Capep abre
processo seletivo e
inscreve até dia 20
A jornada de trabalho para todos os cargos
é de quarenta horas semanais

A A Caixa de Assistência ao

Servidor Público Municipal
de Santos - Capep-Saúde está
com inscrições abertas para
concurso público que oferece uma vaga para técnico auxiliar de administração e cadastro reserva para mais oito
cargos. O período de inscrição
vai até o dia 20 deste mês e os
salários variam entre R$ 2 mil
e R$ 8 mil.
A formação do cadastro reserva visa contemplar a reforma administrativa da instituição (https://bit.ly/3Q3OD8G),

que será apresentada ao Executivo e encaminhada à Câmara Municipal no fim do
ano. A reforma cumpre uma
das metas do programa de
Participação Direta nos Resultados (PDR) 2022 da Prefeitura de Santos.
Os cargos divulgados pelo
edital do processo seletivo são
os seguintes: agente administrativo, assistente social, contador, encarregado, enfermeiro
(auditor), médico (auditor) e
técnico de contabilidade.
A jornada de trabalho para

encanador, pedreiro, pintor
de obras, auxiliar de enfermagem do trabalho, eletricista de manutenção, técnico

de desenvolvimento júnior
(java), técnico de manutenção
de informática júnior, técnico
de segurança, topógrafo, ad-

ministrador (pleno), contador
(pleno), enfermeiro e médico
do trabalho.
Os cadastros reservas são
para as vagas de auxiliar de
limpeza, coletor de lixo, lubrificador, rasteleiro, servente
de obras, vigia de turno, operador de máquinas pesadas,
almoxarife, assistente técnico
de operações (limpeza pública), auxiliar administrativo,
auxiliar de laboratório (usina
de asfalto), balanceiro, operador de usina (usina de asfalto), técnico em eletrônica, técnico em informática (júnior),
analista de dados (júnior),
analista de desenvolvimento
(júnior) mobile, analista de
suporte técnico (júnior), economista (pleno) e engenheiro (pleno) telecomunicações.
Os vencimentos variam
de R$ 1.664,47 a R$ 5.649,86.
A Prodesan oferece aos seus
empregados os seguintes benefícios: vale alimentação,
cesta básica, plano de saúde
e vale transporte, conforme
os acordos coletivos de cada
categoria. Mais informações
podem ser obtidas pelo site
www.vunesp.com.br. (DL)

todos os cargos é de quarenta
horas semanais, exceto para o
de assistente social, cuja jornada é ligeiramente mais curta, sendo de trinta horas por
semana. O nível de escolaridade exigido varia entre ensino fundamental a superior,
e as taxas de inscrição vão de
R$ 56,00 a R$ 92,00.
A operacionalização do
concurso é de responsabilidade do Instituto Brasileiro
de Administração Municipal
- IBAM. A aplicação das provas
objetivas está prevista para
o dia 24 de julho. Para obter
acesso à página da internet,
basta acessar o link https://
bit.ly/3NiPBMp para conferir
mais detalhes, baixar o edital
e realizar a inscrição.
PDR.
O PDR, realizado desde 2014
em Santos, é um sistema de
indicadores de desempenho
para suporte aos contratos de
gestão de metas e resultados
da Prefeitura. (DL)

FIQUE LIGADO

Vagas

19

Inscrições

Até 28/07

www.vunesp.com.br

Salário

Até R$ 5.649

Taxa de inscrição

Até R$ 98,80

FIQUE LIGADO
Vagas

1+RESERVA
Inscrições

Até 20/06

www.ibamspconcursos.org.br
Salário

Até R$ 8.104
NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

De acordo com a organização do processo seletivo, a aplicação
das provas objetivas está prevista para o dia 24 de julho

Bertioga tem processo seletivo para psicólogos
A A Prefeitura de Bertioga, por meio da Secretaria
de Desenvolvimento Trabalho e Renda, abriu na última segunda-feira (6) inscrições para o processo
seletivo voltado à contratação temporária de psicólogos. Os profissionais atuarão durante a execução do
Programa Prospera Família, realizado em parceria
com o Governo do Estado.
São duas vagas, sendo uma
destinada a pessoa com deficiência.
As inscrições são gratuitas e já podem ser realizadas desde 9 horas do dia
6 de junho e seguem até
às 17 horas do dia 23 de junho, exclusivamente pela
internet, através do link:
https://bit.ly/39bJAlE.
A remuneração será de R$
3.943,82 por 40 horas de trabalho semanais. Para o exercício das funções, é exigida a
habilitação profissional até a

B1

data da apresentação dos documentos pelos candidatos
convocados.
Como requisito para a
inscrição, é necessário que
o candidato seja brasileiro
ou naturalizado; esteja em
pleno exercício dos direitos
civis e políticos; esteja de
acordo com a Justiça Eleitoral, esteja em dia com o
Serviço Militar; não tenha
sido, quando no exercício
do cargo ou função pública, demitido por justa causa ou a bem do serviço público (municipal estadual e
federal); não ter registro de
antecedentes criminais; e
conhecer e estar de acordo
com as exigências presentes no edital.

A remuneração será de R$ 3.943,82 por 40 horas de trabalho
semanais. Para o exercício das funções, é exigida a habilitação

AVALIAÇÃO.
A convocação será feita via
edital publicado no Boletim Eletrônico Oficial do
Município (BOM). As provas serão realizadas presen-

cialmente e o exame terá
3 horas de duração, sendo a permanência na sala
de 1 hora. Os inscritos deverão comparecer ao local

DIVULGAÇÃO

da prova com antecedência mínima de 30 minutos,
munidos de comprovante
de inscrição e um dos seguintes documentos origi-

nais: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão
de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social,
Carteira Nacional de Habilitação impressa ou Passaporte (emitido pela Policia
Federal do Brasil, dentro da
validade).
Os candidatos serão avaliados através de uma prova
objetiva com 40 questões,
que exige conhecimentos
básicos de língua portuguesa, legislação, conhecimentos gerais, históricos e
geográficos do município
de Bertioga e conhecimentos específicos. Considera-se aprovado aquele que
atingir a pontuação média
exigida.
Mais informações estão disponíveis no Edital
001/2022 publicado no Boletim Eletrônico Oficial do
Município (BOM) ou no
link: www.bertioga.sp.gov.
br. (DL)

Taxa de inscrição

Até R$ 92,00

FIQUE LIGADO
Vagas

2

Inscrições

Até 23/06
https://bit.
ly/39bJAlE

Salário

R$ 3.943,82
Taxa de inscrição

Não divulgada
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NOTAS

Bolsonaro prevê diesel
e gasolina mais baratos
A O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira (13) que o preço da
gasolina deve cair R$ 2 e o do
diesel R$ 1 caso o Congresso
aprove as medidas que visam
reduzir os impostos sobre os
combustíveis.
O chefe do Executivo disse
acreditar que as propostas serão aprovadas nesta semana,
mas não deu detalhes dos cálculos usados para chegar aos
números apresentados.
“A previsão é cair por volta de R$ 2 o litro da gasolina e
cair por volta de R$ 1 o preço
do diesel”, disse em entrevista
à CBN Recife.
O mandatário fez referência a duas propostas em curso
no Legislativo. Uma delas limita a 17% a alíquota de ICMS
sobre combustíveis cobrada
por governadores; a outra,
autoriza o governo federal a
compensar estados que ze-

rarem a cobrança do ICMS
sobre diesel e gás de cozinha.
“Vamos falar do Rio de Janeiro: ICMS é de 34% e vai
passar para 17%. Não sei quanto é em Pernambuco, mas a
média no Brasil está em 29%,
30%. Vai diminuir bastante o
ICMS da gasolina. E daí o que
acontece nessa questão: vai
ter uma diminuição enorme.
Isso daí logicamente a gente
vai sentir na ponta da linha, a
diminuição dos preços”, afirmou.
Bolsonaro disse que os
governadores precisam entender que as medidas irão
beneficiar a população, apesar de representar perda de
arrecadação aos caixas estaduais.
“Tem que pensar no povo,
não é estado está perdendo. Quem está perdendo é o
povo que está pagando muito
caro”, disse. (FP)

Governo ignora lei
que prevê ‘socorro’

Governo
não pagou
perícias
judiciais
INSS. O impasse no pagamento das

perícias médicas ocorre desde 23 de
setembro, data-limite para o governo

O

s peritos médicos e do
serviço social que atuam
nos processos em que o
INSS é parte na Justiça Federal estão sem receber
o pagamento das perícias realizadas
neste ano, segundo o IBPS. A categoria
segue trabalhando, mas sem ideia de
quando os valores serão quitados.
O impasse no pagamento das perícias médicas ocorre desde 23 de setembro, data-limite para o governo
arcar com os custos, conforme a lei
13.876, de 2019. Segundo a legislação,
os exames feitos no Judiciário em processos de benefícios por incapacidade
nos quais o INSS é parte seriam custeados pelo Poder Executivo por até
dois anos. O prazo venceu em setembro de 2021 e os pagamentos deixaram de ser feitos.
Segundo o IBPS, no final de dezembro, as perícias que haviam sido agendadas até o dia 23 de setembro de 2021
foram quitadas. Esses exames ocorreram nos três últimos meses do ano.
Os demais exames realizados até então não foram pagos.
O impasse parecia ter chegado ao

A O governo de Jair Bolsona- olha que a gente vem de uma
ro (PL) ignora a Lei Assis Car- estiagem severa. É uma situavalho 2, que prevê medidas de ção muito preocupante esta
socorro estatal para agriculto- de hoje da agricultura. Sinceres familiares, promulgada no ramente, estamos esquecifinal de 2021 após um longo dos”, afirma o agricultor Alex
percurso de negociações no Morgan, de Alto Alegre (RS),
Congresso Nacional.
que está entre os que esperam
A situação vem sendo de- a chegada de algum amparo
nunciada por movimentos governamental para o setor,
populares do campo que so- duramente penalizado pelos
frem com secas prolongadas efeitos da pandemia. No Rio
no Sul e enchentes no Nor- Grande do Sul em particular,
deste e pressionam o governo as plantações foram afetadas
Bolsonaro por uma imediata ainda por uma longa estiagem
AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
execução da lei, relata repor- que prejudicou as lavouras.
Editais, Atas,
Balanços,
Avisos,
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232
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- CEP
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produz
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in
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à
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D A perícia social ocorre nas ações que envolvem concessão ou
revisão de BPC, quando se avalia a condição social do segurado

final com a publicação da lei 14.331, no
início de maio. A nova legislação determina que o governo federal é que
irá arcar com as perícias médicas em
ações nos quais o INSS figurar como
parte para concessão ou revisão de benefícios como auxílio-doença e BPC,
desde que perca o processo.
Na prática, o Executivo irá custear
as perícias necessárias e, ao final do
processo, se houver derrota do segurado e caso ele seja beneficiário da Justiça gratuita, o pagamento segue por
conta do Executivo. Caso contrário, o
cidadão terá de arcar com o custo. No
entanto, para que os valores sejam liberados, é necessária a aprovação de
um outro projeto, já em trâmite no
Congresso, mas que ainda não tem relator e nem data para votação.
No PLN 13, de 2022, que visa regularizar a situação, a previsão é de gastos de R$ 312,7 milhões com as perícias
médicas neste ano. Pelos cálculos do
IBPS, valores acima de R$ 100 milhões
deixaram de ser pagos aos profissionais em 2022.
A estimativa é que o país tem hoje
mais de 4.000 peritos que atuam no

Ministério da Economia autorizou a
abertura de concursos públicos para
preencher mil vagas de técnico do
INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e 699 de analista tribu14/06
tário e auditor fiscal da Receita Federal.
14 cm. de alt. / corpoO -cargo
6 - fonte
arial do INSS exige nível médio
de técnico
de
escolaridade
e oferece salário de aproximaPROC: 1006625-26.2019.
damente
R$
6.500.
Para o concurso da Receita,
valor total: R$ 98,00
a exigência é que o candidato tenha nível superior. A remuneração é a partir de R$ 11 mil, para o
cargo de analista, e de R$ 21 mil, para o cargo de
auditor.
No concurso da Receita Federal, serão 469 vagas para o cargo de analista tributário e 230
para o cargo de auditor fiscal.
A autorização foi publicaDe acordo com
da na edição desta segundaas portarias, os
-feira (13) do Diário Oficial da
dois concursos
União. De acordo com as por-

atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
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Thiago Neme/Gazeta de S Paulo

Judiciário Federal sem receber pelo
trabalho. A categoria envolve médicos
e também assistentes sociais. Em média, médicos fazem de dez a 20 perícias por dia. O custo é de R$ 200. Já os
assistentes sociais fazem uma média
de duas perícias por dia, já que, muitas
vezes, é necessário deslocamento desses profissionais e os exames tomam
mais tempo.
A perícia social ocorre nas ações
que envolvem concessão ou revisão
de BPC, quando é necessário avaliar
a condição social do segurado, além
da situação geral no caso das pessoas
com deficiência que vão à Justiça em
busca do benefício.
Em nota, o CJF, responsável pelo repasse de verbas aos TRFs, onde estão
abrigados do Juizados Especiais Federais, afirma que as perícias “nomeadas” após 24 de setembro de 2021 tiveram pagamento normal.
Sobre os valores dos exames realizados em 2022, o órgão diz que, nas
ações em que o INSS não é parte, o pagamento ocorre normalmente. Já nas
demais os valores realmente não foram quitados. (FP)

Ministério da Economia
autoriza concursos do
3729INSS e Receita Federal

e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
Autorização de Publicação

B2

dependem de
aprovação do
Ministério da
Economia e estão
condicionados
à existência de
vagas

tarias, os dois concursos dependem de aprovação do Ministério da Economia e estão condicionados à existência de vagas.
O preenchimento das vagas dependerá da
adequação orçamentária e financeira da nova
despesa à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de seis meses, contado a partir da publicação do texto. Isso significa que os editais devem ser publicados até 13 de
dezembro.
Para a Receita Federal, foi autorizada uma redução para dois meses entre o período de publicação do edital e a realização da primeira prova
do concurso.
O último concurso público do INSS foi realizado em 2015 e perdeu a validade em 2018. Na
época, 3,5 mil candidatos foram aprovados para
950 vagas. (FP)

D Para a Receita
14/06
Federal, foi autorizada
2 cm. de alt. / corpo
- 6 - fonte
uma redução
para arial
dois
PROC: 1006684-97.2019.
meses entre o período
do edital e
valor total: de
R$publicação
14,00
a realização da primeira
prova do concurso.

14/06
6 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1049195-93.2021.
valor total: R$ 42,00

MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Rogério Dalpian Graziottin, brasileiro, casado, engenheiro aeronáutico, portador da cédula de identidade RG 33.451.745-X-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 532.809.030-68, Declara, nos termos
do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de
exercer cargos de administração no Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A., inscrito no
CNPJ/ME sob nº 34.111.187/0001-12. Esclarece que eventuais objeções à presente declaração,
acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco
Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze
dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado
que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet). Selecionar, no
campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB. Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do
Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo.
Banco Central do Brasil
Departamento de Organização do Sistema Financeiro - DEORF
Gerência Técnica de São Paulo
Av. Paulista, 1804 - 5º andar - São Paulo - SP - CEP 01310-922
São Paulo, 14 e 15 de junho de 2022

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comunicado de Licitação
Acha-se aberta, com instrumento convocatório disponibilizado no Portal
da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo (http://www.bec.
sp.gov.br), bem como no Portal da ALESP (http://www.al.sp.gov.br) ou a
ser retirado na Comissão Permanente de Licitação, sala T-38, térreo do
“Palácio 9 de Julho”, situado na Av. Pedro Álvares Cabral, 201, CEP 04097900, telefone (11) 3886-6521 e 3886-6872, no horário das 12 às 19 h, a
seguinte licitação:
Pregão Eletrônico nº 37/2022 - Processo Digital nº 261/2022
Objeto: Aquisição de papel toalha, pelo Sistema do Registro de Preços
Abertura: 29/06/2022 às 14h30
Oferta de Compra nº: 010101000012022OC00056.
Local: Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo (http://www.
bec.sp.gov.br)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

Aviso – O Município de Hortolândia torna público aos interessados,
a Abertura do Pregão Eletrônico R.P. 77/2022, Edital 96/2022, PMH
3080/2022, objeto: “Contratação de empresa especializada em
serviços de carro de som e trio elétrico ou veículo recreativo e som fixo”. INÍCIO
DO CADASTRO DAS PROPOSTAS (iniciais/documentos de habilitação):
14/06/2022 às 09h00min. PRAZO FINAL PARA CADASTRAMENTO
(Propostas iniciais/documentos de habilitação): 29/06/2022 às 09h00min.
INÍCIO DO PREGÃO (fase competitiva):29/06/2022 às 09h30min. Tempo
de Disputa: 10 minutos. Para todas as referências de tempo será observado
o horário de Brasília (DF). LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br.
Além da plataforma eletrônica disponível no website www.bbmnetlicitacoes.
com.br, o Edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico
oficial da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br > Acesso rápido> Portal
Hortolândia Fácil> ou junto ao Departamento de Suprimentos, Setor de
Cadastro, localizado na Rua José Cláudio Alves dos Santos, 585, Remanso
Campineiro, no Município de Hortolândia – SP, no horário das 08:00 às
17:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância do
equivalente ao custo por folha da Administração.Hortolândia, 09 de junho
de 2022.Eduardo Dias de Vasconcelos/Secretário Municipal Adjunto de
Administração e Gestão de Pessoal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2022 - EDITAL Nº 116/2022
Objeto: Fornecimento de pães francês, lanches frios, kits alimentação e kits
Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais
de diversas Secretarias, eventos, projetos sociais/assistenciais e pacientes da
Rede Pública de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, pelo período
de 12(doze) meses, conforme cronograma definido através das Secretarias
requisitantes, que deverão encaminhar com antecedência, de 05(cinco) dias,
com programação de entregas diárias, semanais e mensais, dos itens constantes
no Anexo I do edital. O edital está disponível gratuitamente, através do “site”
da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes deverão ser
entregues, diretamente ao Pregoeiro Everton Elias Martins, na sala de reunião
do Departamento de Licitações, localizado à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº
2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, às 09:00 horas do dia 28 de junho
de 2022. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-9208 / (19) 3834-9085.
INDAIATUBA, 13 DE JUNHO DE 2022
NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

TRUE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 318ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A.
A TRUE SECURITIZADORA S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários
da 318ª Série da 1ª Emissão (“CRI” e “Emissão”, respectivamente), nos termos da cláusula 12.4 do “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 318ª Série da 1ª Emissão de Certicados de Recebíveis Imobiliários da True Securitizadora S.A.”, celebrado em 01 de setembro de 2020, conforme aditado de tempos em tempos, entre a Emissora e a
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, na
qualidade de agente fiduciário da Emissão (“Termo de Securitização” e “Agente Fiduciário”, respectivamente), convoca os titulares dos CRI em circulação (“Titulares de CRI”) a participarem da Assembleia Geral, a ser realizada, em 1ª
(primeira) convocação, em 14 de julho de 2022, às 14h00, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma
eletrônica Microsoft Teams, coordenada pela Emissora, conforme art. 29, inciso II, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 60, de 23 de dezembro de 2021 (“Resolução CVM nº 60/2021”), cujo link de acesso será
oportunamente encaminhado aos Titulares de CRI habilitados, sem prejuízo da possibilidade de preenchimento e envio de instrução de voto a distância, nos termos deste Edital, previamente à realização da assembleia, nos termos da
Resolução CVM nº 60 (“Assembleia”), para deliberar, examinar, e votar a respeito da ordem do dia aqui estabelecida:
a) a não decretação de Evento de Vencimento Antecipado Não Automático descrito no item 5.1.2., subitem “vii”, do
“Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real e Com Garantia Adicional Fidejussória, para Colocação Privada, da Ekko Group Incorporações e Participações S.A.” (“Escritura de Emissão de Debêntures”) e consequentemente dos CRI, em decorrência
do não cumprimento do Índice de Alavancagem, conforme previsto na Escritura de Emissão de Debêntures, e a autorização para alteração da forma de cálculo do Índice de Alavancagem que hoje prevê a utilização dos números consolidados do grupo econômico da Devedora, apresentado nas demonstrações financeiras da Devedora ou de qualquer empresa que consolide as informações financeiras do grupo, passando a ser calculado utilizando-se a visão combinada do
balanço patrimonial do grupo econômico da Devedora, sendo que a auditoria irá emitir relatório de asseguração limitada sobre essa visão; b) a não decretação de Evento de Vencimento Antecipado Não Automático descrito no item
5.1.2., subitem “ix”, da Escritura de Emissão de Debêntures e consequentemente dos CRI, uma vez que: (i) a Devedora (i.a) realizou a publicação em jornal de grande circulação e no Diário Oficial do Estado de São Paulo da AGE após o
prazo acordado na Escritura de Emissão de Debêntures e nos termos do artigo 62, inciso I, da Lei Federal nº 6.404/1976;
(i.b) obteve o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) da publicação em jornal de grande circulação fora do prazo acordado na Escritura de Emissão de Debêntures; (i.c) não obteve o registro e
arquivamento na JUCESP da publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo da AGE dentro do prazo acordado na
Escritura de Emissão de Debêntures e autorização para que o respectivo arquivamento e registro seja obtido em até 15
(quinze) dias contados da realização da Assembleia; (i.d) não obteve o arquivamento e registro da Escritura de Emissão de Debêntures na JUCESP no prazo acordado na Escritura de Emissão de Debêntures e nos termos do artigo 62, inciso I, da Lei Federal nº 6.404/1976 e autorização para que o respectivo arquivamento e registro seja obtido em até 15
(quinze) dias contados da realização da Assembleia; (ii) a JDS Holding não obteve o arquivamento e registro na JUCESP da ata da reunião de sócios que deliberou pela aprovação de outorga de garantia no âmbito da Operação e, tendo em vista a transformação societária da JDS Holding, a autorização para realização de assembleia geral extraordinária da JDS Holding ratificando as aprovações previstas na ata da reunião de sócios realizada em 31 de agosto de 2020,
com a consequente obtenção de arquivamento e registro da ata em até 15 (quinze) dias contados da realização da Assembleia; (iii) a SPE Ekko 7 não apresentou o respectivo aditamento ao Contrato Social prevendo a constituição da
alienação fiduciária da totalidade das quotas devidamente arquivado e registro na JUCESP, conforme prazo acordado
na Escritura de Emissão de Debêntures, e autorização para que o devido arquivamento e registro na JUCESP seja obtido em até 15 (quinze) dias contados da realização da Assembleia; (iv) a SPE Altino obteve o arquivamento e registro
na JUCESP do respectivo aditamento ao Contrato Social prevendo a constituição da alienação fiduciária da totalidade
das quotas fora do prazo acordado na Escritura de Emissão de Debêntures; e (v) a Devedora e os Fiadores pessoas físicas, conforme previsto no item 6.1., subitem “i”, alínea “a”, da Escritura de Emissão de Debêntures, (v.a) não forneceram as cópias das declarações do imposto de renda, referente aos exercícios de 2020 e 2021, do Sr Diego dentro do
prazo previsto na Escritura de Emissão de Debêntures; e (v.b) autorização para a dispensa de apresentação das cópias
da declarações de imposto de renda, referente aos exercícios de 2020 e 2021, do Sr. Roberto; c) adicionalmente ao item
anterior, até a data de realização da Assembleia, o Agente Fiduciário verificará se houve o descumprimento das obrigações não pecuniárias descritas nas cláusulas: (c.1) 1.5., 1.5.1. e 4.1., (x) do Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas da SPE Ekko 7; (c.2) 4.1., (x) do Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas da SPE Altino; (c.3) 4.1., (x) do Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas da SPE Crivesa; (c.4) 4.1., (x) do Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas da
SPE Granja 1; (c.5) 4.1., (x) do Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas da SPE Granja 2; (c.6) 4.1., (x) do Contrato
de Alienação Fiduciária de Quotas da SPE PLR; (c.7) 4.1., (x) do Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas SPE KM18;
(c.8) 4.1., (x) do Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas da SPE Premium; (c.9) 7.5., 7.5.1 e 7.5.2. do Termo de Securitização; e (c.9) 6.1., (i), a.,(ii), (iii), (iv) e (v); e 6.1. (xix) da Escritura de Emissão de Debêntures, sendo que, na data
da realização da Assembleia, deverá ser deliberado sobre a não decretação de Evento de Vencimento Antecipado Não
Automático descrito no item 5.1.2., subitem “ix”, da Escritura de Emissão de Debêntures e consequentemente dos CRI
acerca dos itens acima mencionados; d) a não decretação de Evento de Vencimento Antecipado Não Automático descrito no item 5.1.2., subitem “xvii”, da Escritura de Emissão de Debêntures e consequentemente dos CRI, em decorrência do atraso na apresentação (i) das demonstrações financeiras auditadas da Devedora, das Fiadoras ou quaisquer Sociedades Investidas Ekko 7, relativas ao exercício findo em 31/12/2021, no prazo acordado na Escritura de Emissão de
Debêntures e autorização para a devida apresentação em 60 (sessenta) dias contados da realização da Assembleia; e
(ii) das demonstrações financeiras da Devedora, das Fiadoras ou quaisquer Sociedades Investidas Ekko 7 auditadas relativas a março de 2022 no prazo acordado na Escritura de Emissão de Debêntures e autorização para a devida apresentação em 90 (noventa) dias contados da realização da Assembleia; e) autorização para alteração do Cronograma
de Pagamento das Debêntures e dos CRI, conforme novo fluxo de pagamento apresentado à Emissora e disponibilizado em sua página na rede mundial de computadores, abaixo indicada; e f) autorização para que a Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, a Devedora, os Fiadores, tome todas as medidas necessárias e/ou convenientes para formalizar as deliberações objeto da ordem do dia acima, incluindo, mas não se limitando, a realização do aditamento de
todos os Documentos da Operação, conforme aplicável. Os termos iniciados em letras maiúsculas não definidos nesta
convocação terão os significados a eles atribuídos no Termo de Securitização, na Escritura de Emissão de Debêntures
e demais Documentos da Operação. Os documentos pertinentes à ordem do dia da Assembleia serão disponibilizados
pela Emissora em sua página na rede mundial de computadores, qual seja: www.truesecuritizadora.com.br e no site da
CVM www.cvm.gov.br. Informações Gerais: A Assembleia será realizada através de sistema eletrônico para aqueles Titulares de CRI que enviarem para a Emissora, no endereço eletrônico juridico@truesecuritizadora.com.br/operacoes@truesecuritizadora.com.br, com cópia para o Agente Fiduciário, nos endereços eletrônicos corporate@vortx.com.
br e agentefiduciario@vortx.com.br, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data de
realização da Assembleia, os seguintes documentos: a) quando pessoa física, cópia digitalizada de documento de identidade válido com foto do Titular de CRI; b) quando pessoa jurídica, (b.i) último estatuto ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; (b.ii) documentos societários que comprovem a representação legal do Titular de CRI; e (b.iii) cópia digitalizada de documento de identidade válido com foto do representante legal; c) quando fundo de investimento, (c.i) último regulamento consolidado; (c.ii) último estatuto ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente, do seu administrador ou gestor,
conforme o caso, observada a política de voto de fundo, e documentos societários que comprovem os poderes de
representação em Assembleia Geral; e (c.iii) cópia digitalizada de documento de identidade válido com foto do representante legal; e d) caso qualquer dos Titulares de CRI, conforme indicados nos itens “a” a “c” acima, venha a
ser representado por procurador, além dos respectivos documentos acima listados, deverá encaminhar a procuração
com poderes específicos para sua representação na Assembleia devidamente assinada, com firma reconhecida ou
com certificação digital. Ainda, os Titulares de CRI poderão optar por exercer o seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar por videoconferência, enviando a correspondente instrução de voto à distância diretamente à
Emissora, no endereço eletrônico juridico@truesecuritizadora.com.br/operacoes@truesecuritizadora.com.br, com
cópia para o Agente Fiduciário, nos endereços eletrônicos corporate@vortx.com.br e agentefiduciario@vortx.com.
br, preferencialmente, em até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data de realização da Assembleia, conforme previsto na Resolução CVM nº 60/2021. A Emissora disponibilizará o modelo de documento a ser adotado
para envio da instrução de voto a distância em sua página na rede mundial de computadores, qual seja: www.truesecuritizadora.com.br e no site da CVM www.cvm.gov.br. A instrução de voto deverá (i) estar devidamente preenchida e assinada pelo Titular de CRI ou por seu representante legal, com ou sem firma reconhecida ou certificação
digital; e (ii) no caso de Titular de CRI pessoa jurídica, acompanhada dos documentos instrumentos de procuração
e/ou estatuto ou contrato social que comprove os respectivos poderes. Conforme Resolução CVM nº 60, a Emissora
disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham
sido apresentados anteriormente e a Assembleia será integralmente gravada. São Paulo, 14 junho de 2022.
TRUE SECURITIZADORA S.A. Arley Custódio Fonseca - Diretor de Relações com Investidores
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ALPHALUND - COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS

CNPJ nº 02.967.723/0001-90
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Prezados Senhores: Cumprindo disposições legais, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021
e 31/12/2020. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos complementares.
São Paulo, 03 de maio de 2022
A Diretoria
Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31/12/2021 e 31/12/2020 - (Em milhares de Reais)
ATIVO
2021
Circulante
Disponível
1.170.479
Adiantamentos
12.980
Impostos a Recuperar / Compensar
20.215
Dividendos a Receber
Total do Circulante
1.203.674
Não Circulante
Investimentos
281.193.500
Total do Não Circulante
281.193.500

2020 PASSIVO
Circulante
2.166.752 Fornecedores
- Obrigações Fiscais / Sociais
26.347 Adiantamento de Cliente
5.369.652
Total do Circulante
7.562.751
Patrimônio Líquido
Capital Social
288.914.500
Reservas
288.914.500
Resultados Acumulados
Resultado dos Exercícios Anteriores
Resultado do Exercício
(-) Distribuição de Lucros
Total do Patrimônio Líquido
296.477.251 Total do Passivo

2021

2020

9.916
4.330
31.175
45.420

37.978
5.915
15.705
59.599

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos
em 31/12/2021 e 31/12/2020 - (Em milhares de Reais)

2021
2020
Operações Continuadas
Despesas Operacionais
(2.163.060) (2.050.228)
Despesas Gerais e Administrativas
Lucro / Prejuízo antes do Resultado
(2.163.060) (2.050.228)
Financeiro e dos Impostos
Despesas / Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
(2.674)
(2.762)
19.193.604
19.193.604
99.343
19.843
Receitas Financeiras
126.970.692 126.970.692 Lucro / Prejuízo antes das Outras
(2.066.391) (2.033.147)
Receitas
150.253.357 189.374.170 Outras Receitas
Resultado Positivo de Equivalência
267.434
(18.300.814)
Patrimonial
2.333.825
(14.333.333) (20.820.000)
Resultado Negativo de Equivalência
282.351.753 296.417.653
- (16.267.667)
Patrimonial
282.397.174 296.477.251 Resultado das Atividades Continuadas
Total do Ativo
282.397.174
antes do IRPJ e da CSLL
267.434 (18.300.814)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31/12/2021 e 31/12/2020 - (Em milhares de Reais)
Imposto de Renda
Contribuição Social
Capital
Reservas
Lucros / Prejuízos
Distribuição
267.434 (18.300.814)
Social
de Lucros
Acumulados
de Lucros
Histórico
Total Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Saldos em 31/12/2020

19.193.604

126.970.692

171.073.357

Aumento / Redução de Capital
Resultado dos Exercícios Anteriores

-

-

-

-

-

Constituição de Reserva de Lucros

-

-

-

-

-

Lucro ou Prejuízo do Exercício
Distribuição de Lucros

-

-

267.434

-

-

-

(14.333.333)

(14.333.333)

19.193.604

126.970.692

171.340.791

(35.153.333)

282.351.753

Saldos em 31/12/2021

(20.820.000)

-

296.417.653

267.434

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/2021 - (Em milhares de Reais)
líquido negativo) e, quando aplicável, para outros investimentos
1) Contexto Operacional - Alphalund Cia. de Participações e
Investimentos tem como objeto social a participação em outras
considerados de difícil recuperação.
empresas, administração de imóveis e realização de operações
4) Investimentos - O investimento relevante em outras empresas
no mercado financeiro que não sejam exclusivas de instituições
está representado por 25.000.000 ações ordinárias sem valor
financeiras.
nominal no capital votante de Arthur Lundgren Tecidos S.A. - Casas
2) Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações
Pernambucanas. O investimento Lundgren Irmãos Tecidos S.A.,
Financeiras - As demonstrações financeiras foram elaboradas
em 31/12/2021, foi registrado resultado positivo de equivalência
de acordo com critérios estabelecidos pela Lei nº 6.404/76 e
patrimonial com base no PL da investida na mesma data.
alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e MP nº 449/08.
5) Dividendos a Receber - A empresa possui participação e direito
3) Resumo das Principais Práticas Contábeis
a recebimento de dividendos proprocional a 16,67% do valor total
a) Receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência.
de dividendos distribuidos pela companhia Arthur Lundgen
b) Os investimentos decorrentes de participações societárias são
Tecidos S.A.
avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, com base no
balanço patrimonial da investida na mesma data-base do balanço 6) Capital Social - Totalmente integralizado, está representado por
19.193.604 ações ordinárias nominativas no valor de R$ 1,00
da Controladora. É constituída provisão para perdas caso a
investida apresente saldo de passivo a descoberto (patrimônio
cada.
DIRETORIA
ALBERTO LUNDGREN ALTENBURG
Diretor-Presidente

ANDREAS LUNDGREN ALTENBURG
Diretor Vice-Presidente

ANALUIZA LUNDGREN ALTENBURG
Diretora

SIRLENE FLORENCIO MORAES
Contadora - CRC: 1SP 282559/O-2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 – Processo Licitatório 077/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM (CBUQ) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DE
ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 100071/2022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICÍPIO DE ITAJOBI - SP., conforme especificações constantes no anexo I deste edital. Comunicamos a V. Sa. que resultante da Tomada de Preços
em epigrafe, a comissão, ADJUDICOU em favor da empresa: TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA – EPP, CNPJ nº 22.114.236/0001-91, com sede na Rua Americo Ferreira, 531, Sala 01,
Centro em Brodowski/SP, no valor de R$ 99.799,76 (noventa e nove mil, setecentos e noventa e nove
reais e setenta e seis centavos), e o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal HOMOLOGOU para
que produza seus efeitos jurídicos e legais, o resultado da licitação, determinando a sua convocação
para a assinatura do contrato nos termos do Art. 81 da Lei Federal 8.666/93. Data: 13/06/2022.
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 – Processo Licitatório 078/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM (CBUQ) CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMAFÍSICO-FINANCEIRO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 100306/2022 FIRMADO ENTRE ASECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICÍPIO DE ITAJOBI- SP.,conforme especificações constantes no anexo I deste edital. Comunicamos a V. Sa. que resultante da Tomada de Preços em epigrafe, a comissão, ADJUDICOU em favor da empresa: TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM
LTDA – EPP, CNPJ nº 22.114.236/0001-91, com sede na Rua Americo Ferreira, 531, Sala 01, Centro
em Brodowski/SP, no valor de R$ 578.996,29 (quinhentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa
e seis reais e vinte e nove centavos), e o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal HOMOLOGOU
para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o resultado da licitação, determinando a sua convocação para a assinatura do contrato nos termos do Art. 81 da Lei Federal 8.666/93. Data: 13/06/2022.
Itajobi, 13 de junho de 2022.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA/SP, a TOMADA
DE PREÇOS Nº 004/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinada à contratação de empresa especializada para execução de serviços de “tapa buraco” nas vias
pavimentadas do município de Jacupiranga, com o fornecimento de equipamentos,
materiais e mão-de-obra necessários.
* RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01-Habilitação e 02-Proposta, até às 09h00
do dia 01/07/2022.
* ABERTURA DOS ENVELOPES: Nº 01-Habilitação: às 09h00 do dia 01/07/2022.
* VISITA TÉCNICA: a ser agendada no período de 15/06/2022 a 30/06/2022 das 08:00
as 11:00 horas, através do Telefone 13- 3864-6400, ramais 6419 ou 6404, com a equipe técnica do Dep. de Planejamento Urbano e Fiscalização de Obras. O edital em
inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e
das 13:30 às 17:30 horas, no Paço Municipal sito à Av. Hilda Mohring de Macedo, nº
777– Bº Vila Elias – Jacupiranga/SP, pelo recolhimento da taxa de R$ 18,69 ou gratuitamente pelo site: www.jacupiranga.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser
obtidas no endereço acima, pelo telefone 13- 3864-6400 ramais 6401, 6452, pelo fax.
13- 3864-1029, ou pelo e-mail: licitacao@jacupiranga.sp.gov.br
ROBERTO CARLOS GARCIA.
Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 13 de Junho de 2022.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

EDITAL PROCESSO Nº 067/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022 – SRP N° 040/2022
Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE GERIATRIA PARA
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO”
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obedecer às especiﬁcações do instrumento convocatório. O recebimento
das propostas de preços será até o dia 04/07/2022 e o início da sessão
para disputa de preços será dia 04/07/2022 às 09h00m.
• Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao e https://138.122.40.102:5656/comprasedital/.
• Site para realização do pregão: https://138.122.40.102:5656/comprasedital/.
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário oﬁcial de Brasília.
Informações pelo telefone (18) 3371-9500.
Maracaí – SP, em 13 de junho de 2022.
Paulo Eduardo da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

EDITAL PROCESSO Nº 072/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022 – SRP N° 043/2022
Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS NAS ESPECIALIDADES DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA E EXAMES DE COLONOSCOPIA COM LAUDO E POLIPECTOMIA”
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obedecer
às especiﬁcações do instrumento convocatório. O recebimento das propostas de preços será até o dia 05/07/2022 e o início da sessão para disputa de
preços será dia 05/07/2022 às 09h00m.
• Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao e https://138.122.40.102:5656/comprasedital/.
• Site para realização do pregão: https://138.122.40.102:5656/comprasedital/.
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário oﬁcial de Brasília.
Informações pelo telefone (18) 3371-9500.
Maracaí – SP, em 13 de junho de 2022.
Paulo Eduardo da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
REABERTURA DE PRAZO

(Edital não alterado, foram encaminhados impugnação/esclarecimentos e não havendo naquele
momento prazo para responder aos licitantes, sendo necessário reabertura de prazo)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022 - EDITAL Nº 089/2022

Objeto: Aquisição de equipamentos radiológicos, para atender as demandas
do Hospital Dia, Ambulatório de Especialidades Dr. Mario Paulo e Unidade de
Pronto Atendimento - UPA, de acordo com as descrições constantes do Anexo
I, que faz parte integrante do edital, sendo entrega única no prazo de até 90
(noventa) dias. O edital está disponível gratuitamente, através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.indaiatuba.sp.gov.br. Este Pregão se realizará
de forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria,
na data 28 de junho de 2022, às 09:00 horas. Maiores informações, no
Departamento de Licitações, através do telefone nº (19) 3834-9202 / (19)
3834-9085.
INDAIATUBA, 13 DE JUNHO DE 2022
NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
em 31/12/2021 e 31/12/2020 - (Em milhares de Reais)
2021
Fluxo de Caixa das Atividades
Operacionais
Lucro / Prejuízo Líquido do Exercício
267.434
Ajustes para:
Variações em:
Adiantamentos
2.489
Impostos a Recuperar
6.132
Fornecedores
(28.063)
(1.585)
Obrigações Sociais e Fiscais
Caixa Líquido Gerado pelas
(utilizado nas) Atividades
Operacionais
246.407
Fluxo de Caixa das Atividades
de Investimento
Investimentos
7.721.000
5.369.652
Dividendos a Receber
Caixa Líquido Gerado pelas
(utilizado nas) Atividades
de Investimentos
13.090.652
Fluxo de Caixa das Atividades
de Financiamento
Empréstimos
(14.333.333)
Distribuição de Lucros
Caixa Líquido Gerado pelas
(utilizado nas) Atividades de
(14.333.333)
Financiamento
Aumento / Redução Líquido (a) de
(996.274)
Caixa e Equivalentes de Caixa
Aumento / Redução Líquido (a) de
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em
1º de janeiro
2.166.752
Caixa e Equivalentes de Caixa em
1.170.479
31 de dezembro
(996.274)
(=) Variação do Disponível

2020
(18.300.814)
16.243
107.501
37.713
2.899
(18.136.457)
42.692.833
(2.702.986)
39.989.848
(5.514)
(20.820.000)
(20.825.514)
1.027.877

1.138.876
2.166.752
1.027.877

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÍ, sita à Avenida José Bonifácio, nº 517, Centro,
telefone- fax nº (0XX18) 3371-9500, através da Comissão Municipal de Licitação, nomeada pela
Portaria Municipal nº 382 de 13 de setembro de 2021, atendendo a requisição de Contratação de empresa para execução de serviços de obras e engenharia, emitida pela Secretaria Municipal de Obras
e Serviços, torna público aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade TOMADA DE
PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, nos termos das diretrizes contidas na Lei Federal nº 8666/93, de
21 de junho de 1993 e posteriores alterações, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital,
objetivando a Contratação de empresa para “RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS PÚBLICAS
URBANAS (CENTRO/THIEMANN) - TERMO DE CONVENIO 102062/2022 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL” no Município de Maracaí, conforme FICHA ORÇAMENTÁRIA, TERMO DE CONVENIO, MEMORIAL DESCRITIVO, PO – PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMÓRIA DE
CALCULO; COMPOSIÇÕES, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, CRONOGRAMA DO CONVENIO, PROJETO, MAPA DE LOCALIZAÇÃO e RRT; que ﬁcam fazendo parte integrante deste Edital. O
recebimento dos envelopes contendo nº I – Habilitação (Documentação) e nº II – Proposta Comercial,
dar-se-á até o dia 29 de junho de 2022, tendo a sua abertura às 09h30m do dia referendado.
O Edital em inteiro teor estará à disposição, ATRAVÉS DO site da prefeitura, ou de 2ª a 6ª feira,
das 09h00min às 11h30min e das 13h00min ás 16h00min, na Avenida José Bonifácio, nº 517, neste
município, gratuitamente para vista e para retirada será cobrado o preço público no valor de R$ 10,00
(dez reais).
Maracaí/SP, 13 de junho de 2022.
PAULO EDUARDO DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

EDITAL PROCESSO Nº 048/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022 – SRP N° 031/2022
Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA
SECRETARIA DE SAÚDE”.
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obedecer às especiﬁcações do instrumento convocatório. O recebimento
das propostas de preços será até o dia 30/06/2022 e o início da sessão
para disputa de preços será dia 30/06/2022 às 09h00m.
• Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao e https://138.122.40.102:5656/comprasedital/.
• Site para realização do pregão: https://138.122.40.102:5656/comprasedital/.
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário oﬁcial de Brasília.
Informações pelo telefone (18) 3371-9500.
Maracaí – SP, em 13 de junho de 2022.
Paulo Eduardo da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2022.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO n.º 38/2022
José Franscisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público que acha-se
aberto, procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços 08/2022, Processo n° 38/2022,com
encerramento no dia 29/06/2022, às 09:30 horas, tendo como objeto a contratação de empresa
especializada para execução de ampliação da Escola Polo Infantil Cidade do Futuro – Creche/EMEB
“Maria Dalva Tomé de Araújo”, de acordo com o Plano de Ações Integradas do Estado de São
Paulo –PAINSP, conforme Projetos, Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha
Orçamentária, ART e mediante as condições estabelecidas neste Edital.. Maiores informações
poderão ser obtidas pelo Tel. (0XX19) 3646 9951, ou pelo e-mail: licitacao@ssgrama.sp.gov.br.
São Sebastião da Grama, 13 de junho de 2022.
José Francisco Martha- Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

MINUTA DE EDITAL PROCESSO Nº 075/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 – SRP N° 044/2022
Objeto: “REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS”
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obedecer às especiﬁcações do instrumento convocatório. O recebimento
das propostas de preços será até o dia 29/06/2022 e o início da sessão
para disputa de preços será dia 29/06/2022 às 09h00m.
• Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao e
http://138.122.40.102:5656/comprasedital/.
• Site para realização do pregão: http://138.122.40.102:5656/comprasedital/.
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário oﬁcial de Brasília.
Informações pelo telefone (18) 3371-9500.
Maracaí – SP, em 13 de junho de 2022.
Paulo Eduardo da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP
COMUNICADO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022
Em atendimento ao disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e tendo vossa senhoria
participado do Processo Licitatório em epígrafe, cujo objeto é a “RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS (JARDIM MORUMBI FASE 02) - TERMO DE CONVENIO 101292/2022 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL”, a Comissão
Municipal de Licitações efetuou a análise dos documentos de habilitação, referente ao processo supra referenciado, decidindo pela habilitação da proponente, conforme demonstrativo
abaixo:
PROPONENTES
TERSAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRAS E SERVIÇOS FATOR S/A
KLM CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA

SITUAÇÃO
HABILITADA
HABILITADA
INABILITADA

Fica aberto o prazo para interposição de recurso administrativo conforme artigo 109 I
“a” da Lei 8.666/93.
Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos a participação destas conceituadas empresas no referido certame licitatório, reiterando nossos protestos de consideração e apreço.
Maracaí/SP, 13 de junho de 2022.
CRISTINA PICHOL
Presidente da COMUL

Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
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K-14e15/06

14 e 15/06
Termini S.A.
CNPJ/ME nº 64.805.187/0001-83 - NIRE 35300329651
2 cm. de alt.
/
corpo
6Extraordinária
- fonte arial
Ata de Assembleia Geral
Realizada em 31 de Maio de 2022
1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada no dia 31 de maio de 2022, às 10:00 horas, na sede social da
Termini S.A. 0004019-43.2021.
(“Companhia” ou “Emissora”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
PROC:
Avenida Cruzeiro do Sul, nº 1.800, Sala A-16, Centro, CEP 02585-010. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação
Edital 28,00
de Convocação, em virtude da presença dos acionistas representando a totalidavalor
total:doR$
de do capital social da Companhia, conforme o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15



             
          




K-14e15/06

to Ricardo von Ellenrieder. Secretário: Sr. Rodrigo Fernandes Toledo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a
14
e 15/06
realização da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, a ser convolada em espécie com garantia real, com garantia fide2jussória
cm.adicional,
de alt.
corpo
- 6colocação
- fonte
arial
em /série
única, para
privada
(“Emissão”, “Oferta Privada” e “Debêntures”, respectivamente), da Companhia, de acordo com os termos e condições a serem previstos no “Instrumento
PROC:
1001230-08.2018.
Particular de Escritura
da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real,
com Garantia
Fidejussória
valor
total:
R$Adicional,
28,00em Série Única, para Colocação Privada, da Termini S.A.” (“Escritura de

de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Mesa: Presidente: Sr. Augus-

Emissão”), no valor total de até R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), equivalente a até 200.000
(duzentas mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem subscritas por
determinada instituição financeira (“Debenturista Inicial”), que por sua vez, realizará a negociação, no mercado secundário, de seus direitos e obrigações decorrentes das Debêntures para a SAP Securitizadora de
Créditos Financeiros S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.841.035/0001-29 (“Securitizadora”), no âmbito da operação de securitização financeira de recebíveis que resultará na vinculação das Debêntures como
lastro à 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia
real, em série única, da Securitizadora (“Debêntures Públicas” e “Operação de Securitização”, respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, sob o regime misto
de colocação, pelo Banco Itaú BBA S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
nº 3.500, 1º, 2º, 3º, 4º (parte) e 5º (parte) andares, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/
ME sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Coordenador Líder”), nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16
de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta Restrita”); (ii) a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
(conforme abaixo definida), no âmbito da Oferta Privada, que será constituída nos termos do “Instrumento
Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia Sob Condição Suspensiva e Outras Avenças”, a ser celebrado entre o Consórcio Prima, constituído pela Companhia e pela Socicam Administração,
Projetos e Representações Ltda., nos termos do “Instrumento Particular de Constituição de Consórcio”, firmado em 20 de julho de 1989, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cruzeiro do
Sul, nº 1.800, Sala A 16, Santana, CEP 02030-000, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob
o NIRE 35.500.020.093 (“Consórcio Prima” ou “Cedente”) e a Securitizadora (“Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”), em garantia do fiel e pontual pagamento do valor total da dívida representada
pela Emissão, no âmbito da Operação de Securitização; (iii) a autorização à Diretoria da Companhia para
celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à Emissão e à Operação de Securitização,
inclusive, sem limitação, a assinatura de todos os documentos necessários para o registro da operação perante a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), o pagamento das despesas relacionadas à emissão das Debêntures, das Debêntures Públicas e à realização da Oferta Restrita, a contratação de todos os prestadores de
serviços necessários para a Operação de Securitização, a celebração das Garantias, das procurações ali previstas, do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública com Esforços Restritos, de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, Sob o Regime Misto de Colocação, da 1ª (primeira) Emissão da
SAP Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.”, a ser celebrado entre a Securitizadora e o Coordenador Líder, com interveniência e anuência da Companhia e dos Fiadores, conforme definidos na Escritura de Emissão
(“Contrato de Distribuição”), dos aditamentos aos referidos instrumentos e demais documentos relacionados;
e (iii) a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria e procuradores da Companhia com vistas à
realização da Emissão, da Oferta Privada e da Oferta Restrita. 5. Deliberações: Os acionistas representando
a totalidade do capital social da Companhia apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia e, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades
por Ações, aprovaram: (i) A realização da Emissão e da Oferta Privada as quais terão as seguintes principais
características e condições: (a) Número da Emissão: As Debêntures representam a 1ª (primeira) emissão de
debêntures da Companhia; (b) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão é de até R$ 200.000.000,00
(duzentos milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo) (“Valor Total da Emissão”); (c)
Número de Séries: A Emissão será realizada em série única; (d) Colocação: As Debêntures serão objeto de
colocação privada, sem intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e/ou qualquer esforço de venda perante investidores. A subscrição das Debêntures pela Debenturista
Inicial e a aquisição das Debêntures pela Securitizadora são condicionadas à subscrição e integralização das
Debêntures Públicas; (e) Banco Liquidante: O banco liquidante da presente Emissão será o Itaú Unibanco
S.A., instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio
de Souza Aranha nº 100, Torre Olavo Setúbal, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 60.701.190/0001-04 (“Banco
Liquidante”), cujas definições incluem qualquer outra instituição que venha a suceder ao Banco Liquidante
na prestação dos serviços relativos às Debêntures. (f) Escriturador: A instituição prestadora dos serviços de
escriturador das Debêntures é o Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, inscrito no CNPJ/ME
sob o nº 61.194.353/0001-64 (“Escriturador”), cuja definição inclui qualquer outra instituição que venha a
suceder ao Escriturador na prestação dos serviços relativos às Debêntures. (g) Destinação dos Recursos: Os
recursos da Emissão, líquidos das retenções para pagamento de despesas da Emissão e constituição das
Reservas que serão realizadas na Primeira Data de Integralização (conforme abaixo definido), nos termos da
Escritura de Emissão (“Recursos”), serão destinados pela Emissora na proporção de: (i) 85% (oitenta e cinco
por cento) para o alongamento de dívidas existentes do grupo econômico da Emissora; e (ii) 15% (quinze por
cento) para o reforço de caixa da Emissora, observada a destinação prioritária do valor de R$ 40.000.000,00
(quarenta milhões de reais) para o pré-pagamento das seguintes operações: (a) 1ª (Primeira) emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia real e
garantia fidejussória adicional, da Infra6 Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME 33.314.054/0001-80, no
valor de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), na data de emissão, qual seja 31 de maio de 2019;
e (b) cédula de crédito bancário (“CCB”) emitida pela SAP em 21 de dezembro de 2021, em benefício do
Banco Itaú S.A., com valor de face de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), as quais serão pagas pela
Emissora na forma de mútuo (“Destinação de Recursos”). (h) Data de Emissão: A data de emissão das Debêntures será definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); (i) Tipo, Forma e Comprovação de Titularidade: As Debêntures serão da forma nominativa, escritural, não conversíveis em ações de emissão da
Emissora. Não serão emitidos certificados representativos das Debêntures. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador, e, adicionalmente, com
relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, será comprovada pelo extrato expedido pela B3 em nome do Debenturista; (j) Registro para Distribuição, Negociação, Custódia Eletrônica e Liquidação: as Debêntures serão depositadas para: (i) distribuição pública no mercado primário por meio do
MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), sendo a distribuição liquidada financeiramente pela B3; e
(ii) registro de operações de negociação previamente realizadas no mercado secundário, através do CETIP21
- Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), ambos operacionalizados e administrados pela B3, sendo as
negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. A liquidação
financeira das Debêntures será feita pela Emissora: (i) utilizando-se os procedimentos adotados pela B3,
enquanto as Debêntures estiverem custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) na hipótese de as Debêntures
não estarem custodiadas eletronicamente na B3, por meio do Escriturador; (k) Conversibilidade: As Debêntures serão simples e não conversíveis em ações de emissão da Companhia; (l) Espécie: As Debêntures serão
da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, a serem convoladas em espécie com garantia
real e com garantia fidejussória adicional, nos termos do artigo 58, caput, e artigo 62, inciso III, da Lei das
Sociedades por Ações; (m) Prazo e Data de Vencimento: As debêntures terão prazo de vencimento de 72
(setenta e dois) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, na data definida na Escritura de
Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento ou resgate antecipado das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão; (n) Subscrição: As Debêntures serão subscritas pela Debenturista
Inicial, em uma única data, por meio da assinatura de boletim de subscrição, conforme modelo constante na
Escritura de Emissão (“Boletim de Subscrição”), com o consequente registro no Livro de Registro de Debêntures da Companhia. Mediante a efetiva subscrição e integralização das Debêntures Públicas, as Debêntures
serão vendidas pela Debenturista Inicial à Securitizadora, nos termos do “Contrato de Promessa Compra e
Venda de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em
Série Única, para Colocação Privada, da 1ª (Primeira) Emissão da Termini S.A.”, a ser celebrado entre a Debenturista Inicial e a Securitizadora (“Contrato de Compra e Venda”), em proporção equivalente às Debêntures
Públicas efetivamente integralizadas. A Companhia compromete-se a enviar à Debenturista Inicial, à Securitizadora e ao Agente Fiduciário das Debêntures Públicas (conforme definido na Escritura de Debêntures Públicas), em até 30 (trinta) dias corridos contados da data de subscrição, uma via original e registrada da Escritura de Emissão e do Boletim de Subscrição das Debêntures, para fins de custódia e uma cópia
autenticada do Livro de Registro de Debêntures da Companhia contendo a transferência das Debêntures à
Debenturista Inicial e à Securitizadora, respectivamente; (o) Valor Nominal Unitário: O Valor Nominal Unitário
das Debêntures, na Data de Emissão, será de R$ 1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”); (p) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas até 200.000 (duzentas mil) Debêntures. O montante de Debêntures a
ser efetivamente emitido deverá corresponder ao montante de Debêntures Públicas emitidas; (q) Atualização
do Valor Nominal Unitário: O Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário não será atualizado monetariamente; (r) Remuneração das Debêntures: Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios equivalentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias
diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página
na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa de 7,00% (sete inteiros por cento) ao
ano (“Sobretaxa”), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e
cumulativa, pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização ou a Data
de Pagamento de Remuneração imediatamente anterior, inclusive, conforme o caso, até o final de cada Período de Capitalização (conforme definido na Escritura de Emissão), exclusive (“Remuneração”). A Remuneração deverá ser calculada de acordo com a fórmula descrita na Escritura de Emissão; (s) Pagamento da Remuneração: A Remuneração será paga mensalmente, sempre no dia 10 de cada mês, conforme previsto no
fluxograma de pagamentos anexo à Escritura de Emissão (sendo cada data ali prevista, uma “Data de Pagamento”); (t) Amortização das Debêntures: A amortização do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures
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14 e 15/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC:1033271-63.2018.
valor total: R$ 42,00
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14 e 15/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC:1002802-74.2021.
valor total: R$ 42,00
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14 e 15/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC:1073870-62.2017.
valor total: R$ 42,00

14 e 15/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1017708-68.2018.
valor total: R$ 28,00
14 e 15/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC:1001276-60.2016.
valor total: R$ 42,00

14 e 15/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1013975-38.2018.
valor total: R$ 42,00





               
                


               
                  

K-14e15/06


14 e 15/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1014993-90.2015.
valor total: R$ 42,00
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14 e 15/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005512-39.2020.
valor total: R$ 28,00
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14 e 15/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005178-79.2020.
valor total: R$ 28,00
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CNPJ/ME nº 14.458.669/0001-36 - NIRE nº 35.300.509.218

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23/05/2022

Data/Hora/Local:
Em 23/05/2022, às 10hs, na sede social em São Paulo/SP, Rua Natingui, nº 442,

conjunto
8, Vila Madalena, CEP 05443-000. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa:

Presidente:
Luiz Felipe Fernaine de Carvalho; Secretário: Diogo Gabriel Alvarez. Ordem do Dia: (i) a


redução
do capital social, nos termos do art. 173 da Lei das S.A.; (ii) em razão da redução do capital

social
retro mencionada, a devolução de recursos à acionista Idea Jardins Participações Ltda. e a

forma de pagamento; (iii) em razão da redução do capital social retro mencionada, a devolução de reà 
 Camargo
  Corrêa


 
e

(iv)
a
Desenvolvimento
Imobiliário
S.A.
a forma
de pagamento;
cursos
acionista

extinção
do capital autorizado da Companhia; (v) a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social; e
            
K-14e15/06

CCDI 26 Empreendimento Imobiliário S.A.

(vi) a autorização da Diretoria e do Conselho de Administração para realizar todos os atos necessários
à implementação das deliberações tomadas. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) Aprovar
a redução do capital social da Companhia no valor de R$ 32.923.610,31, por ser considerado este
excessivo em relação ao objeto da Companhia, passando o capital social dos atuais R$ 32.933.610,31,
para R$ 10.000,00, com a consequente extinção de (i.1) 230.898 ações ordinárias, nominativas, sem
valor nominal e totalmente integralizadas de propriedade da acionista Idea Jardins; e (i.2) 98.957 ações
ordinárias, nominativas, sem valor nominal e totalmente integralizadas de propriedade da acionista
CCDI; (i.1) A redução do capital social da Companhia tornar-se-á eficaz somente após o decurso do
prazo de 60 dias contados da data de publicação da presente ata para fins de oposição de credores,
conforme disposto no art. 174 da Lei das S.A.; (ii) Em decorrência da redução de capital acima, aprovar
que a Idea Jardins fará jus à devolução de recursos no montante de R$23.046.527,22, os quais deverão
ser pagos à acionista Idea Jardins em moeda corrente nacional em até 5 dias a contar do decurso do
prazo de 60 dias para homologação da presente redução de capital, nos termos do artigo 174 da Lei
das S.A.; (iii) Em decorrência da redução de capital acima, aprovar que a CCDI fará jus à devolução
de recursos no montante de R$9.877.083,09, será pago à CCDI, em moeda corrente nacional, em até
5 dias a contar do decurso do prazo de 60 dias para homologação da presente redução de capital, nos
termos do artigo 174 da Lei das S.A.; (iv) Aprovar a extinção do capital autorizado da Companhia; (v)
Em função do acima disposto, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 5º. O capital social da Companhia totalmente subscrito e integralizado, é, nesta data,
de R$10.000,00 dividido em 100 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, representativas
de 100% do capital social da Companhia.” (vi) Autorizar a Diretoria e o Conselho de Administração da
Companhia a realizarem todos os atos complementares e necessários à implementação das deliberações tomadas. Encerramento: Nada mais. A Ata foi lida e assinada pela mesa e pelos Acionistas
presentes. SP, 23/05/2022. Assinaturas (i) Mesa: Luiz Felipe Fernaine de Carvalho e Diogo Gabriel
Alvarez; e (ii) Acionistas: Idea Jardins Participações Ltda. e Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A. Mesa: Luiz Felipe Fernaine de Carvalho - Presidente, Diogo Gabriel Alvarez - Secretário.

14 e 15/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1013302-96.2021.
valor total: R$ 42,00

(“Amortização”) será realizada mensalmente, com carência de 12 (doze) meses após a Data de Emissão,
conforme datas indicadas na tabela de pagamento constante do anexo à Escritura de Emissão; (u) Local de
Pagamento: Os pagamentos a que fizer jus o titular das Debêntures serão efetuados pela Companhia utilizando-se os procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. As Debêntures que não estiverem custodiadas eletronicamente na B3 terão os seus pagamentos realizados pelo Escriturador ou, conforme o caso, pela instituição financeira contratada para este fim, ou ainda na sede da
Companhia, se for o caso; (v) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade
no pagamento pela Companhia de qualquer quantia devida à Debenturista, os débitos em atraso vencidos e
não pagos pela Companhia, incluindo, sem limitação, o pagamento da Remuneração que continuará a incidir
sobre os débitos em atraso, devida nos termos da Escritura de Emissão, ficarão sujeitos, independentemente
de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, (i) a multa convencional, irredutível e não
compensatória, de 2% (dois por cento) e (ii) a juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, ambos incidentes
sobre o valor do débito em atraso (“Encargos Moratórios”); (w) Repactuação Programada: As Debêntures não
serão objeto de repactuação programada; (x) Prazo e Forma de Integralização das Debêntures: As Debêntures
serão integralizadas no mercado primário, à vista, em moeda corrente nacional, de acordo com os procedimentos da B3, em cada data de integralização das Debêntures Públicas, de acordo com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis da B3 (sendo qualquer data em que ocorrer uma integralização de Debêntures uma “Data de Integralização”): (i) na primeira Data de Integralização (“Primeira Data de Integralização”),
pelo seu Valor Nominal Unitário; e (ii) nas demais Datas de Integralização posteriores à Primeira Data de Integralização, pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde
a Primeira Data de Integralização (inclusive) até a respectiva Data de Integralização (exclusive) (“Preço de
Integralização”); (y) Garantia Real: Em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento de todas as obrigações
principais e acessórias assumidas ou que venham a ser assumidas pela Companhia relativas às Debêntures
e demais obrigações assumidas no âmbito da Emissão, incluindo, mas não se limitando: (a) a totalidade da
dívida representada pelas Debêntures, considerando-se os valores devidos a título de pagamento do Valor
Nominal Unitário e da Remuneração; (b) todos os Encargos Moratórios; (c) eventuais despesas incorridas pela
Securitizadora, na qualidade de Debenturista, no exercício de seus direitos relacionados à Emissão; e (d) todos os tributos, despesas e custos devidos pela Companhia com relação às Debêntures, incluindo, mas não
se limitando a, custas e taxas judiciais e extrajudiciais e o ressarcimento de toda e qualquer importância desembolsada por conta da constituição, do aperfeiçoamento e do exercício de direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures e da execução de garantias prestadas e quaisquer outros acréscimos devidos à Debenturista, incluindo, mas não se limitando a honorários advocatícios incorridos na execução das garantias
prestadas (“Obrigações Garantidas”), será constituída cessão fiduciária, outorgada pelo Consórcio Prima
(conforme abaixo definido), em caráter irrevogável e irretratável, em favor da Securitizadora (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios” ou “Garantia Real”), de acordo com os termos e condições estabelecidos no
“Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia sob Condição Suspensiva e
Outras Avenças”, a ser celebrado entre o Consórcio Prima e a Securitizadora (“Contrato de Cessão Fiduciária”), sobre: (i) todos e quaisquer direitos creditórios, atuais e futuros, direitos a receitas, reivindicações e
recebíveis de titularidade do Consórcio Prima, devidos por operadores de ônibus (“Operadores”) e oriundos de
tarifas de embarque detidas pelo Consórcio Prima, por meio do Terminal Rodoviário Tietê, Terminal Rodoviário Jabaquara e Terminal Rodoviário Barra Funda, com exceção das tarifas de embarque da empresa Pássaro
Marron S.A. (quando referidos em conjunto “Terminais Rodoviários”), os quais foram arrendados ou comodatados, conforme o caso, para o Consórcio Prima (“Direitos Creditórios Operações Rodoviárias”), incluindo todos e quaisquer direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações relacionados aos Direitos Creditórios
Operações Rodoviárias, bem como toda e qualquer receita, multa de mora, penalidade e/ou indenização devidas ao Consórcio Prima com relação aos Direitos Creditórios Operações Rodoviárias, com exceção dos valores correspondentes às taxas ou ao percentual de faturamento de receita comercial devidas à Companhia do
Metropolitano de São Paulo - Metrô (“Metrô”), nos termos previstos no “Contrato de Arrendamento da Exploração Comercial do Terminal Rodoviário Governador Carvalho Pinto (Tietê) nº 0151980001”, conforme aditado, pela última vez, em 13 de maio de 2009 (“Contrato de Arrendamento Terminal Tietê”), do “Contrato de
Comodato nº 0051321101”, conforme aditado pela última vez em 22 de novembro de 2006 (“Contrato de
Comodato Terminal Barra Funda”), inclusive de eventuais renovações em relação ao Contrato de Comodato
Terminal Barra Funda, permanecendo em vigor as condições pactuadas no referido instrumento, e do “Contrato de Arrendamento da Exploração Comercial do Terminal Intermunicipal do Jabaquara nº 0151980003”,
conforme aditado, pela última vez, em 13 de maio de 2009 (“Contrato de Arrendamento Terminal Jabaquara”, e, quando em conjunto com o Contrato de Arrendamento Terminal Tietê e com o Contrato de Comodato
Terminal Barra Funda “Contratos dos Terminais Consórcio Prima”), todos celebrados entre o Consórcio Prima
e o Metrô; (ii) todos e quaisquer valores e direitos, atuais ou futuros, depositados e a serem depositados na
Conta Centralizadora (conforme definida na Escritura de Emissão). (z) Condição Suspensiva da Garantia Real:
Nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, o Contrato de Cessão Fiduciária, bem como a Cessão Fiduciária
somente se tornarão eficazes e exequíveis, nos termos dos artigos 121 e 125 do Código Civil, mediante (i) a
transferência das Debêntures pela Debenturista Inicial à Securitizadora; e (ii) o pré-pagamento de determinadas dívidas existentes que são garantidas pelos Direitos Creditórios Operações Rodoviárias, conforme especificadas no Contrato de Cessão Fiduciária, com a consequente emissão de termo de liberação pelo respectivo
credor (“Condições Suspensivas da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”), as quais ocorrerão dentro do
prazo previsto no Contrato de Cessão Fiduciária. Uma vez verificada pela Securitizadora a implementação das
Condições Suspensivas, as Debêntures deixarão de ser da espécie quirografária, com garantia fidejussória
adicional, e passarão a ser da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional. As partes da
Escritura de Emissão ficam desde logo autorizadas a celebrar aditamento a Escritura de Emissão (“Aditamento”), de maneira a formalizar a convolação da espécie das Debêntures de quirografária, com garantia fidejussória adicional, para espécie com garantia real e com garantia fidejussória adicional, no prazo de 10 (dez)
dias contados da data de implementação da Condição Suspensiva. O referido Aditamento deverá ser registrado na JUCESP de acordo com os termos da Escritura de Emissão. Uma cópia do Aditamento deverá ser entregue à B3 pela Emissora, ficando desde já estabelecido que não será necessária a realização de Assembleia
Geral da Emissora ou de Assembleia Geral de Debenturistas para aprovação da celebração do Aditamento. A
Garantia Real a ser constituída deverá perdurar até o completo, efetivo e irrevogável cumprimento de todas
as obrigações assumidas pela Emissora com relação às Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão de
Debêntures. (aa) Garantia Fidejussória: Os Fiadores (conforme definidos na Escritura de Emissão), aceitaram
e obrigaram-se, solidariamente entre eles e com a Companhia, em caráter irrevogável e irretratável, perante
a Debenturista, como principais pagadores e solidariamente (entre eles e com a Companhia) responsáveis por
pela integral quitação de todas as Obrigações Garantidas assumidas pela Companhia, nos termos da Escritura de Emissão, dos demais documentos da Emissão e do artigo 822 do Código Civil, renunciando expressamente ao benefício de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos
333, parágrafo único, 366, 368, 821, 824, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil, e
dos artigos 130 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada (“Código de Processo
Civil” e “Fiança”, respectivamente, sendo a Fiança e a Garantia Real definidas em conjunto como “Garantias”); (bb) Resgate Antecipado Total Facultativo: A Companhia poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo
critério, realizar o resgate antecipado total facultativo das Debêntures (“Resgate Antecipado Total Facultativo”), observado o procedimento previsto na Escritura de Emissão. O valor do Resgate Antecipado Total Facultativo devido pela Emissora será equivalente ao montante do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor
Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, objeto do resgate, acrescido: (i) da Remuneração das
Debêntures, calculada pro rata temporis, desde a primeira Data de Integralização ou da data de pagamento
da Remuneração imediatamente anterior, até a data do Resgate Total Facultativo, observado que, quando do
cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures previstas na Escritura, conforme o caso,
será utilizado, para o cálculo da variação correspondente à última variação da Taxa DI; (ii) eventuais Encargos
Moratórios que sejam devidos pela Emissora; e (iii) de prêmio de resgate equivalente a um determinado
percentual flat, conforme aplicável e de acordo com os percentuais previstos na tabela descrita na Escritura
de Emissão; (cc) Resgate Antecipado Total Obrigatório: A Companhia deverá realizar o resgate antecipado
total obrigatório das Debêntures, caso houver indisponibilidade, impossibilidade de aplicação ou extinção da
Taxa DI e não houver acordo sobre o novo parâmetro de Remuneração das Debêntures entre a Companhia e
os titulares das Debêntures Públicas, nos termos da Escritura de Emissão, ou em caso de não instalação da
assembleia geral dos titulares das Debêntures Públicas em segunda convocação, ou em caso de instalação
em segunda convocação em que não haja quórum suficiente (“Resgate Antecipado Total Obrigatório”). O
Resgate Antecipado Total Obrigatório deverá ocorrer mediante o pagamento, pela Emissora, do Valor Nominal
Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido da Remuneração
das Debêntures, calculada pro rata temporis, desde a primeira Data de Integralização ou a última Data de
Pagamento da Remuneração, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem qualquer prêmio ou
penalidade de qualquer natureza, caso em que, quando do cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures previstas na Escritura de Emissão, conforme o caso, será utilizado, para o cálculo da
variação correspondente à última variação da Taxa DI; (dd) Eventos de Vencimento Antecipado: As Debêntures e todas as obrigações constantes na Escritura de Emissão poderão ser consideradas antecipadamente
vencidas, tornando-se imediatamente exigível da Companhia o pagamento do Valor Nominal Unitário ou do
saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada pro
rata temporis, desde a primeira Data de Integralização, ou a última Data de Pagamento da Remuneração,
conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento, sem prejuízo, quando for o caso, da cobrança dos
Encargos Moratórios e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia (“Montante Devido Antecipadamente”), na ocorrência das hipóteses descritas na Escritura de Emissão, observados os eventuais prazos de cura, quando aplicáveis (“Eventos de Vencimento Antecipado”); e (ee) Demais características e
aprovação da Escritura de Emissão: As demais características, termos e condições da Emissão serão aquelas
especificadas na Escritura de Emissão, definidas de comum acordo entre as partes envolvidas na Emissão. (ii)
Aprovar a outorga da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; (iii) A autorização à Diretoria da Companhia
para celebrar todos e quaisquer documentos necessários, bem como praticar todos os atos necessários à
Emissão e à Operação de Securitização, inclusive, sem limitação, a assinatura de todos os documentos necessários para o registro das Debêntures perante a B3, o pagamento das despesas relacionadas à emissão
das Debêntures, das Debêntures Públicas e à realização da Oferta Restrita, a contratação de todos os prestadores de serviços necessários para a Operação de Securitização, a constituição da Cessão Fiduciária e das
garantias reais das Debêntures Públicas, do Contrato de Distribuição, dos aditamentos aos referidos instrumentos e demais documentos relacionados; e (iv) A ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria e
procuradores da Companhia com vistas à realização da Emissão, da Oferta Privada e da Oferta Restrita. 6.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia e foi lavrada a presente ata que,
depois de lida e conferida, foi assinada por todos os acionistas presentes à Assembleia. Mesa: Augusto Ricardo von Ellenrieder, Presidente; e, Rodrigo Fernandes Toledo, Secretário. Acionistas Presentes: Enege Participações S.A., por seus diretores Augusto Ricardo von Ellenrieder e Rodrigo Fernandes Toledo; e Socicam Administração, Projetos e Representações Ltda., por seus diretores Firmino Rocha de Freitas e Roberto Tadeu
Mouty Faria. São Paulo - SP, 31 de maio de 2022. JUCESP nº 293.372/22-6 em 9/6/22. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária-Geral.

4ª VARA CÍVEL - FORO DE JAÚ

EDITAL DE HASTA PÚBLICA (Praça Única) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados MAIARA DE OLIVEIRA TEIXEIRA (CPF/MF Nº
404.917.838-92), CONCEIÇÃO APPARECIDA GUARNIERI CÂNDIDO (CPF/MF Nº 271.853.488-54), PEDRO MARCOS CÂNDIDO (CPF/MF Nº 253.712.688-20) e APARECIDO VALENTIN
CÂNDIDO (CPF/MF Nº 024.258.698-83) e seu cônjuge EVA ROSIMEIRE DE PAULA CANDIDO (CPF/MF Nº 190.858.548-06); bem como dos coproprietários SEBASTIÃO EMILIO CANDIDO (CPF/MF
Nº 034.972.558-66) e seu cônjuge VIRGINIA MARIA PEIXOTO CANDIDO (CPF/MF Nº 281.964.488-05), ESPÓLIO DE ANTONIO GILBERTO CANDIDO (CPF/MF Nº 120.096.438-10), SILVANA
APARECIDA CANDIDO MAGESTE (CPF/MF Nº 191.530.818-62) e seu cônjuge HERMINIO MAGESTE NETO (CPF/MF Nº 058.478.218-75), SIOMARA APARECIDA CANDIDO (CPF/MF Nº
204.129.418-30) e PEDRO MARCOS CANDIDO (CPF/MF Nº 253.712.688-20) e dos credores MARIA MARTA CESPEDES DE SOUZA (CPF/MF Nº 271.762.278-02) e MIRIAM SUSI PRACUCCIO
MOYA (CPF/MF Nº 015.740.088-38).
O MM. Juiz de Direito Dr. Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio, da 4ª Vara Cível – Foro de Jaú, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam -se os autos da Ação de Despejo por falta de pagamento Cumulada com Cobrança de Alugueis e encargos Locatícios, em fase de Cumprimento
de Sentença, ajuizada por ADRIANO RODRIGUES DEVIDES (CPF/MF Nº 286.388.068-33), nos autos do Processo nº 0005470-52.2018.8.26.0302, tendo como Processo Principal nº 100792490.2015.8.26.0302, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial,
assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Maria de Lourdes Garcia Quevedo, nº 567, Jardim São Crispim, Jaú/SP - CEP: 17208-532 - Descrição do imóvel: Imóvel residencial com 45,27m², do loteamento
denominado Jardim São Crispim II, localizado nessa cidade de Jaú/SP, com frente para a Rua Maria de Lourdes Garcia Quevedo, lado par, num ponto distante 47,10 metros de esquina da Rua Doze encerrando a área
de 158,10m2, medindo 9,30m (nove metros e trinta centímetros) na frente e nos fundos, por 17,00 (dezessete metros) da frente aos fundos, de ambos os lados, confrontando: pela frente com a mencionada via pública;
pelo lado direito com o lote nº 07; Pelo lado esquerdo com o lote nº 05 e, nos fundos com o lote nº 11.
Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n°
06-2-34-77-0174-00
Matrícula Imobiliária n°
41.949
1º Cartório de Registro de Imóveis de Jaú/SP
Ônus
Registro
Data
Ato
Processo/Origem
Beneficiário / Observações
Av. 11
05/05/2015
Penhora
Proc. nº 0004271-10.2009.8.26.0302
Maria Marta Cespedes de Souza
Av. 12
20/05/2016
Penhora
Proc. nº 0026521-32.2012.8.26.0302
Miriam Susi Pracuccio Moya
Av. 13
21/10/2019
Penhora Exequenda
Proc. nº 0005470-52.2018.8.26.0302
Adriano Rodrigues Devides
OBS 01: No terreno foi construído um imóvel residencial feito de alvenaria coberto de telhas, com 03 (três) quartos, 03 (três) banheiros, 01 (uma) sala, 01 (uma) cozinha e garagem coberta (Auto de Avaliação fls. 316),
o imóvel possui 45,27m² de área construída (Averbação nº 07 da Matrícula Imobiliária).
OBS 02: Foi deferido a penhora da parte ideal que os executados possuem sobre o bem, qual seja 16.666666% do imóvel matriculado sob o nº 41.949, do 1º CRI de Jaú/SP, conforme Decisão de fls. 337/339, no entanto
será realizado o leilão do imóvel em sua integralidade, nos termos do artigo 843 do CPC.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 160.000,00 (Dez/2020 – Auto de Avaliação fls. 316).
Valor de avaliação atualizado: R$ 186.860,66 (Mai/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 4.473,96 (Mai/2022) – R$ 4.014,58 referente aos Débitos inscritos na Dívida Ativa e R$ 459,38 referente aos Débitos não inscritos na Dívida Ativa (2022). Os débitos tributários são sub-rogados
no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
02 - A Praça Única terá início em 27 de junho de 2022, às 13 horas, e se encerrará no dia 27 de julho de 2022, às 13 horas. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo
que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação (artigo 891, parágrafo único do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo
sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição
dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornarse sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas
da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED
ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC, artigo 7º, §§ 3º e 7º da resolução nº 236 do CNJ e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
10 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
11 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
12 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado
de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou
prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
13 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
14 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300
- São Paulo – SP, endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões,
no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
15 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 31 de maio de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.
DR. GUILHERME EDUARDO MENDES TARCIA E FAZZIO - JUIZ DE DIREITO

14 e 15/06
5 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000577-68.2021.
valor total: R$ 70,00
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14 e 15/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0002074-71.2021.
valor total: R$ 42,00

2ª VARA JUDICIAL- EMBU DAS ARTES - Av.Ver. Jorge de Souza, 855 - CEP 06803-270 - Fone: (11)
4506-1848 - E-mail:embu2@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 000149456.2020.8.26.0176. A Dra. BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA,
MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de Embu das Artes, Estado de São Paulo, na
forma da lei. FAZ SABER a ALDACY SANTOS BROWNE (CPF 143.200.248-18) e MARCOS
BUENO BROWNE (CPF 094.265.488-90), atualmente em lugar incerto e não sabido, que pelo
presente,expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL CONSTANTINOPLA, ficam INTIMADOS para, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$100.906,20 (março/2020), a ser atualizado
eacrescido das cominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e de
HONORÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais incidirão sobre o restante, caso
pague parcialmente, prosseguindo-se o feito com a penhora de bens e avaliação. Ficam cientes
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 afixado e publicado naforma
da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Embu das Artes, aos 17 de maio de2022.

Ligue já:

11. 3729-6600

1ªVARA CÍVEL DE POÁ - Av. Nove de Julho, 478 - 1º andar - Centro - CEP 08550-100 - Fone: (11) 23889412 - E-mail: poa1cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 100507752.2017.8.26.0462. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Poá, Estado de São Paulo, Dr.
HENRIQUE BERLOFA VILLAVERDE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TIE E SHIRTS APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 15.555.470/0001-99, que PRIME COMERCIAL LTDA lhe move
ação de EXECUÇÃO para cobrança de R$24.787,09 (nov/2017), a ser atualizada e acrescida das
cominações legais e contratuais, débito este representado pelo termo de confissão de dívida
firmado em 19/07/2017. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por
EDITAL para que, após o prazo deste, em 03 (três) dias, pague o débito ou, em 15 (quinze)
dias, ofereça Embargos, ou, ainda, reconhecendo ocrédito da exequente e depositando 30% do
valor da execução, inclusive custas e honorários, pague o restante em 6 parcelas mensais, atualizadas,
sob pena de penhora de tantos de seus bens quantos bastem para solução da dívida, ficando ciente também
de que, não havendo manifestação, ser-lhe-á nomeado Curador Especial. Será o presente, afixado e
publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Poá, aos 07 de junho de 2022.

Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser
conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://flip.gazetasp.com.br
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Economia
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 nº
30/2022 - Processo: 906/2022 - Objeto: Aquisição de
troféus e medalhas para premiação nos campeonatos
municipais - Início da Sessão Pública: 01/07/2022, 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) 34819223 ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.
br/licitacoes-publicas. São Pedro, 13 de junho de 2022.
Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
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14 e 15/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
gazetasp.com.br
PROC: 1005178-79.2020.TERÇA-FEIRA,
14 DE JUNHO DE 2022
valor total: R$ 28,00
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ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000
- São Pedro/SP          

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200
               

B5

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

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO
E SANEAMENTO AMBIENTAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO À
CONTRATAÇÃO
Contrato nº 25/2022
Processo Administrativo nº 758/2019
Pregão Presencial nº 03/2019
14 e 15/06
Objeto: Termo aditivo de prorrogação à
5 cm. de alt. / corpo - 6 -contratação
fonte arial
de empresa para prestação de
serviços
de disposição final ambientalmente
PROC: 1000577-68.2021.
adequada, em aterro sanitário, devidamenvalor total: R$ 70,00 te licenciado, de resíduos sólidos urbanos
produzidos no município de São Caetano
do Sul. Prazo: 12 (doze) meses. Valor: R$
11.622.240,00 (onze milhões, seiscentos e
vinte e dois mil, duzentos e quarenta reais).
Assinatura: 09/05/2022. Contratada: LARA
Central de Tratamento de Resíduos Ltda.
São Caetano do Sul, 13 de junho de 2022
– Dr. Marcelo Doval Mendes – Superintendente do SAESA-SCS.

PROC: 1013302-96.2021.
valor total: R$ 42,00

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada
abaixo: Pregão Presencial – Registro 
de Preços nº
Extrato Trimestral De Ata
Extrato Trimestral de Ata

41/2022 - Processo: 1061/2022 - Objeto:
Aquisição de
De
Registro
De Preços
   
 
        de
 Registro de Preços
peças para manutenção dos veículos da
frota municipal

O Consaúde Torna Público Os Extratos Das
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Atas Registros
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Ata
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 Presencial
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K-14e15/06nº 84/2021 – Pregão Presencial
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Nº 38/2021, Para Fornecimento, Peito de
e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748, no horário
nº 31/2021, objeto: REGISTRO DE PRE
das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223
ou através
Frango Desossado Destinados Ao H.R.L.B.
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SM Empreendimentos Farmacêuticos Ltda.

CNPJ/ME nº 44.015.477/0001-16 - NIRE 35.201.173.467
Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes adiante designadas e qualificadas, a
saber, Fagron B.V., sociedade constituída e existente de acordo com as leis da Holanda, com sede localizada na
Kralingseweg 207-211, 3062 CE, na Cidade de Roterdã, Holanda, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 24.886.372/0001-25, neste ato devidamente representada por seu
procurador, Sr. Ivan José Maróstica, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº
18832203-6 (SSP/SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº
102.398.288-95, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com escritório na Rua
Olimpíadas, nº 134, conjuntos 101 e 102, Edifício Alpha Tower, CEP 04551-000, na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo; e Fagron Brazil Holding B.V., sociedade constituída e existente de acordo com as leis da Holanda, com
sede localizada na Hinmanweg 13 A, 7575BE, na Cidade de Oldenzaal, Holanda, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
13.037.846/0001-48, neste ato devidamente representada por seu procurador, Sr. Ivan José Maróstica, acima
qualificado, sócias representando a totalidade do capital social da sociedade empresária limitada denominada SM
Empreendimentos Farmacêuticos Ltda., com sede na Rua Olimpíadas, nº 134, conjuntos 101 e 102, Edifício
Capital Center, CEP 04551-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
44.015.477/0001-16, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.201.173.467, em sessão de 25 de junho de 1974, com última alteração do Contrato Social
registrada na JUCESP sob o nº 304.662/21-5, em sessão de 14 de julho de 2021 (“Sociedade” ou “Incorporadora”),
resolvem celebrar o presente Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social da Sociedade, de acordo com
os seguintes termos e condições: 1. Incorporação de Subsidiária: 1.1. As sócias, resolvem, por unanimidade,
aprovar a presente Alteração do Contrato Social e a incorporação, pela Sociedade, da subsidiária integral Levviale
Indústria de Insumos Farmacêuticos Ltda., sociedade empresária limitada unipessoal, com sede na Viela VP 1D,
Quadra 2, Módulos 3 e 4, DAIA, na Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, CEP 75132-035, inscrita no CNPJ/ME sob
o nº 02.769.512/0001-42 e última alteração do seu Contrato Social registrada na Junta Comercial do Estado de
Goiás (“JUCEG”) sob o n.º 20201649110, em sessão de 04 de agosto de 2021, com seus atos constitutivos registrados sob o NIRE 52.202.151.819, e suas 2 (duas) filiais, sendo (i) uma localizada na Rua José Martins Fernandes,
nº 601, unidade 28 do CLIR - Centro Logístico Imigrantes, Batistini, no Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP 09843-400, inscrita no CNPJ/ME sob nº 02.769.512/0004-95 e NIRE JUCESP 35905945301, e (ii) uma localizada na Rua Olimpíadas, nº 66, 7º andar, conjunto 72, Edifício Capital Center, no Município de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-000, inscrita no CNPJ/ME sob nº 02.769.512/0005-76 e NIRE JUCESP
3592005080-7 (“Levviale” ou “Incorporada”). 1.2. A incorporação se justifica pela conveniência de unificar as atividades de sociedades que pertencem ao mesmo grupo econômico e possuem relação de controladora (Sociedade) e
controlada (Incorporada), objetivando melhor eficiência direcional e administrativa e futura expansão das operações
da Incorporadora. 2. Apreciação e Aprovação dos Protocolos de Incorporação e Instrumentos de Justificação:
2.1. Após discussão, as sócias aprovaram, por unanimidade e sem reservas, o Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação de Incorporação, firmado pela Sociedade e pela Incorporada em 28 de fevereiro de 2022
(“Protocolo de Justificação Levviale”), que integra a presente alteração contratual como Anexo I, bem como ratificaram integralmente os termos e condições do referido protocolo. 3. Ratificação de Auditor: 3.1. As sócias, por unanimidade e sem reservas, ratificaram a contratação da RSM Brasil Auditores Independentes, empresa com sede
estabelecida na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marquês de São Vicente, nº 182, 2º andar,
Barra Funda, CEP 01139-000, ins
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37ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL/SP

14Edital
e 15/06
de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0065983-10.2018.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
3 cm.
/ corpo
- 6 - nafonte
arial
Dr(a). de
Lívia alt.
Martins
Trindade Prado,
forma da
Lei, etc. Faz Saber a WILSON PAIXÃO
SAMPAIO
(CPF:
129.624.678-73)
que,
nos
autos
da ação de Cobrança (em fase de
PROC:
0002074-71.2021.
cumprimento de sentença), movida por ELZA LARA LOEB, procedeu-se a penhora sobre:
Bloqueio
via sistema
valor
total:
R$BacenJud
42,00que recaiu em sua conta bancária, o valor de R$ 16.795,48.
Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital,
para em 5 dias, a ﬂuir após o prazo de 20 dias supra, ofereça sua impugnação, sob pena
de prosseguimento da ação. Será o presente edital, aﬁxado e publicado na forma da lei.

CONTINUY SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

CNPJ nº 33.175.360/0001-83 - NIRE nº 3523149385-1
Extrato do Instrumento Particular de 7ª Alteração do Contrato Social da Continuy Serviços em Tecnologia da Informação Ltda. para Transformação do Tipo Jurídico de Sociedade Limitada para S/A.
Pelo presente instrumento particular: I. Ativy Holding Ltda, com sede social em Campinas/SP, CNPJ 42.736.562/0001- bros da Diretoria. Capítulo V - Do Conselho de Administração - Subseção I - Da Composição. Artigo 8º. O
48, JUCESP NIRE nº 35232734690 em 15/03/2021, representada por seu administrador Tiago Garbim. Única sócia, resol- Conselho de Administração será constituído por até 04 membros, todos eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Asve alterar o Contrato Social: 1.1. Transformar o tipo jurídico da Companhia de sociedade empresária de responsabilida- sembleia Geral, com mandato de 03 anos, permitida a reeleição, sendo um deles o Presidente do Conselho de Adminisde limitada para sociedade por ações, mantendo-se inalterados o patrimônio e o capital social, passando a operar sob a tração, outro, o Vice-Presidente do Conselho de Administração e os demais Conselheiros Sem Designação Específica. §
denominação de “Continuy Serviços em Tecnologia da Informação S.A.”, a ser regida pela Lei nº 6.404/76, con- único. Os membros eleitos serão empossados pela Assembleia Geral que os eleger, lavrando-se os competentes termos
forme alterada (“Lei das S.A.”), por seu Estatuto Social, bem como pelas demais disposições legais aplicáveis às socieda- de posse no respectivo “Livro de Atas do Conselho de Administração”. Artigo 9º. Somente podem ser eleitas para intedes por ações. 1.2. O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional no valor de R$ grar o Conselho de Administração as pessoas que, além dos requisitos legais e regulamentares, atendam às seguintes
4.299.242,00, dividido em 4.299.242 quotas, valor de R$ 1,00 cada, passará a ser representado por 4.299.242 ações or- condições: a) possuam ilibada reputação, conhecimento e experiência relevante para as atividades da Companhia; b) não
dinárias, nominativas e sem valor nominal, pertencente a única sócia Ativy Holding Ltda. 1.3. A Companhia continuará a ocupem cargos ou funções em sociedade ou entidade que possa ser considerada concorrente da Companhia ou de suas
operar dentro do mesmo exercício social, atendidas as exigências fiscais e contábeis. 1.4. Não instalar o conselho fiscal controladas; e c) não tenham, nem representem, interesse conflitante com o da Companhia ou com o de suas controlada Companhia para o presente exercício social. 1.5. Consignar que os diretores da Companhia não receberão qualquer das. § único. Deverão imediatamente apresentar sua renúncia os membros do Conselho de Administração que deixem
compensação pelo desempenho de suas funções. 1.6. Autorizar os administradores da Companhia a procederem a todos de preencher, por fato superveniente ou desconhecido à época de sua eleição, os requisitos estabelecidos neste artigo.
os atos complementares à referida transformação. 1.7. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, passa a ser Subseção II - Do Funcionamento. Artigo 10. O Conselho de Administração realizará reuniões ordinárias, conforme
representado por 4.299.242 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pertencente a única acionista, nos ter- exigido pela legislação aplicável, e extraordinárias sempre que necessário, mediante convocação pelo Presidente do Conmos da lista de subscrição de ações. 1.8. Declara formalmente concretizada a transformação da sociedade em uma so- selho ou por quaisquer 02 membros do Conselho de Administração. As reuniões do Conselho de Administração da Comciedade anônima, a qual, para todos os propósitos legais, será uma continuação da sociedade de responsabilidade limi- panhia serão convocadas com, no mínimo, 8 dias de antecedência da data de cada reunião, em primeira convocação, e
tada, sem a interrupção de sua existência legal. 2. Eleger para o Conselho de Administração: Tiago Garbim, brasileiro, com, no mínimo, 5 dias de antecedência, em segunda convocação, podendo em qualquer caso ser convocadas em menor
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, RG 33.767.462-0 SSP/SP e CPF/ME 294.770.398-70, residente em Va- prazo em caso de urgência justificada. Qualquer membro do Conselho de Administração poderá, individualmente, solicilinhos/SP, para Presidente do Conselho de Administração; Daniel Puerta Amato, brasileiro, casado sob o regime de co- tar ao Presidente do Conselho de Administração a convocação de reunião extraordinária, devendo este fazê-lo no prazo
munhão parcial de bens, empresário, RG 26.340.330-0 SSP/SP e CPF/ME 286.445.688-50, residente em São Paulo/SP, para máximo de 5 dias a contar da entrega da solicitação por escrito, a qual deverá relacionar os assuntos a serem tratados.
Vice-Presidente do Conselho de Administração; e Israel Geraldi, brasileiro, casado sob o regime de comunhão univer- § 1º. Será dispensada a convocação de que trata o caput deste Artigo 10 se estiverem presentes à reunião todos os memsal de bens, engenheiro, RG 11.791.215-3 SSP/SP e CPF/ME 015.931.318-01, residente em Campinas/SP, para membro do bros em exercício do Conselho de Administração. A respectiva ata deverá ser posteriormente assinada por todos os memConselho de Administração, os quais tomam posse de seus cargos e declaram que não estão impedidos de exercer ativi- bros que participaram da reunião. § 2º. Será considerado presente às reuniões do Conselho de Administração da Comdades mercantis. 3. A única acionista resolve eleger para a Diretoria: Tiago Garbim, acima qualificado, como Diretor panhia o membro do Conselho de Administração da Companhia que: (i) nomear qualquer outro membro do Conselho de
Presidente; José Eduardo Buzatto Junior, brasileiro, casado, diretor financeiro, RG 27815821 IIRGD/SP, CPF/ME Administração da Companhia como seu procurador para votar em tal reunião, desde que a respectiva procuração seja en258.893.068-98, residente em Piracicaba/SP, para Diretor Administrativo Financeiro; Danielli Jussani Ramos de Al- tregue ao Presidente do Conselho de Administração da Companhia ou ao Presidente da reunião antes da sua instalação;
meida, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, administradora de empresas, RG 40232942 SSP/SP, (ii) enviar seu voto por escrito ao Presidente do Conselho de Administração da Companhia ou ao Presidente da reunião
CPF/ME 230.536.118-13, residente em Sumaré/SP, para Diretora de Gente e Cultura, os quais tomam posse de seus car- antes da sua instalação, via correio eletrônico (e-mail) com confirmação de recebimento, carta registrada ou carta entregos e declaram que não estão impedidos de exercer atividades mercantis. 4. Por fim, em decorrência das deliberações aci- gue em mãos; ou (iii) participar das reuniões do Conselho de Administração da Companhia por meio de vídeo conferênma, a única acionista resolve adotar o novo Estatuto Social da Companhia, que passa a reger todos os direitos e as obri- cia ou conferência telefônica, desde que uma cópia assinada do voto lançado seja entregue por e-mail ao Presidente do
gações da Companhia perante terceiros, e que será arquivado na sede da Companhia. Nada mais. Campinas, 28.03.2022. Conselho de Administração com uma cópia a todos os demais membros do Conselho de Administração imediatamente
Acionista: Ativy Holding Ltda, por Tiago Garbim. Tales de Moraes Moreno - OAB/SP nº 305.634. JUCESP nº após a reunião, sendo que uma via original do voto deverá ser entregue ao Presidente do Conselho de Administração den171.921/22-7 e NIRE 3530059009-1 em 04.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
tro de 5 dias úteis após a reunião e arquivada na sede da Companhia, e todos os participantes possam ser claramente
Anexo IV - Estatuto Social. Capítulo I - Denominação Social, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º. A Compa- identificados, caso em que a reunião será considerada realizada no local onde estiver o Presidente da reunião. § 3º. As
nhia tem a denominação de Continuy Serviços em Tecnologia da Informação S/A. e terá o nome fantasia de reuniões do Conselho de Administração da Companhia poderão ser instaladas com a presença da maioria simples dos
“Ativy Digital”, regendo-se pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei membros do Conselho de Administração. § 4º. A reunião do Conselho de Administração será presidida sempre por seu
nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). § Único. No cumprimento de todas as disposições contidas neste Esta- Presidente, ou, na ausência deste, pelo Vice-Presidente, sendo secretariadas por pessoa indicada pelo Presidente da Reututo Social, e na hipótese de ser celebrado um Acordo de Acionistas, a ser devidamente arquivado na sede da Companhia nião. § 5º. As deliberações do Conselho de Administração serão aprovadas mediante o voto favorável da maioria dos
(“Acordo de Acionistas”), deverão ser observados os termos e condições previstos no Acordo de Acionistas, além das con- seus membros, salvo se disposto em contrário no Acordo de Acionistas, e serão registradas em ata, em livro próprio, pelo
dições previstas na Lei das Sociedades por Ações e, nos casos omissos, na legislação aplicável. Artigo 2º. A Companhia secretário da reunião, indicado pelo Presidente. Artigo 11. Compete ao Conselho de Administração: I. estabelecimento
tem sede Avenida Pierre Simon de Laplace n° 740, Lote 03, Quadra E, Techno Park, Campinas/SP, CEP 13069-320, poden- dos objetivos, políticas e orientação geral do negócio da Companhia e de suas Subsidiárias; II. aprovar o orçamento anual
do manter filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do País ou do exterior, por deliberação de acionis- operacional e o plano de negócios da Companhia, bem como quaisquer eventuais alterações destes (sendo certo que, entas titulares de mais da metade do capital social. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social o Suporte técnico, repa- quanto não for aprovado o orçamento ou plano referente a um determinado exercício social, o orçamento ou plano do
ração, manutenção; Locação de computadores e de equipamentos periféricos e outros serviços em tecnologia da inforexercício anterior será utilizado provisoriamente); III. atribuir, do montante global da remuneração fixada pela Assemmação; Serviços de comunicação multimídia - SCM; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador cusbleia Geral, os honorários mensais a cada um dos membros da administração da Companhia, inclusive da Diretoria; IV.
tomizáveis e não customizáveis; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na
eleger e destituir os Diretores e gerentes da Companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser o
internet e Consultoria em tecnologia da informação. Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capresente Estatuto Social; V. fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Compapítulo II - Do Capital Social. Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$

nhia,
solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração; VI. supervisão da gerência, análise, a
4.299.242,00, representado por 4.299.242 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º. Cada ação ordinária
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Capital da Comarca do Estado de São Paulo, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou que
pletar
 o prazo degestão do substituído. § 3º. AAssembleia Geral deve fixar aremuneração
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DocuSign Envelope ID: 3D23767E-F17A-478F-8319-33D1645DE784

gazetasp.com.br
Terça-feira, 14 De junho De 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
OBJETO: Contratação de empresa para construção de pista de skate no Parque
Roberto Mário Santini – Emissário Submarino, localizado na Av. Presidente Wilson,
s/nº – José Menino – Santos/SP, incluindo material, equipamentos e mão de obra.
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações SIEDI
Entrega dos envelopes: até às 11h00 do dia 15/07/2022, na sala de reunião da
Comissão Permanente de licitações no local supramencionado.
Abertura dos envelopes: 15/07/2022 às 11h15 no mesmo local.
Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta feira,
das 9h00 às 12h00 ou das 14h00 às 17h00, partindo do seguinte local: Pça Mauá,
s/nº - Centro – Centro/SP, estendendo-se a área do presente objeto, mediante
agendamento através dos tels. (13) 3201-5151, 3201-5474, 3201-5155 ou
3201-5154 com o Eng.º Luiz Felipe Tonelli Távora ou a Seção Administrativa do
Departamento.
A sessão de abertura dos envelopes poderá ser acompanhada pelo público em
geral, no link http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 13905/2022-Download)
Cópia do Edital da Concorrência poderá ser consultada, a partir do dia 14/06/2022,
no site da Prefeitura de Santos no link do licitasantos:
http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 13905/2022-Download)
Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (013) 3201-5733 ou
3201-5165, ou através pelo email: comlic1@santos.sp.gov.br, no horário das
08h00 às 17h00.
Santos, 13 de junho de 2022.
Comissão Permanente de Licitações I
DILMARA A. PEPICELLI AIRES - Presidente

Anúncio pago com dinheiro do contribuinte: R$ 22,00 por cm/col.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS

A Prefeitura Município da Estancia Turística de Barretos – SP torna público o resultado
do julgamento referente à Tomada de Preços N.º 08/2021, Edital n.º 72/2022 – Objeto
Contratação de empresa de engenharia para prestação de prolongamento da micro
drenagem superficial dos Bairros, Califórnia e Jardim Arizona. Empresa vencedora: TOP
PAV ENGENHARIA EIRELI pelo menor valor global apresentado de R$ 2.456.535,15.
Barretos, 13 de Junho de 2022. Cristina Silva. Departamento de Licitações.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATOS DA COMISSÃO MUNICIPAL E PERMANENTE DE LICITAÇÃO SAÚDE
COMUNICADO
A Comissão Municipal e Permanente de Licitação – Saúde, situada na Rua
Amador Bueno, 333 - 14º andar - sala 1411 – Centro - Santos, comunica que
TORNA SEM EFEITO o aviso de Edital referente ao Pregão Eletrônico n.º
15.189/2022, publicado na edição do dia 13/06/2022.
Santos, 13 de junho de 2022.
PAULA GOMES
Presidente da Comissão Municipal e Permanente de Licitação – Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.034/2022
(COM COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E COM COTA RESERVADA PARA
ME/EPP/COOP)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO MUNICIPAL E PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SAÚDE
AVISO DE EDITAL

Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão, o Pregão Eletrônico nº 16.034/2022–
Processo n.º 27.880/2022-22, que tem como objeto a seleção de propostas para
REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de cimento Portland CP 2-32, a ser
utilizado nos serviços de manutenção pela Secretaria Municipal de Serviços

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.194/2022 (COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E
COTAS RESERVADAS PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.194/2022 –
Processo nº 28.266/2022-60, que tem como objeto a seleção de propostas para
REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de cosméticos medicamentosos:

Públicos-SESERP nos diversos próprios Municipais e vias públicas da Zona Leste, Zona
Noroeste, Morros, Zona Intermediária, Região Central Histórica e Área Continental do
Município, em Pronto Socorros e UBS da Secretaria Municipal de Saúde-SMS em UMES
da Secretaria Municipal de Educação-SEDUC, unidades da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente-SEMAM, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SEDS, Secretaria

ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT. A + VIT. E E CREME COM UREIA 10%.
O encerramento dar-se-á em 30/06/2022, às 08:30h.
O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 944457. Para qualquer esclarecimento, entrar em
contato: telefone (13) 3213-5137 e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.

Municipal de Esportes-SEMES, Secretaria Municipal de Empreendedorismo, Economia
Criativa e Turismo-SEECTUR e da Secretaria Municipal de Cultura-SECULT, conforme
descrição constante no Anexo I – Termo de Referência, do Edital. O encerramento do
recebimento das propostas dar-se-á em 28/06/2022, às 09h00 e a disputa de lances
ocorrerá em 28/06/2022, às 10h00.
O Edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 14/06/2022, no endereço
eletrônico www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo “Licitações-e”.
Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefones (13) 3201-5011/ 3201-5741
ou e-mail: comlic4@santos.sp.gov.br.
Santos, 13 de junho de 2022.
ELIANA OLIVEIRA AMORIM - COORDENADORA DE LICITAÇÕES - COLIC

Anúncio pago com dinheiro do contribuinte: R$ 22,00 por cm/col.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS

A Prefeitura Município da Estancia Turística de Barretos – SP torna público o resultado
do julgamento referente à Tomada de Preços N.º 06/2021, Edital n.º 54/2022 – Objeto:
Contratação de empresa especializada em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECAPEAMENTO
ASFALTICO nos Bairros Ibirapuera, América (Lago) e Rios na cidade de Barretos/SP. Empresa
vencedora: TOP PAV ENGENHARIA EIRELI pelo menor valor global apresentado de R$
825.502,37. Barretos, 13 de junho de 2022. Cristina Silva. Departamento de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES – COLIC
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.035/2022
(COM COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTA RESERVADA PARA
ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão o Pregão Eletrônico n°
16.035/2022, Processo nº 22.603/2022-13, cujo objeto é seleção de propostas para
REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de impressos, destinados ao
abastecimento das unidades de saúde do município, no atendimento de pacientes
da rede ambulatorial, básica, especializada, pré-hospitalar e hospitalar, de acordo
com a descrição constante no Anexo I – Termo de Referência, do Edital. O
encerramento do recebimento das propostas dar-se-á em 29/06/2022, às 09h00. e a
disputa de lances ocorrerá em 29/06/2022, às 10h00.
O Edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 14/06/2022, no endereço
eletrônico www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo “Licitações-e”.
Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefones (13) 3201-5741 / (13)
3201-5011 ou e-mail: comlic4@santos.sp.gov.br.
Santos, 13 de junho de 2022
ELIANA OLIVEIRA AMORIM
COORDENADORA DE LICITAÇÕES – COLIC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico 76/2022 – Processo 111/2022 –
Edital 2.410/2022. Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de construção (concreto
e tijolos), destinados à Secretaria Municipal de Obras e Serviços. O recebimento das propostas
ocorrerá do dia 20/06/2022 até as 09h00min do dia 30/06/2022, e a abertura (sessão pública)
às 09h01min do mesmo dia. Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília/DF. O credenciamento das empresas participantes, cadastro das propostas e sessão pública
serão realizados junto ao Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).
As informações poderão ser adquiridas através do Serviço de Compras e Licitações, pelo e-mail
licitacao@penapolis.sp.gov.br, telefone (18) 3654-2537. O Edital encontra-se disponível no endereço
eletrônico www.penapolis.sp.gov.br, em “Editais - Licitações”, e www.portaldecompraspublicas.com.
br. Penápolis, 10 de junho de 2022. Pablo Ambrósio Ianela - Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI

AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL READEQUADO
PROCESSO Nº. 931/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/2022
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Itariri, a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº. 22/2022, em conformidade com o
Processo nº. 931/2022, tipo menor preço, para o Registro de Preço
para aquisição pneus novos e óleos lubrificantes, em atendimento
à frota de veículos desta Municipalidade, conforme especificações
contidas no TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo I, do Edital. DATA DA
REALIZAÇÃO: dia 29/06/2022, às 9:00 horas. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos
na sessão de processamento logo após o credenciamento dos interessados. Local: Sede da Prefeitura Municipal de Itariri, sito à Rua
Nossa Senhora do Monte Serrat, n. 133, centro, Itariri/SP. O Edital
poderá ser retirado no site da Prefeitura, www.itariri.sp.gov.br e também poderá ser obtido no Departamento de Compras e Licitações
da Prefeitura Municipal de Itariri, localizada na Rua Nossa Senhora
do Monte Serrat, 133, Centro – Itariri (SP), telefone (13) 34187282.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.195/2022 (COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E
COTAS RESERVADAS PARA ME/EPP/COOP)

Anúncio pago com dinheiro do contribuinte: R$ 22,00 por cm/col.

Anúncio pago com dinheiro do contribuinte: R$ 22,00 por cm/col.

AVISO DE EDITAL
A Comissão supramencionada, situada na Rua Dom Pedro II, nº 25 - 4º Andar –
Centro - Santos, CEP 11.010-080, comunica que, de acordo com a Lei Federal nº
8.666/93 e a Lei Municipal nº 3.327/2016, está procedendo à seguinte licitação:
CONCORRÊNCIA Nº 13905/2022– tipo menor preço
PROCESSO Nº 52055/2021-30

Paula Oliveira Lemos, Prefeita Municipal de Barretos – Estado de São Paulo, homologa
a Tomada de Preços n.º 09/2022, Edital n.º 73/2022 – Objeto: Contratação de
empresa de engenharia para prestação de serviços de pavimentação asfáltica e
drenagem na Avenida Alberto Calil e drenagem na rua Ali Salim Ubaiz – no Distrito
Industrial II. Empresa vencedora: TOP PAV ENGENHARIA EIRELI pelo menor valor
global apresentado de R$ 2.192.394,60. Barretos, 13 de junho de 2022.

Anúncio pago com dinheiro do contribuinte: R$ 22,00 por cm/col.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.195/2022 –
Processo nº 26.609/2022-33, que tem como objeto a seleção de propostas para
REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de material odontológico: DENTIFRÍCIO INFANTIL, ESCOVA DENTAL INFANTIL, FIO DENTAL 50 METROS.
O encerramento dar-se-á em 30/06/2022, às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-se à
disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br sob o nº:
944462. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone: (13) 3213-5136
e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.196/2022 (COM COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO,
COTAS RESERVADAS PARA ME/EPP/COOP E COTAS EXCLUSIVAS PARA
ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.196/2022 –
Processo nº 28.184/2022-05, que tem como objeto a seleção de propostas para
REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de medicamentos: FENTANILA
50MCG/ML 10ML FA (C/ CONSERVANTE), HEPARINA SODICA 5.000UI/ML IV 5ML FA,
BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS FRASCO 20ML, AMPICILINA 250MG/5ML FRASCO
60ML, ANFOTERICINA B 50MG PO LIOF SOL INJ FA, BECLOMETASONA 250MCG
SPRAY ORAL, PERMETRINA 1% LOÇÃO 60ML, HIDROXIZINA 2MG/ML XAROPE. O
encerramento dar-se-á em 30/06/2022, às 08:30h.
O Edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 944471.
Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3213-5135 e-mail:
licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.189/2022
(COTAS EXCLUSIVAS PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.189/2022 –
Processo nº 22.268/2022-72, cujo objeto é a aquisição de: ELETROCARDIÓGRAFO 3
CANAIS/12 DERIVAÇÕES, ASPIRADOR CIRÚRGICO E DESFIBRILADOR CONVENCIONAL, para atender as necessidades do Complexo Hospitalar da Zona Noroeste
(Hospital e Maternidade Municipal Dr. Silvério Fontes e Hospital Dr. Arthur Domingues
Pinto). O encerramento dar-se-á em 28/06/2022, às 08:30 horas.
O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 944773. Para qualquer informação, entrar em contato:
telefone: (13) 3213-5137 e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br
Santos, 13 de junho de 2022.
PAULA GOMES
Presidente da Comissão Municipal e Permanente de Licitação – Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO 057/2022- TOMADA DE PREÇOS 003/2022. Encontra-se aberta
na Prefeitura Municipal de Eldorado, a TOMADA DE PREÇOS 003/2022, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, para obra de Requalificação do Parque Municipal Salto da Usina - Eldorado/SP, com
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia
30 de junho de 2022 às 09h00min. O edital em inteiro teor estará à disposição no sítio eletrônico da
prefeitura www.eldorado.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo telefone (13)
3871-6100. Estância Turística de Eldorado, 13 de junho de 2022. Dinoel Pedroso Rocha - Prefeito.
AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO 058/2022- TOMADA DE PREÇOS 004/2022. Encontra-se
aberta na Prefeitura Municipal de Eldorado, a TOMADA DE PREÇOS 004/2022, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, para obra de Revitalização e Infraestrutura Turística da Entrada da Cidade, com
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia
30 de junho de 2022 às 14h00min. O edital em inteiro teor estará à disposição no sítio eletrônico da
prefeitura www.eldorado.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo telefone (13)
3871-6100. Estância Turística de Eldorado, 13 de junho de 2022. Dinoel Pedroso Rocha - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLÂNDIA

TERMO DE REVOGAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO n. 16/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº
04/2022. DECISÃO: REVOGA O CERTAME. “...Ante o quanto acima exposto e considerando
os termos do parecer jurídico em anexo, ANULO o presente certame com fundamento no
artigo 49, da Lei Federal n. 8.666/93 e determino sua repetição e republicação do edital
com as correções necessárias. Mirassolândia/SP, 13/06/2022. Prefeita de Mirassolândia/SP.
A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES,
TORNA PUBLICO QUE AS 13:00 DO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DA PREFEITURA
MUNICIPAL, SITUADA A RUA ANTONIO BATISTA RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SERA
REALIZADO O PROCESSO LICITATORIO 24/2022 NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS
09/2022, DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM REALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DE COZINHA PILOTO NO MUNICIPIO DE
MIRASSOLANDIA, CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE LICITAÇAO DISPONIBILIZADO NO
ENDEREÇO ELETRONICO, www.mirassolandia.sp.gov.br - CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS
SANTOS MATOS - PREFEITA MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 13 DE JUNHO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE EMBU DAS ARTES
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº. 1756/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS DE
N° 015/2021
CONTRATO 022-2022 Livro 06- Folha nº
221 a 223 de 02/06/2022
PREFEITURA
DO
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
TECNOCON
CONTRATADO:
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
EPP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
DA EMEF LUIZ ROBERTO SALINAS
FORTES, NA AV. PROFº GUSTAVO FLEURY
CHARMILOT S/N, JARDIM PARAÍSO,
CONFORME DESCRITO NO PROJETO
BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO
NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E
DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE
INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL
MOTIVO: Constitui objeto do presente Termo
Aditivo a prorrogação do prazo de execução
do Contrato 014/2021, ora aditado, por mais
90 (noventa) dias, a partir de 03 de junho de
2022 e término em 03 de setembro de 2022.
Araraquara, 10 de junho de 2022
CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretaria Municipal da Educação
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ITAPEVI
REPUBLICAÇÃO - Processo SUPRI 216/2022 –
PREGÃO ELETRÔNICO nº 58/2022 – REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO
DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM O
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CIPTEA) E ACESSÓRIOS - Licitação destinada exclusivamente a Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, nos termos do artigo 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006.
Edital disponível gratuitamente nas páginas da internet: http://
www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.
br - CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h30min do
dia 15/06/2022 até às 09h00min do dia 01/07/2022. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h01min do dia 01/07/2022.
- INÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETITIVA): às 09h10 min
do dia 01/07/2022. - Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi,
09/06/2022 – Departamento de Compras e Licitações.

ESTADO DE SÃO PAULO

O Secretário de Administração e Gestão
de Pessoas de Embu das Artes TORNA
PÚBLICO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº
002/2022 – Processo nº 10.679/2022
- Licitação nº 944835 - Contratação
de Empresa para a Prestação de
Serviços de Fornecimento de ValeTransporte das Operadoras, Cartão
Bom, Comcard, SPTrans, Itacard,
Sim Maua, Benfacil, Bem Osasco,
PEC, ou eventuais sucessoras dessas, por demanda, com disponibilização das recargas em cartões eletrônicos aos servidores da Prefeitura
Municipal da Estância Turística de
Embu das Artes que façam uso do
benefício, a encerrar-se às 14h do
dia 29/06/2022. A sessão de Disputa
de Preços está marcada para as
14h30m do dia 29/06/2022. O Pregão
Eletrônico será realizado em sessão
pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as
suas fases e poderá ser acessado pelos sítios (http://www.embudasartes.sp.
gov.br) ou (http://www.licitacoes-e.com.
br). Edital e informações poderão ser
obtidos junto ao Depto. de Licitações,
das 09h às 16h, (11) 4785-3618/3475,
suprimentos@embudasartes.sp.gov.
br e/ou www.embudasartes.sp.gov.br.
Em, 13/06/22.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ITAPEVI
REPUBLICAÇÃO - Processo SUPRI 086/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 48/2022 – AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PVC E INSUMOS - Licitação destinada exclusivamente
a Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, nos termos do artigo 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006. Edital disponível gratuitamente nas
páginas da internet: http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou
www.bbmnetlicitacoes.com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS:
a partir das 19h30min do dia 15/06/2022 até às 09h00min do dia
30/06/2022. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h01min do
dia 30/06/2022. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETITIVA):
às 09h10 min do dia 30/06/2022. - Para todas as referências de
tempo será observado o horário de Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br.
Itapevi, 09/06/2022 – Departamento de Compras e Licitações.

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP
Data do leilão: 23/06/2022 - A partir das: 11:30 as 11:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – AG.
SAO JOSE DOS CAMPOS COD. 0351-4 NA AVENIDA DOUTOR
NELSON D AVILA, Nº 40, CENTRO, SAO JOSE DOS CAMPOS/
SP. HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP
603, estabelecido a Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila
Ré, São Paulo/SP, telefone 11-97334-6595, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70
de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD
08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis
adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no
ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e
o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito)
dias, sob pena de perda do sinal dado.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art.
1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a
atualização até no momento da realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA,
seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances
no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas à comissão de leiloeiro, registro, imposto
e taxas, inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja
ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas
providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso
não sejam localizados.
SED: 30495/2016 - Contrato: 803515850212-0 - CREDOR:
EMGEA - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - AGENTE FIDUCIÁRIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI– CHP
DEVEDOR(ES): LUIZ DONIZETTI JONAS, BRASILEIRO, MOTORISTA, RG: 9.793.770-SSP/SP, CPF: 830.760.188-68 CASADO PELO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA
VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77, COM EDEVANIA TEIXEIRA DE
ALMEIDA JONAS, BRASILEIRA, DO LAR, RG: 26.193.958-0
SSP/SP, CPF: 159.576.128-47. Imóvel sito à: RUA 15 DE JULHO
Nº 331, PARTE DO LOTE Nº 17, DA QUADRA Nº 09, DO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM DAS CEREJEIRAS, SÃO
JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12225-530. Um prédio residencial com 59,50m2 de área construída e seu respectivo terreno
com as seguintes medidas e confrontações: 5,00ms na frente,
confrontando com a Rua de sua situação, 5,00ms nos fundos,
confrontando com parte do lote nº 06; 25,00ms no lado direito
de quem do imóvel olha a Rua de sua situação, confrontando
com o lote nº 18 e 25,00ms no lado esquerdo, confrontando com
o remanescente do lote nº 17, encerrando a área de 125,00m2.
COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 234.592,93
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 200.000,00
São Paulo, 03 de Junho de 2022
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.
Leiloeiro Público Oficial
03/06, 14/06 e 23/06/2022

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ITAPEVI
Processo SUPRI 577/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO
nº 65/2022 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO 1.0, COR
BRANCO, 04 PORTAS, BICOMBUSTÍVEL TRANSMISSÃO
MANUAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS,
TRAVA ELÉTRICA NAS PORTAS, AIRBAG, NOVO, ZERO
QUILÔMETRO. Edital disponível gratuitamente nas páginas
da internet: http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.
bbmnetlicitacoes.com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS: a
partir das 19h30min do dia 15/06/2022 até às 14h00min do dia
29/06/2022. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 14h01min do
dia 29/06/2022. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETITIVA):
às 14h10 min do dia 29/06/2022. - Para todas as referências de
tempo será observado o horário de Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br.
Itapevi, 09/06/2022 – Departamento de Compras e Licitações.

Proclamas
EMBU DAS ARTES
DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCADE EMBU DASARTES
Rua Cândido Portinari, nº 36, Cercado Grande
Embu das Artes - SP - CEP: 06804-180
Tel: 11 4781-5615/ e-mail: rcpnembudasartes@gmail.com
RCPN da Sede da Comarca de Embu das Artes
Edital de Proclamas
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.
JOSÉ DOMINGOS SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão montador, nascido em Teofilândia, BA no
dia dezessete de maio de mil novecentos e oitenta e cinco
(17/05/1985), residente e domiciliado em Embu das Artes,
SP, filho de JOSÉ GRIGÓRIO DA SILVA e de ANA RITA OLIVEIRA SANTOS. CRISTIANE XAVIÉR, estado civil solteira,
profissão assistente administrativo, nascida em São Carlos
do Ivaí, PR no dia trinta de maio de mil novecentos e setenta
e quatro (30/05/1974), residente e domiciliada em Embu das
Artes, SP, filha de ANTONIO XAVIÉR e de CLEUZA PEREIRA XAVIÉR.
KELVIN VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão
ajudante de cozinha, nascido em Taboão da Serra, SP no
dia trinta e um de agosto de mil novecentos e noventa e oito
(31/08/1998), residente e domiciliado em Embu das Artes,
SP, filho de ALDO DA SILVA e de CLEUSA APARECIDA
VIEIRA DA SILVA. ELIANE MORAIS DE JESUS, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em São Paulo, SP
no dia onze de janeiro de mil novecentos e noventa e dois
(11/01/1992), residente e domiciliada em Embu das Artes,
SP, filha de EDMUNDO MORAES DE JESUS e de EDINEUZA MORAIS DOS SANTOS.
AGUINALDO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão feirante, nascido em Rondonópolis, MT no dia dois de setembro
de mil novecentos e setenta e seis (02/09/1976), residente
e domiciliado em Embu das Artes, SP, filho de CREUZA
OLIVEIRA. JUCILENE INACIO DOS SANTOS, estado civil
divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP no
dia cinco de novembro de mil novecentos e setenta e dois
(05/11/1972), residente e domiciliada em Embu das Artes,
SP, filha de ATENOR INACIO DOS SANTOS e de FRANCISCA PORFIRIO DOS SANTOS.
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AMAURI CICERO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido em São Paulo, SP no
dia dezoito de março de mil novecentos e noventa e oito
(18/03/1998), residente e domiciliado em Embu das Artes,
SP, filho de MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS. MARCELA
LEMOS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em Taboão da Serra, SP no dia dois de julho
de dois mil e um (02/07/2001), residente e domiciliada em
Embu das Artes, SP, filha de WASHINGTON DOMINGUES
DE OLIVEIRA e de ABIGAIL LEMOS.
MARCOS BRITO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão
motorista, nascido em Uraí, PR no dia vinte e seis de julho
de mil novecentos e setenta e quatro (26/07/1974), residente
e domiciliado em Embu das Artes, SP, filho de BRUNO BRITO DA SILVA e de APARECIDA CAMARGO DA SILVA. ANDRESA NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteira,
profissão cuidadora, nascida em Una, BA no dia vinte e sete
de abril de mil novecentos e oitenta e sete (27/04/1987), residente e domiciliada em Embu das Artes, SP, filha de JOSÉ
HERMENEGILDO DOS SANTOS e de MARIA DA GLORIA
FERREIRA DO NASCIMENTO.
WILLIAN HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, estado civil
divorciado, profissão vigilante, nascido em Embu das Artes,
SP no dia dois de junho de mil novecentos e oitenta e oito
(02/06/1988), residente e domiciliado em Embu das Artes,
SP, filho de JOÃO SANTA ROSA DE ANDRADE e de MARIA
DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS. ANA PAULA NEVES DA
SILVA, estado civil solteira, profissão aposentada, nascida
em Taboão da Serra, SP no dia vinte e quatro de junho de mil
novecentos e oitenta e quatro (24/06/1984), residente e domiciliada em Embu das Artes, SP, filha de ABIMAEL ACYOLY
DA SILVA e de ANA BATISTA NEVES.
WILLIAN DOS SANTOS COELHO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Taboão da Serra, SP no dia
primeiro de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove
(01/02/1999), residente e domiciliado em Embu das Artes,
SP, filho de JOSE FERNANDO FERREIRA COELHO e de
FATIMA APARECIDA DOS SANTOS COELHO. SANDY
MARTINS SOUZA, estado civil solteira, profissão balconista,
nascida em São Paulo, SP no dia vinte e três de outubro
de mil novecentos e noventa e oito (23/10/1998), residente
e domiciliada em Embu das Artes, SP, filha de ROBERTO
OLIVEIRA SOUZA e de SANDRA MARTINS MOTA.
DANIEL SANTOS ARAUJO, estado civil solteiro, profissão
ajudante de construção civil, nascido em Embu das Artes, SP
no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e noventa
e sete (25/07/1997), residente e domiciliado em Embu das
Artes, SP, filho de ANTONIO TEIXEIRA ARAUJO e de ALDEI
MARIA DOS SANTOS ARAUJO. GEANE CARLA ALEIXO
DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em
Recife, PE no dia quatro de setembro de mil novecentos e
noventa e cinco (04/09/1995), residente e domiciliada em
Embu das Artes, SP, filha de ANDRÉ ALEIXO DA SILVA e de
MARIA JOSÉ DA SILVA.

CARLOS SHIGUERU EKAMOTO, estado civil viúvo, profissão empresário, nascido em Taboão da Serra, SP no dia
vinte e seis de julho de mil novecentos e sessenta e sete
(26/07/1967), residente e domiciliado em Embu das Artes,
SP, filho de ATUMI EKAMOTO e de ANTONIA KISSAKO
MIYOSHITA EKAMOTO. GISELLE TINEN, estado civil solteira, profissão gerente de RH, nascida em São Paulo, SP no
dia dezessete de junho de mil novecentos e sessenta e seis
(17/06/1966), residente e domiciliada em Embu das Artes,
SP, filha de SHOSEI TINEN e de KIYOKA TINEN.

NILSON RODRIGUES DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão gerente de tráfico, nascido em Sousa, PB no dia vinte
e quatro de novembro de mil novecentos e setenta e três
(24/11/1973), residente e domiciliado em Embu das Artes,
SP, filho de MANUEL FÉLIX DE SOUSA e de MARIA RODRIGUES DE SOUSA. MARCIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Guarulhos, SP no dia sete
de setembro de mil novecentos e oitenta e um (07/09/1981),
residente e domiciliada em Embu das Artes, SP, filha de
ROSA MARIA DOS SANTOS.

DAVY RODRIGO GUIDO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Osasco, SP no dia quatorze de janeiro de dois mil e três (14/01/2003), residente e domiciliado
em Embu das Artes, SP, filho de JOSÉ MUNIZ DE JESUS
GUIDO e de MARIA DAS DORES DA SILVA PINTO GUIDO.
VANESSA SOARES DA SILVA, estado civil solteira, profissão
manicure, nascida em São Paulo, SP no dia vinte de agosto
de dois mil (20/08/2000), residente e domiciliada em Embu
das Artes, SP, filha de GENILSON DAMASIO DA SILVA e de
MARIA CICERA SILVA DOS SANTOS.

JUANEZ ESTEVES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão controlador de acesso, nascido em Teófilo Otoni, MG no
dia seis de junho de mil novecentos e setenta (06/06/1970),
residente e domiciliado em Embu das Artes, SP, filho de
JOÃO ESTEVES DA SILVA e de MARIA FRANCISCO DE
JESUS. AUGUSTA SANTOS MONTEIRO DA SILVA, estado
civil viúva, profissão operadora de caixa, nascida em Queimadas, BA no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e
oitenta e seis (27/05/1986), residente e domiciliada em Embu
das Artes, SP, filha de PEDRO JOSE MONTEIRO e de DOMINGAS NERES DOS SANTOS.

VALDINEI DE JESUS REIS, estado civil divorciado, profissão marcineiro, nascido em São Paulo, SP no dia oito de
setembro de mil novecentos e oitenta (08/09/1980), residente
e domiciliado em Embu das Artes, SP, filho de ALZIRA DE
JESUS REIS. EDIANA RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Embu das Artes, SP no dia
quatorze de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco
(14/11/1985), residente e domiciliada em Embu das Artes,
SP, filha de ELCIDIO RIBEIRO DA SILVA e de MARIA LUZIA
RIBEIRO DA SILVA.

HUAN CARLOS TAVARES PETERSEN, estado civil solteiro, profissão engenheiro, nascido em Guarapari, ES no
dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e oito
(15/09/1988), residente e domiciliado em Embu das Artes,
SP, filho de CARLOS PORTO PETERSEN e de NILZETH TAVARES DOS SANTOS PETERSEN. BRISATERRA DE JESUS LEMOS, estado civil solteira, profissão administradora,
nascida em Itamaraju, BA no dia vinte e dois de maio de mil
novecentos e oitenta e sete (22/05/1987), residente e domiciliada em Embu das Artes, SP, filha de HONORIO LEMOS
FILHO e de ALMERINDA DE JESUS LEMOS.

EVANDRO LUIZ LANGARO, estado civil solteiro, profissão operador de máquina, nascido em Rebouças, PR no
dia vinte e dois de maio de mil novecentos e oitenta e três
(22/05/1983), residente e domiciliado em Embu das Artes,
SP, filho de ANTONIO LANGARO SOBRINHO e de LURDES LANGARO. DANIELA LOPES NOGUEIRA, estado civil
solteira, profissão professora, nascida em Embu das Artes,
SP no dia vinte e sete de março de mil novecentos e oitenta
e dois (27/03/1982), residente e domiciliada em Embu das
Artes, SP, filha de JOÃO NOGUEIRA e de ELZA ANGELICA
LOPES NOGUEIRA.

JOEL FRANCISCO DA CRUZ JUNIOR, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido em São Paulo, SP no
dia doze de setembro de mil novecentos e noventa e quatro
(12/09/1994), residente e domiciliado em Embu das Artes,
SP, filho de JOEL FRANCISCO DA CRUZ e de EDVANIA
HENRIQUE DOS SANTOS. VICTÓRIA DA SILVA ABREU,
estado civil solteira, profissão empresária, nascida em Taboão da Serra, SP no dia seis de janeiro de dois mil e um
(06/01/2001), residente e domiciliada em Embu das Artes,
SP, filha de GIOVANI BARBOSA DE ABREU e de CRISTIANE DA SILVA ARRUDA.

GABRIEL LIMA SOUZA, estado civil solteiro, profissão suporte de T.I, nascido em Taboão da Serra, SP no dia dez
de maio de mil novecentos e noventa e oito (10/05/1998),
residente e domiciliado em Embu das Artes, SP, filho de
MOYSES DE OLIVEIRA SOUZA e de ELIZABETE CRUZ
LIMA SOUZA. NAIARA DE MACEDO CAMPOS, estado civil
solteira, profissão auxiliar, nascida em São Paulo, SP no dia
seis de janeiro de dois mil e dois (06/01/2002), residente e
domiciliada em Embu das Artes, SP, filha de VANDERLEY
MARTINS CAMPOS e de MARIA APARECIDA DE MACEDO
BRITO CAMPOS.

MARCONI DA CONCEIÇÃO ALVES, estado civil solteiro,
profissão líder de produção, nascido em São Paulo, SP no
dia dezoito de novembro de mil novecentos e noventa e dois
(18/11/1992), residente e domiciliado em Embu das Artes,
SP, filho de EXPEDITO PESSOA ALVES e de ANTONIA
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES. ELEN REBECA PINHEIRO
ROCHA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em
Ananindeua, PA no dia três de dezembro de mil novecentos
e noventa e nove (03/12/1999), residente e domiciliada em
Embu das Artes, SP, filha de ELENILSON ARAÚJO ROCHA
e de JAQUELINI DE LIMA MATOS PINHEIRO.

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

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO
E SANEAMENTO AMBIENTAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO À
CONTRATAÇÃO
Contrato nº 18/2022
Processo Administrativo nº 232/2019
Pregão Presencial nº 01/2019
Objeto: Termo aditivo de prorrogação à
contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores, plataformas
elevatórias e monta carga nas instalações
do SAESA-SCS. Prazo: 12 (doze) meses.
Valor: R$ 26.971,76 (vinte e seis mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e seis
centavos). Assinatura: 18/04/2022. Contratada: ALPR Elevadores Ltda. São Caetano
do Sul, 13 de junho de 2022 – Dr. Marcelo
Doval Mendes – Superintendente do SAESA-SCS.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS
“RESUMO: Processo 2141/2022 - Modalidade Pregão Eletrônico nº 25/2022 Registro de
Preço para Fornecimento de Mobiliário em
Geral. DATA DE ABERTURA: “Fica designada para o dia 20 de junho de 2022 às 09:30
horas, a sessão de prosseguimento da licitação a ser realizada no endereço eletrônico
https://pregaoeletronico.saocaetanodosul.
sp.gov.br/. São Caetano do Sul, 13 de junho
de 2022. Carolina Morales Duwe-Diretora do
Departamento de Licitações e Contratos
ERRATA
CONFORME PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, PUBLICADO NESTE
JORNAL NO DIA 03/06/2022 (PAG. B10), REFERENTE AO MUTUARIO - LUIZ DONIZETTI JONAS - CHB. 803515850212-0. FAZEMOS A SEGUINTE CORREÇÃO:
ONDE SE LÊ: ... SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ ...
LEIA-SÊ: ... SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS:
R$ 234.592,93...
São Paulo, 14 de Junho de 2022
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.
Leiloeiro Público Oficial

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E
INTIMAÇÃO
BRAGANÇA PAULISTA - SP
Data do leilão: 14/06/2022 as: 11:30
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA TUPY, Nº 151, TABOAO, BRAGANCA PAULISTA, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA,
ITUPEVA - SP CEP: 13299-212, telefone (11) 93285-4559,
faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia
e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização da Carta de Crédito, será
feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante
pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de
arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento, será feita através de Carta de
Crédito de uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda.
A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá
ser efetivada através e, com prévia e devida análise de uma
instituição Financeira escolhida pelo comprador.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis
constantes deste edital deverão procurar uma Instituição
Financeira com a antecedência necessária a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da
EMGEA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob
o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de
bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante
fica ciente que será o responsável pelas providências de
desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados,
informações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários,
caso não sejam localizados.
SED B51057 - CONTRATO 802935833241 - EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
CESAR ALEXANDRE CAVALHEIRO DOMINICI , BRASILEIRO(A), OPERADOR DE EMPILHADEIRA , CPF
254.965.808-62, CI 26542492-6 SSP/SP, SOLTEIRO (A) E
CONJUGE, SE CASADO (A) ESTIVER.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA, A RUA DORIVAL MACHADO DE OLIVEIRA, Nº 58, CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE
JARDIM, JD IGUATEMI (CIDADE JARDIM), EM BRAGANCA PAULISTA, SP, COM A AREA DE CONSTRUCAO DE
69,03M2, AREA DE 425,26M2, COM TODAS AS SUAS
INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
BRAGANÇA PAULISTA, 26/05/2022
ARY ANDRE NETO

PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2022
PROCESSO N.º 436/2022
A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, através
do Setor de Compras, faz saber a quantos possa
interessar que, se acha aberta licitação na Modalidade
Pregão Presencial n.º 23/2022, do tipo menor preço
global, destinada a seleção de proposta mais vantajosa
para Contratação de empresa especializada para
prestação de Serviço de Atendimento a crianças
especiais da rede pública para desenvolvimento
Psicopedagógico, realizado com cavalos, em
conformidade com as especificações constantes no
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Edital através de
correspondência eletrônica (email), encaminhados para
compras3@saomiguelarcanjo.sp.gov.br,
compras1@
saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou através do site www.
saomiguelarcanjo.sp.gov.br sem ônus aos interessados
solicitantes. Encerramento: às 09:15 horas do dia 28 de
junho de 2022. Informações: das 9:00 às 17:00 horas,
Endereço: Praça Antonio Ferreira Leme, n.º53, Centro,
SMA, Telefax: (15) 3279-8000. São Miguel Arcanjo, 13 de
junho de 2022. Paulo Ricardo da Silva – Prefeito Municipal.

Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser
conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://flip.gazetasp.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Proc. nº 21489/18 - Concurso Público – Edital 02/2018 - Ref. Ofício I.ADM. nº 1383/2022 – SEEDUC 100
1391232
16/03/00
Luigi Minorelli Panazzolo
57
Secretaria Municipal de Educação. EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 20ª CONVOCAÇÃO. A Prefeitura Municipal
101
1340313
16/01/64
Fernando Wolf Lebrao
57
de São Caetano do Sul, através da SEPLAG convoca os candidatos aprovados no Concurso Público realizado sob
102
1349031
17/04/81
Marcos Antonio Da Mata
56,5
as disposições do Edital 02/2018, abaixo relacionados, a comparecerem no Teatro Santos Dumont – localizado à
103
1391256
30/07/72
Adriana Goncalves de Oliveira
56,5
Av. Goiás nº 1.111, Centro, em São Caetano do Sul, para a apresentação de documentos e realização da avaliação
104
1369373
30/08/87
Heloiza Alves Da Silva
56,5
admissional, de caráter eliminatório. O comparecimento deverá se processar de acordo com a escala abaixo, cuja
105
1348692
23/07/93
Gabriel Batista Rodrigues Leite
56,5
chamada obedece à ordem de classiﬁcação, já observado o critério de desempate. Será desclassiﬁcado/eliminado o
Lactarista (27º a 36º)
candidato que deixar de comparecer à convocação.
DIA 23/06/2022 - HORÁRIO: 09 HS - QUINTA-FEIRA
POSIÇÃO
Nº INSC
DATA NASC
CANDIDATO
NOTA FINAL
Auxiliar de Primeira Infância (739º a 814º)
27
1362516
31/08/96
Flavia Silva De Oliveira
78
28
1403693
25/03/63
Maria Lucia Dos Santos
78
POSIÇÃO
Nº INSC
DATA NASC
CANDIDATO
NOTA FINAL
29
1376065
18/02/91
Samantha Feu De Oliveira Azevedo Martins
78
739
1347866
29/03/00
Lucas Violin Rodrigues
58
30
1398039
16/12/64
Ana Maria Cavalvante Domingos
78
740
1355267
25/11/70
Deoclides Da Silva Neto
58
31
1395576
23/11/70
Antonia
Lucimar
Da
Silva
Mendes
78
741
1396910
22/10/68
Jacyra Aparecida Pinto Fernandes
58
32
1400968
23/11/80
Raquel Zamboni
78
742
1390507
03/05/73
Ana Maria Silva Coiado
58
33
1394894
28/07/89
Carolina
Novaes
Petit
78
743
1395557
24/06/79
Tatiane Gomes Ribeiro Da Silva
58
34
1356403
09/03/91
Eliani Fabiano Moreno
78
744
1374089
26/09/85
Andre Batista
58
35
1349020
16/11/95
Raissa Grizante Bianch
77
745
1355125
22/01/86
Jose Francisco Costa Filho
58
36
1396326
10/03/71
Ana Cleide De Oliveira
77
746
1360184
28/07/86
Gisele Arrojo Varga
58
747
1380449
25/09/61
Yara Aparecida Elias
58
Professor Nível I – Educação Infantil (280º a 320º)
748
1337953
16/03/67
Josinei Nunes De Carvalho
58
POSIÇÃO
Nº INSC
DATA NASC
CANDIDATO
NOTA FINAL
749
1340653
17/05/68
Rosangela Mendez
58
280
1354710
04/07/82
Ana Carolina Do Monte
61,5
750
1339148
04/01/80
Marcia Alves Nunes
58
281
1381021
12/11/82
Soraya Martini Mantovani
61,5
751
1375255
14/06/82
Vanessa Belarmino
58
282
1355114
26/12/93
Veronica Sampaio Da Mata Jacon
61,5
752
1403477
25/02/83
Priscila Regina Da Costa
58
283
1395902
04/02/64
Veraci De Souza Bezerra
61,5
753
1378151
02/10/84
Juliana Borges Da Silva Andrade
58
284
1358727
18/06/80
Adriana Constantino Souto
61,5
754
1388356
30/11/86
Diones Carlos Pires De Oliveira
58
285
1348776
05/08/91
Jessica Aparecida Damalgo
61,5
755
1400972
24/05/87
Valeria Lodi Daniel
58
286
1403694
25/03/63
Maria Lucia Dos Santos
61,5
756
1349690
15/04/98
Nathalia Firme Da Silva
58
287
1398735
04/04/85
Fernanda Da Silva Matos
61
757
1384446
06/04/74
Eliete Almeida Procopio
58
288
1379947
25/04/81
Cristiane Palarmini
61
758
1394066
30/12/77
Adriana De Fatima Garcia Basilio
58
289
1386369
06/09/86
Vandeli Rosa Da Silva
61
759
1369782
25/09/93
Felipe Dos Santos Herrera
58
290
1400244
19/10/84
Adriana Cristina Peixoto Marques
61
760
1356589
04/06/76
Marisa Cristina David
58
291
1338170
27/07/92
Evelyn Leite Braz Martins
61
761
1399526
06/03/63
Maristela Krambeck Toledo
58
292
1374873
21/06/78
Juliana Dalla Pacce
61
762
1407356
21/12/66
Cleuzia Israel Gonzaga
58
293
1346329
29/03/79
Riane Marinelli Brunelli
61
763
1347141
14/12/77
Michelle Ortiz Vorrath
58
294
1406614
21/01/76
Crisley De Medeiros De Souza
61
764
1407272
08/12/78
Luciene Luiz Da Silva Braz
58
295
1402150
31/08/88
Andressa Dos Santos Menezes
61
765
1359276
28/09/81
Ilda Da Silva Costa
58
296
1380852
03/08/91
Zulkielly De Oliveira Rabelo
61
766
1349232
24/05/84
Gisleni De Cassia Pereira
58
297
1399764
02/05/73
Jane Raquel De Lima Cippiciani
61
767
1402424
19/11/70
Sergio Luis De Oliveira
58
298
1339705
27/11/76
Angelica De Lemos
61
768
1394266
13/12/77
Carolina Rodrigues Alves Da Silva
58
299
1377294
06/11/86
Juliane Olivia Dos Anjos
61
769
1367282
29/08/96
Fernanda Ayre Akamine Milanesio
58
300
1386838
16/05/79
Flavia Maria Evangelista Menezes
61
770
1396799
06/08/71
Andreia De Freitas
58
301
1399871
27/05/83
Rosimeire Ferreira Sampaio
61
771
1356255
14/11/75
Victor Rodrigues Da Fonseca
58
302
1399704
04/04/78
Vivian Orsini
61
772
1383948
19/10/84
Erika Menezes Machado
58
303
1379907
25/03/80
Adriana Maria Stadler
61
773
1364931
31/05/95
Jessica Barboza Ferreira
58
304
1398250
01/04/83
Taciane Da Silva Oliveira
61
774
1397018
06/12/74
Elaine Melo De Oliveira
58
305
1364531
19/01/89
Daniela Da Silva Cardoso
61
775
1350924
07/05/89
Eduardo Jose De Azevedo
58
306
1345690
11/08/76
Tatiana Pajuelo Cruz
61
776
1357707
01/07/95
Carolina Zanelatto Fernandes Ferreira
57,5
307
1405116
10/04/81
Diana Batista De Souza Figueiredo
61
777
1369967
23/01/97
Deyse Pereira Dos Santos
57,5
308
1352292
25/02/62
Maria Aparecida De Oliveira
61
778
1338344
14/02/74
Sonia Maria Nunes
57,5
309
1377978
31/12/92
Maryna Oliveira Jenebro
60,5
779
1387732
27/12/86
Tatiane Rodrigues Da Rocha
57,5
310
1352231
05/03/83
Daniela Paparasso Da Silva
60,5
780
1348569
12/06/87
Nathalia Batista
57,5
311
1394071
28/09/91
Carolina Jenckel Ferreira
60,5
781
1382261
28/09/85
Carolina Jorge Rapini
57,5
312
1370614
07/03/93
Carolina Santana De Souza
60,5
782
1403237
20/03/82
Antonia Erice Cunha De Sousa
57,5
313
1369004
19/10/76
Irani Alves De Oliveira Rocha
60,5
783
1369018
14/12/82
Ana Maria De Souza Lopes
57,5
314
1365100
29/03/80
Gilcilei Fernandes Silva
60,5
784
1387808
30/07/86
Ellen Araujo Do Nascimento Lima
57,5
315
1387252
30/05/85
Lorena Maia Rodrigues Sales
60,5
785
1340548
19/09/88
Mayumi Maura De Oliveira Leon
57,5
316
1370833
30/12/90
Luciana Santoro Oliveira
60,5
786
1378603
02/10/90
Gisele De Jesus Batista Bento
57,5
317
1371893
16/03/89
Islany Maria Dos Santos
60,5
787
1338870
30/11/85
Elisangela Aparecida Da Silva Oliveira
57,5
318
1375606
01/10/91
Leticia Goncalves Maranconi Caramello
60,5
788
1354435
06/09/86
Jaqueline Cristina Dos Santos
57,5
319
1376089
12/04/80
Suzanna Christina Da Silva Delmont Dos Santos
60,5
789
1356764
07/03/94
Amanda Maria Herculano
57,5
320
1388021
02/09/98
Mayara Vitoria Teles Botelho
60,5
790
1356195
28/08/96
Karoline Saldanha Lopes
57,5
791
1374056
11/09/97
Karen Caroline Silva
57,5
Professor Nível I – Ensino Fundamental (192º a 214º)
792
1393822
25/10/00
Joice Araujo Batista
57,5
793
1379351
16/12/93
Dayane Silva De Araujo
57,5
POSIÇÃO
Nº INSC
DATA NASC
CANDIDATO
NOTA FINAL
794
1364396
10/04/98
Rita De Cassia Andrade Moreira
57,5
192
1341692
05/12/80
Heloisa Aparecida David Benﬁca
63
795
1400834
20/02/69
Dilza Marques Ribeiro Silva
57,5
193
1386420
04/05/66
Sara Gois Nascimento
63
796
1359748
29/10/81
Maria De Fatima Mascena Landim
57,5
194
1406972
22/03/69
Claudia Cristina Longo De Jesus Soares
63
797
1380403
09/10/84
Valdinea Castro De Oliveira
57,5
195
1382655
10/12/75
Jefferson Goncalves Da Silva
63
798
1395104
21/11/89
Fernanda Duarte Silva Ferreira
57,5
196
1378678
15/05/83
Antonio De Padua Galvao Dos Santos
63
799
1395441
08/05/79
Sandra Aparecida Farias
57,5
197
1397201
06/08/61
Rosmeri Stela Bezerra
63
800
1346141
16/07/79
Marlene Ferreira Da Rocha
57,5
198
1404458
06/10/83
Patricia Cavalcante De Sousa Kollar
63
801
1368130
02/07/87
Aparecida Fernandes Domingos
57,5
199
1397346
11/05/77
Lucimar Sabino Braga De Maria
63
802
1360771
19/12/91
Aline Silva Dos Santos
57,5
200
1378153
29/02/68
Sandra Maria Generoso
63
803
1364165
23/02/94
Rosana Carla Porﬁrio
57,5
201
1356212
21/06/63
Vera Lucia Sanches Ribeiro
63
804
1393723
02/04/95
Jessica De Jesus Santos
57,5
202
1391653
13/01/88
Barbara Bermudes Contato
63
805
1401905
29/09/64
Margrida Pereira De Souza Ladez
57,5
203
1374932
29/07/86
Cristina Da Silva Ceccon
63
806
1359404
10/01/83
Barbara Aparecida Moraes De Souza
57,5
204
1386861
05/03/56
Luiz Carlos Dos Anjos Freitas
62,5
807
1338069
10/05/86
Debora Vitor Goncalves
57,5
205
1391577
29/04/78
Andreia Vilar Pando Lima
62,5
808
1363141
22/04/90
Karoline Reynaud
57,5
206
1389757
27/09/79
Fabiana Cristina Fernandes Seyssel
62,5
809
1392317
16/12/90
Andriara Iane Rocha
57,5
207
1338797
15/01/97
Keyla Sandy Alves De Sobral
62,5
810
1350840
17/01/96
Laryssa Biroli Pereira Da Silva
57,5
208
1392155
27/01/74
Rosicler Romero
62,5
811
1361036
19/09/97
Marcela Herrera Dos Santos
57,5
209
1402297
25/08/81
Evilene Marques De Freitas
62,5
812
1373447
17/11/98
Leticia De Farias Jancauskas
57,5
210
1390898
04/05/74
Adriana Barbosa Da Silva
62,5
813
1385571
17/06/81
Camila Abendroth Correa Marquardt
57,5
211
1386786
22/03/64
Elma Dos Santos
62,5
814
1337401
07/05/95
Rodrigo Barbosa Georgiadis
57,5
212
1341035
26/10/80
Angela Maria Camargo
62,5
213
1374540
23/10/83
Danilo Ribeiro
62,5
Merendeira (123º a 135º)
214
1394070
28/09/91
Carolina Jenckel Ferreira
62,5
POSIÇÃO
Nº INSC
DATA NASC
CANDIDATO
NOTA FINAL
Professor Nível II – Educação Física (22º a 25º)
123
1393345
20/10/67
Tania Cristina Cironak
71
124
1402204
25/04/76
Zenilda De Oliveira Araujo
71
POSIÇÃO
Nº INSC
DATA NASC
CANDIDATO
NOTA FINAL
125
1397594
18/09/83
Kelly Cristina Gomes Nunes
71
22
1350387
10/07/86
Paulo Eduardo Medawar Raschka
66,5
126
1391068
10/01/97
Henrique Rodrigues Corniatti
71
23
1390247
17/05/82
Macson Franca
66
127
1382423
23/01/63
Regina Aparecida Nasorri
71
24
1402538
10/05/81
Paula Lemos
66
128
1342535
21/05/79
Noelia Barbosa De Freitas
71
25
1400092
21/06/83
Airton Nascimento Biscaro
66
129
1404013
13/12/80
Fernanda Santos Nunes Franco
71
130
1340148
15/06/85
Kelly Dos Santos Goes
71
Professor Nível II – Italiano (6º a 8º)
131
1400034
23/07/60
Antonio Donizeti Carmo
71
POSIÇÃO
Nº INSC
DATA NASC
CANDIDATO
NOTA FINAL
132
1380378
08/02/75
Kelly De Nadai Viana
71
6
1359782
02/09/88
Karine Lyziane Nascimento Leite De Freitas
70,5
133
1400692
05/12/76
Roseli Aparecida Da Silva Souza De Assis
71
7
1399519
24/09/64
Maria Tamburrelli
67
134
1389274
17/01/85
Maria Josenir Nascimento Silva
71
8
1372114
18/10/83
Leonardo Ultramari
55,5
135
1400158
12/02/57
Vera Lucia Michelon
70
Professor Nível II – Alemão (3º)
Inspetor de Alunos (98º a 105º)
POSIÇÃO
Nº INSC
DATA NASC
CANDIDATO
NOTA FINAL
POSIÇÃO
Nº INSC
DATA NASC
CANDIDATO
NOTA FINAL
3
1407955
26/12/57
Elcias Correia Mota
67,5
98
1390109
18/02/78
Dilma Borges Pereira
57
99
1383211
24/10/85
Fernando Magno Santos Borba
57
São Caetano do Sul, 13 de junho de 2022. STEFÂNIA WLUDARSKI-Secretária Municipal de Planejamento e Gestão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Edital: 59/22. Processo Administrativo: 1104/22. Tomada de Preços:
11/22. Objeto: contratação de empresa para reconstrução do telhado do
Terminal Rodoviário. O Edital será disponibilizado no site http://www.
pirassununga.sp.gov.br, a partir do dia 14 de junho de 2022. Os envelopes deverão ser protocolados até as 09:00 horas do dia 30 de junho
de 2022, na Seção de Licitações. Pirassununga, 13 de junho de 2022.
Sandra R. Fadini Carbonaro – Chefe da Seção de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA (DESTINADA À
AMPLA PARTICIPAÇÃO)
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância
Balneária de Peruibe o PREGÃO ELETRÔNICO Nº
35/2022 - Processo nº 6.253/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS
PARA TRANSPORTE DE EQUIPES PARA USO DO
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO VILA ERMINDA (CRAS) E DO CENTRO DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CREAS), conforme condições e especificações contidas no Edital e seus anexos, cujo edital se
encontrará disponível no Site da Prefeitura Municipal de Peruíbe através do link: http://www.peruibe3.
sp.gov.br/editais-para-concorrencia-publica/ e no
site: www.comprasbr.com.br a partir do dia 14 / 06
/ 2022.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as
09:00 horas do dia 14 / 06 /2022.
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 09:00
horas do dia 29 / 06 /2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: as
09:01 horas do dia 29 / 06 /2022.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LANCES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFICADAS: às 09:30 horas do dia 29 / 06 /2022.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
LOCAL: www.comprasbr.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE,
EM 13 DE JUNHO DE 2022.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS
DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº 07/2022 – Processo de
Compras 398/2022 – Objeto: o Registro de
Preços para aquisição de materiais elétricos
para uso da Universidade Municipal de São
Caetano do Sul, a Pregoeira ADJUDICOU o
objeto da licitação às empresas vencedoras
e o Reitor da Universidade Municipal de São
Caetano do Sul – USCS HOMOLOGOU o
processo licitatório às empresas descritas
abaixo. O lote 01 no valor de R$ 65.134,00,
o lote 03 no valor de R$ 23.260,00 e o lote
04 no valor R$ 6.114,00, à empresa ELETRO EPI COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE
MATERIAIS E CONDUTORES ELÉTRICOS
E AUTOMAÇÃO CNPJ 05.021.211/000124, o lote 02 no valor de R$ 196.999,98,
o lote 05 no valor de R$ 33.195,24, o lote
06 no valor R$ 67.932,80, o lote 07 no valor de R$59.231,00 e o lote 08 no valor R$
74.290,00, à empresa CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI-EPP CNPJ 01.157.868/0001-62
São Caetano do Sul, 13 de Junho de 2022.
Cristiane Benincasa Rio - Pregoeira
Prof. Dr. Leandro Campi Prearo – Reitor

gazetasp.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO – AO CONTRATO Nº 68/2019 - PROC.
Nº 300.085/2020-oriundo do processo nº
23/2020, CONTRATADA: PLOTCOPIAS
SERVIÇOS LTDA– OBJETO: Fica prorrogado o contrato supra descrito por 12 (doze)
meses, a partir de 08 de junho de 2022. Valor
Total- R$ 63.960,00. DATA DA ASSINATURA: 07/06/2022 CONTRATANTE: Secretaria
Municipal de Obras e Habitação.

Processo SUPRI 294/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 64/2022 – REGISTRO DE PREÇOS
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO PARA AS SECRETARIAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI - Licitação
diferenciada com itens de ampla participação e itens exclusivos para ME, EPP e MEI, nos termos do Artigo 48,
III, da Lei Complementar nº 123/2006. Edital disponível
gratuitamente nas páginas da internet: http://www.itapevi.
sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.br CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h30min
do dia 15/06/2022 até às 09h00min do dia 29/06/2022.
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h01min do dia
29/06/2022. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETITIVA): às 09h10 min do dia 29/06/2022. - Para todas as
referências de tempo será observado o horário de Brasília
(DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. E-mail:
licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 09/06/2022 – Departamento de Compras e Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO - (RESUMIDO)
TP n° 04/2022 - PROCESSO n° 036/2022.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global.
SETOR REQUISITANTE: Secretaria de
Desenvolvimento Municipal.
OBJETO: a Contratação de empresa especializada
para a execução de obra relacionada à Criação de
Espaço de Lazer, Esporte, Recreação e Cultura no município de Lucélia – SP, com fornecimento de materiais,
mão de obra e equipamentos necessários, de acordo
com Requisição nº096/2022/SDM, conforme memorial
descritivo e planilha orçamentaria.
ENCERRAMENTO: 01/07/2022, às 09h00min.
O Edital completo da presente licitação, onde constam
todas as informações relativas à Tomada de Preço, poderá ser obtido no site oficial da Prefeitura de Lucélia
(www.lucelia.sp.gov.br), demais informações e quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos pessoalmente junto ao Setor de Licitação desta Prefeitura,
sito à Av. Brasil n° 1101, nesta cidade de Lucélia/SP,
através do tel.18 3551-9200, ou via e-mail lucelialicitacao@gmail.com de segunda a sexta-feira, no horário
de expediente.
Lucélia/SP, 09 de Junho de 2022.
TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO
Prefeita Municipal.

FUNDAÇÃO DAS ARTES
DE SÃO CAETANO DO SUL
AVISO DE ABERTURA DO
ENVELOPE PROPOSTA DA
TOMADA DE PREÇO 001/2022
A Fundação das Artes de São Caetano do
Sul, através da Comissão Permanente de
Licitação, torna-se público que realizará a
abertura dos envelopes das propostas, pertinentes ao procedimento licitatório em epígrafe, ficando os licitantes intimados nos termos do inc. III do art. 43 da Lei n° 8666/93.
Data da abertura: 15 de junho de 2022 as
10:00 horas na sede da Fundação das Artes
de São Caetano do Sul, sito Rua Visconde
de Inhaúma, 730 – São Caetano do Sul.
JOSÉ CARLOS RUFATO JUNIOR
Setor de Compras
Fundação das Artes de São Caetano do Sul

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ITAPEVI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ITAPEVI
Processo SUPRI 257/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 66/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PERMISSÃO DE USO POR
TEMPO INDETERMINADO, DE ATÉ O LIMITE DE 20
(VINTE) LICENÇAS DE SOFTWARE ESPECÍFICO VISANDO RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MANUTENÇÃO, E SUPORTE
OPERACIONAL, OBJETIVANDO O INCREMENTO NA
ARRECADAÇÃO E MELHORIA NO ATENDIMENTO AO
CIDADÃO. Edital disponível gratuitamente nas páginas da
internet: http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.
bbmnetlicitacoes.com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS:
a partir das 19h30min do dia 15/06/2022 até às 14h00min
do dia 30/06/2022. - ABERTURA DAS PROPOSTAS:
às 14h01min do dia 30/06/2022. - INÍCIO DO PREGÃO
(FASE COMPETITIVA): às 14h10 min do dia 30/06/2022.
- Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11)
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi,
09/06/2022 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ITAPEVI
Processo SUPRI 130/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 67/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE
FORMAÇÃO CONTINUADA DE FORMA REMOTA AOS
PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPEVI, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO PAULISTA NO SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Licitação exclusiva para ME, EPP e MEI, nos termos do
Artigo 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006. Edital disponível gratuitamente nas páginas da internet: http://www.
itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.
br - CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h30min
do dia 15/06/2022 até às 14h00min do dia 01/07/2022. ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 14h01min do dia
01/07/2022. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETITIVA): às 14h10 min do dia 01/07/2022. - Para todas as
referências de tempo será observado o horário de Brasília
(DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. E-mail:
licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 09/06/2022 – Departamento de Compras e Licitações.
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9ª Vara Cível do Foro Central, Comarca de São Paulo - SP
EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação do executado ESPÓLIO DE JOSÉ ZACHARIAS MATTA, inscrito no CPF sob nº 115.409.408-10, na pessoa do inventariante RICARDO MATTA, inscrito no CPF sob nº
003.973.438-25, bem como seu cônjuge se casado for, do credor fiduciário BANCO BRADESCO S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, da interessada Cristina Roberta Nahra, inscrita no CPF sob
nº 979.651.039-15, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, e demais interessados. O Dr. RODRIGO GALVÃO MEDINA, MM. Juiz de Direito da 9ª 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 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 EDIFÍCIO JARDIM BUENOS AIRES, inscrito no CNPJ nº 54.030.317/0001-08 em face de ESPÓLIO DE JOSÉ ZACHARIAS MATTA - processo nº 1086050-13.2017.8.26.0100,
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 20/06/2022 às 15h45, e se encerrará dia 23/06/2022 às 15h45, 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 23/06/2022 às 15h46, e se encerrará no dia 13/07/2022 às
15h45, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – Direitos sobre o apartamento nº 32 no 3º andar ou 4º pavimento, do Edifício Jardim
Buenos Aires, sito à rua Piauí nº 615, no 7º subdistrito Consolação, com a área exclusiva de 124,8710m2, suas quotas proporcionais de 16,7817m2 e 8,539m2, respectivamente, nas áreas de uso comum do
edifício e do andar, somando, portanto, a área total construída de 149,7059m2 (2,505% da área construída total do prédio), correspondendo-lhe uma quota parte ideal de 2,394% ou 25,0015m2 do terreno.
Contribuinte nº 010.008.0121-7, objeto da matrícula nº 24.159 do 5º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 866.790,52 (novembro/2021). Valor da Avaliação atualizado até
abril de 2022: R$ 910.523,00 (novecentos e dez mil, quinhentos e vinte e três reais) - 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$ 12.509,52 até 11.04.2022. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$
1.875,93 até 11.04.2022. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 104.635,98 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. 705 - 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, 11 de abril de 2022. RODRIGO GALVÃO MEDINA - Juiz de Direito.

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562 - multipliqueleilões.com.br
4ª Vara Cível do Foro Regional de Santana, Comarca de São Paulo - SP

6ª Vara Cível da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo
EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação do executado Fabiano Fioratti, inscrito no CPF sob nº 116.475.368-12, bem como seu cônjuge se casado for, de LUCIANO FIORATTI, inscrito
no CPF sob nº 053.585.088-30 e seu cônjuge LAIS HELENA RIBEIRO DA CUNHA FERNANDES FIORATTI, inscrita no CPF sob nº 066.811.948-93, da PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAURU, e demais interessados. O Dr. André Luís Bicalho Buchignani, MM. Juiz de Direito da 6ª 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 de bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada
por Residencial Parque dos SabiÁs I, inscrito no CNPJ nº 02.519.933/0001-15 em face de Fabiano Fioratti - processo nº 1020772-89.2016.8.26.0071, 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 20/06/2022 às 14h30, e se encerrará dia 23/06/2022 às 14h30, 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 23/06/
2022 às 14h31, e se encerrará no dia 13/07/2022 às 14h30, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – Apartamento
sob o nº 41-B, situado no 3º andar, Bloco 05 do Residencial Parque dos Sabiás, localizado na Avenida Maria Ranieri nº 5-40, com área total de 75,17m2 e área real de uso privativo
de 56,73m2, área real de uso comum no bloco 6,24m2 e área de garagem 12,50m2, contendo três dormitórios, sala, banheiro social, cozinha e área de serviço. Cadastro Municipal
nº 005.1249.011 (Área Maior). Referido Edifício é objeto da matrícula nº 59.493 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru/SP. Valor da Avaliação: R$ 125.000,00 (janeiro/2020).
Valor da Avaliação atualizado até abril de 2022: R$ 150.160,35 (cento e cinquenta mil, cento e sessenta reais e trinta 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$ 44.909,12 em abril de 2019. 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. 705 - 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, 26 de abril de 2022. André Luís Bicalho Buchignani - Juiz de Direito.

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação dos executados Orlando Pereira Dias, inscrito no CPF sob nº 754.460.907-3, portador do RG nº 6.511.569-3 e seu cônjuge Adriana de Araujo, inscrita no CPF sob nº 024.255.52706, a promitente vendedora Walfrido de Carvalho Construtora e Comercial Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 61.550.158/0001-20, o credor hipotecário Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ nº 60.746.948/0001-12,
a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, e demais interessados. O Dr. ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Santana, 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 CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA ajuizado por Condomínio Conjunto Residencial Easy Life, inscrito no CNPJ nº 03.027.920/0001-91 em face de Orlando Pereira Dias e outra - processo nº 0018349-54.2000.8.26.0001, 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 20/06/2022 às 14h15, e se encerrará dia 23/06/2022 às 14h15, 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 23/06/2022 às 14h16, e se encerrará no dia 13/07/2022 às 14h15, onde serão aceitos lances
com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – Direitos sobre o Apartamento sob nº 158, localizado no 15º andar do Bloco “II” do “Conjunto Residencial Easy Life”, situado
à Rua Conselheiro Moreira de Barros, nº 3.132, no 8º Subdistrito - Santana, contendo área exclusiva de 40,304m², área comum de 18,761m², área total construída de 59,065m² e fração ideal de terreno de 0,390625%;
cabendo-lhe uma vaga individual e indeterminada, para guarda de um automóvel de passeio, no estacionamento e garagens localizados no pavimento térreo e subsolo. Contribuinte nº 071.368.1300-1, objeto da
matrícula nº 106.451 do 3º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 265.000,00 (abril/2019). Valor da Avaliação atualizado até março de 2022: R$ 321.615,08 (trezentos e vinte
e um mil, seiscentos e quinze reais e oito 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$ 15.926,38 até 04.04.2022. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 978,41 até 04.04.2022. CRÉDITO EXECUTADO:
Débitos desta ação no valor de R$ 346.465,83 em janeiro 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. 705 - 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, 04 de abril de 2022. ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA - Juiz de Direito.
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12ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, Comarca de São Paulo - SP

3ª Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista, Comarca de São Paulo - SP
EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação da executada CARLA RODRIGUES, inscrita no CPF sob nº 262.997.268-22, bem como seu cônjuge se casada for, CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA GONÇALVES, inscrito no CPF sob
nº 083.514.318-00, THEREZA ANTONIO DE OLIVEIRA, inscrita no CPF sob nº 639.606.058-20, THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA GONÇALVES, inscrito no CPF sob nº 347.325.258-14, CAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA
GONÇALVES, inscrita no CPF sob nº 371.129.478-20, bem como seus cônjuges se casados forem, do promitente vendedor INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO – IPESP, inscrito no CNPJ sob nº 61.024.170/
0001-09, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, e demais interessados. O Dr. Fábio Henrique Falcone Garcia, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista, Comarca de São Paulo
- SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão de bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE PROCEDIMENTO
SUMÁRIO ajuizado por CONDOMÍNIO CONJUNTO HABITACIONAL DAS ESMERALDAS, inscrito no CNPJ nº 57.062.739/0001-45 em face de CARLA RODRIGUES - processo nº 0023198-81.2005.8.26.0005, 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 20/06/2022 às 16h00, e se encerrará dia 23/06/2022 às 16h00, 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 23/06/2022 às 16h01, e se encerrará no dia 13/07/2022 às 16h00, onde serão aceitos lances com no mínimo
60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – Direitos sobre o apartamento, nº 14, localizado no 1º andar, do Bloco 09, do Conjunto Habitacional das Esmeraldas, situado na Av. Águia de Haia,
nº 2.100, esquina com a Rua Cuim, no Distrito de São Miguel Paulista, possuindo a área útil de 66,7575m², a área de uso comum de 42,42433712m², a área total de 109,18183712m², com uma cota parte ideal no terreno
e nas coisas de uso comum de 0,1634770787%. Contribuinte nº 141.057.0488-4, objeto da matrícula nº 166.967 do 12º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 280.000,00 (agosto/2018).
Valor da Avaliação atualizado até março de 2022: R$ 347.563,75 (trezentos e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta e cinco 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$ 63.736,76 até 08.04.2022. Débitos fiscais
(IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 889,00 até 08.04.2022. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 297.122,12 em março de 2022. 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. 705 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento: 11 5521-2717 ou 11 998757654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 08 de abril de 2022. Fábio Henrique Falcone Garcia - Juiz de Direito

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação da executada Templo Shri Guru Nanak Dev Ji SABHA, inscrita no CNPJ nº 20.466.506/0001-06, na pessoa de seu representante legal, da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, e demais interessados. O Dr. Théo Assuar Gragnano, MM. Juiz de Direito da 12ª 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 de 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 Edifício Morumbi High Point, inscrito no CNPJ nº 59.391.383/0001-19 em face de Templo Shri Guru Nanak Dev Ji SABHA - processo nº 1089811-18.2018.8.26.0100,
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 20/06/2022 às 15h00, e se encerrará dia 23/06/2022 às 15h00, 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 23/06/2022 às 15h01,
e se encerrará no dia 13/07/2022 às 15h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – Apartamento nº 01 duplex, localizado
nos 1º e 2º andares denominado Condomínio Edifício Morumbi High Point, situado na Rua Deputado Laércio Corte nº 753, no 30º Subdistrito – Ibirapuera, contendo a área útil de 292,91 metros
quadrados, área de garagem (quatro vagas indeterminadas e um depósito) 57,56 metros quadrados, área comum de 280,16 metros quadrados, área total de 630,63 metros quadrados, com uma
fração ideal do terreno de 6,4050%. Contribuinte nº 301.031.0039-0, objeto da matrícula nº 187.437 do 15º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da Avaliação: R$ 1.300.000,00
(maio/2021).Valor da Avaliação atualizado até março de 2022: R$ 1.422.674,54 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro
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$ 371.935,37 até 06.04.2022. Débitos fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 22.287,89 até 06.04.2022. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação
no valor de R$ 61.521,39 em setembro de 2019. 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. 705 - 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 abril de 2022. Théo Assuar Gragnano - Juiz de Direito.
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4ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, Comarca de São Paulo - SP

7ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo
EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação dos executados Tiago Cosmo dos Santos Oliveira, inscrito no CPF sob nº 408.206.638-16 e seu cônjuge Micaele Araujo Santana, inscrito no CPF sob nº 383.839.918-86, do credor fiduciário
Banco do Brasil S/A, inscrito no CNPJ nº 00.000.000/0001-91, da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, e demais interessados. O Dr. Domicio Whately Pacheco e Silva, MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de
Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão de 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 Edifício Parque Santa Clara, inscrito no CNPJ nº 22.778.951/0001-29 em face de Tiago Cosmo dos Santos Oliveira e outra - processo nº 1044046-11.2016.8.26.0224, 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 20/06/2022 às 15h15, e se encerrará dia 23/06/2022 às 15h15, 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 23/06/2022 às 15h16, e se encerrará no dia 13/07/2022 às 15h15, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do
valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – Direitos sobre o Apartamento nº 303 (em construção), localizado no 2º andar (ou 3º pavimento) do Bloco 17, do empreendimento denominado “Parque Santa Clara”, situado a Avenida Maria
Ricci Perrota, perímetro urbano deste município, com a área privativa de 40,32m², área comum de 6,2812m², perfazendo a área total de 46,6012m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,001073494 no terreno (com 51.053,85m²)
e demais coisas comuns do condomínio. Ao referido apartamento cabe o direito ao uso de 01 (uma) vaga descoberta indeterminada, localizada na garagem coletiva (situada no térreo do empreendimento). Ao referido apartamento
corresponde, ainda, uma fração equivalente a 43,8260m² de área comum descoberta, a qual a municipalidade não considerou como área edificada (tanto no projeto como no alvará de aprovação), por ser área descoberta. Referido
apartamento confronta pela frente (de quem do hall de acesso aos apartamentos olha para a porta do apartamento) com área comum do condomínio (hall de acesso aos apartamentos, caixa de escadas e vão de claridade); pelo
lado direito com o apartamento de final ‘5’; pelo lado esquerdo com o apartamento de final ‘1’; e nos fundos com área comum do condomínio (onde no térreo situa-se o recuo do bloco 17 em relação à parte da garagem coletiva).
Contribuinte nº 094.23.46.0354.17.019, objeto da matrícula nº 119.982 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP. Conforme Av.5, o apartamento foi concluído, recebendo o respectivo prédio o nº 101 da Avenida Maria
Ricci Perrota. Valor da Avaliação: R$ 180.000,00 (junho/2021). Valor da Avaliação atualizado até março de 2022: R$ 195.112,62 (cento e noventa e cinco mil, cento e doze reais e sessenta e dois 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 06/04/2022. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 11.973,62
em abril de 2022. 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. 705 - 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 Guarulhos, 14 de abril de 2022. Domicio Whately Pacheco e Silva - Juiz de Direito.
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EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação do executado ESPÓLIO DE Edmundo Reis Lopes, na pessoa de sua inventariante Sonia Camargo Penteado, inscrita no CPF sob nº 703.206.918-53, bem como seu
cônjuge se casada for, Tania Soriano Lopes, inscrita no CPF sob nº 033.771.068-63, bem como seu cônjuge se casada for, do credor hipotecário Donato Pasquarelli, inscrito no CPF sob nº 109.519.548-49,
da PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU, e demais interessados. A Dra. Marian Najjar Abdo, MMª. Juíza de Direito da 4ª 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 de bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE Procedimento
Comum ajuizada por ESPÓLIO DE Maria Helena Miranda, na pessoa das inventariantes Sueli Aparecida Pacheco Miranda e Silvia Maria Pacheco Miranda em face de ESPÓLIO DE Edmundo Reis Lopes
- processo nº 0136886-25.2008.8.26.0002, 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 20/06/2022 às 16h15, e se encerrará dia 23/06/2022 às 16h15, 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 23/06/2022
às 16h16, e se encerrará no dia 13/07/2022 às 16h15, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – Uma área de terras contendo 8.113,50
metros quadrados, situada no bairro do Embu-Guaçú ou Grangeiros, em Zona Urbana, no Distrito e Município de Embu-Guaçú, dentro das seguintes divisas e confrontações: começa num ponto da Estrada
nas divisas de terreno de Emília Pires Catrouxo e José Pires Catrouxo, desse ponto segue em linha reta, na extensão de 222,20 metros, dividindo com os mesmos Emília Pires Catrouxo e outro, até a linha
dos fundos, d’onde defletindo à esquerda segue na extensão de 38,90 metros, dividindo com quem de direito até um ponto, donde defletindo à esquerda, segue linha reta, na extensão de 112,50 metros,
dividindo com o terreno atribuído a Ernesto Mendes Rodrigues Pinto e sua mulher, d’onde, na mesma direção segue, na extensão de 47,00 metros, dividindo com o terreno compromissado a Christalino Domingues
até um ponto, donde defletindo à esquerda, segue na extensão de 45,00 metros, dividindo com terreno compromisso a Antonio Mello, donde defletindo a direita segue, na extensão de 53,00 metros, dividindo
ainda com o mesmo terreno compromissado a Antonio Mello até a Estrada, donde defletindo à esquerda segue pela Estrada na extensão de 8,00 metros, até dar no ponto de partida. Inscrição nº
221422309000100000, objeto da matrícula nº 4.808 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra/SP. Conforme Av.2, o imóvel está situado a um ponto distante de 188,00 metros da Estrada
de Rodagem que de M. Boi Guaçú vai a Santo Amaro, do lado esquerdo de quem desta vai ao terreno, bem como onde diz confrontando com quem e direito, confronta atualmente com José Pires Catrouxo.
Conforme laudo (fls. 555/590), referido imóvel está localizado na Av. José Hessel. Valor da Avaliação: R$ 360.000,00 (junho/2021). Valor da Avaliação atualizado até abril de 2022: R$ 396.898,10 (trezentos
e noventa e seis mil, oitocentos e noventa e oito reais e dez 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$ 47.807,65 até 14/04/2022. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 231.164,09 em abril de 2022. 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. 705 - 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, 25 de abril de 2022. Marian Najjar Abdo - Juíza de Direito.
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3ª VARA DA COMARCA DE SERTÃOZINHO
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados FÁBIO ANDRÉ CANSIAN (CPF/MF Nº 093.767.028-67)
e seu cônjuge, se casado for; bem como dos coproprietários EDER ELIESER CANSIAN (CPF/MF Nº 279.178.228-18), MARCOS ROBERTO CANSIAN (CPF/MF Nº 183.281.338-06) e ADRIANA CÉLIA
CANSIAN (CPF/MF nº 091.845.288-00); da terceira interessada PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO (CNPJ/MF nº 45.371.820/0001-28); e dos credores ROBERTO ORTIZ (CPF/MF Nº
064.813.718-05) e BONICAR VEÍCULOS SERTÃOZINHO LTDA - ME (CNPJ/MF Nº 03.998.129/0001-29).
O MM. Juiz de Direito Nemércio Rodrigues Marques, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sertãozinho/SP, na forma da lei, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam -se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por SHANGRILA LOTERIAS
LTDA (CNPJ/MF Nº 04.702.746/0001-06) em face de FÁBIO ANDRÉ CANSIAN (CPF/MF nº 093.767.028-67), nos autos do Processo nº 0003098-21.2018.8.26.0597, tendo como Processo Principal
nº 1000492-03.2018.8.26.0597, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em
Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL – Localização do Imóvel: Rua Elpidio Gomes, nº 16, Jardim 05 de Dezembro, Sertãozinho/SP – CEP: 14160-080 - Descrição do Imóvel: Uma casa residencial com 185,54m² de área construída,
situado neste município de Sertãozinho, anteriormente descrita como um terreno urbano, sem benfeitorias, composto do Lote nº 01, da Quadra nº 04, do loteamento denominado “Jardim 5 de dezembro”, com frente
para a Rua Elpídio Gomes, lado ímpar, com área total de 276,00m², medindo 12 metros de frente, por 23 metros medidos da frente aos fundos, confrontando em sua integridade, pela frente com a mencionada Rua Elpídio
Gomes, do lado direito, de quem da rua olha para o imóvel, com a rua Plácido Sarti, com qual faz esquina, do lado esquerdo com o lote nº 02 e pelos fundos com o lote nº 03, todos na mesma quadra.
Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n°
02-0213-2-0016-000
Matrícula Imobiliária n°
4.985
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Sertãozinho/SP
Ônus
Registro
Data
Ato
Processo/Origem
Beneficiário / Observações
Av. 12
19/09/2019
Penhora
Proc. nº 000473082-2018.8.26.0597
Roberto Ortiz
Av. 13
05/03/2021
Penhora
Proc. nº 0000443-42.2019.8.26.0597
Bonicar Veículos Sertãozinho LTDA ME
Av. 14
04/05/2022
Penhora Exequenda
Proc. nº 0003098-21.2018.8.26.0597
Shangrila Loterias Ltda
OBS 01: Sob o terreno foi construído um prédio residencial com área de 184,54m² (conforme Certidão de Valor Venal e Av. 04 da Matrícula Imobiliária).
OBS 02: O usufruto e administração vitalícios à R.07 da Matrícula Imobiliária encontra-se extinto, de acordo com o artigo 1.410, I do Código Civil (fls. 522).
OBS 04: Foi deferida a penhora de 25% do imóvel, sendo que será realizado o leilão do imóvel em sua integralidade, nos termos do artigo 843 do CPC.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 650.000,00 (Set/2020 – Auto de Avaliação às fls. 250).
Valor de avaliação atualizado: R$ 779.879,80 (Jun/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: 13.448,90 (Mai/2022) – R$ 11.555,39 referente aos Débitos inscritos na Dívida Ativa e R$ 1.893,51 referente aos débitos não inscritos na Dívida Ativa (2022). Os débitos tributários são sub-rogados
no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 21.015,83 (Fev/2022 – Fls. 524).
02 - A 1ª praça terá início em 25 de julho de 2022, às 13 horas, e se encerrará no dia 28 de julho de 2022, às 13 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes
ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 28 de julho de 2022, às 13 horas, e se encerrará em 17 de agosto de 2022, às 13 horas. Será considerado
arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do valor da avaliação (artigo 891, parágrafo único do CPC). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão
admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até
30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juiz da causa, que decidirá pela de maior valor,
caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições.
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo
sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição
dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornarse sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de
até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED
ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC, artigo 7º, §§ 3º e 7º da resolução nº 236 do CNJ e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão
(artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa.
Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 – O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado
de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou
prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300
- São Paulo – SP, endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões,
no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 01 de junho de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.
DR. NEMÉRCIO RODRIGUES MARQUES - JUIZ DE DIREITO

2ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL DO IPIRANGA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: SONIA FACCHIN (CPF/MF Nº 129.565.968-96);
bem como do credor CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ELIANA (CNPJ/MF Nº 58.795.444/0001-40).
A MM. Juíza de Direito Dra. Ligia Maria Tegao Nave, da 2ª Vara Cível – Foro Regional do Ipiranga, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os autos da Ação de Extinção de Condomínio Cumulada Com Indenização Por Danos Materiais, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por ROBERTO
ROGER FACCHIN (CPF/MF Nº 300.698.478-19), FERNANDA CAROLINE FACCHIN (CPF/MF Nº 318.086.828-74), FLAVIA KARIN FACCHIN JULIANI (CPF/MF Nº 294.039.038-05), GERSIO
FACCHIN (CPF/MF Nº 006.703.798-40), NEILA FACCHIN (CPF/MF Nº 857.024.808-30), NEUSA FACCHIN (CPF/MF Nº 151.242.308-43) em face de SONIA FACCHIN (CPF/MF Nº 129.565.96896), nos autos do Processo nº 0001315-04.2021.8.26.0010, tendo como Processo Principal nº 1003179-94.2020.8.26.0010, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280
dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879 a 903 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Alencar Araripe, nº 646, Apartamento nº 91, Condomínio Edifício Eliana, Sacomã, São Paulo, SP, CEP 04253-000 - Descrição do Imóvel: O apartamento nº 91, localizado
no 9º Andar do Edifício Eliana, situado na rua Alencar Araripe, nº 646, no 18º Subdistrito Ipiranga, com a área útil de 54,42m², área comum de 42,1679m², área total construída de 96,5879m², fração ideal no terreno
de 1,666667%, com direito de uma vaga em local indeterminado, com auxílio de manobrista, na garagem situada no subsolo e parte no pavimento térreo.
Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n°
050.155.0188-9
Matrícula Imobiliária n°
81.148
6º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP
Ônus
Registro
Data
Ato
Processo/Origem
Beneficiário / Observações
Av. 08
13/12/2021
Premonitória
Proc. nº 0002148-22.2021.8.26.0010
Condomínio Edifício Eliana
OBS 01: O Apartamento é constituído por 01 (uma) sala de estar, 01 (uma) sala de jantar, 02 (dois) dormitórios, 01 (um) banheiro, 01 (uma) sala de jantar, cozinha e área de serviço. Já o Edifício é composto por 15 (quinze)
pavimentos superiores para apartamentos, com 4 (quatro) apartamentos por andar, 1 (um) subsolo e 60 vagas de garagem, possuindo pavimento térreo com portaria, entrada social e de serviço, área de circulação, escadarias
de acesso aos pisos superiores e inferiores, calçadas e acessos de pedestres, sala de espera, 2 (dois) elevadores de acesso aos pisos superiores e inferiores, 1 (um) salão de festas com lavabo, 1 (uma) quadra poliesportiva,
Jardins, 1 (uma) churrasqueira e 1 (uma) sala de ginástica (Laudo de Avaliação às fls. 68/132).
OBS 02: O Condomínio Edifício Eliana ajuizou Ação de Cobrança de Despesas Condominiais sob o nº 0002148-22.2021.8.26.0010 (Processo Principal nº 0000764-39.2012.8.26.0010), em trâmite perante a 3ª Vara Cível
- Foro Regional X – Ipiranga, em relação a débitos condominiais atrelados à presente unidade, onde é devido o valor de R$ 180.737,03 (Mai/2022 – Fls. 249/250).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 265.000,00 (Ago/2021 – Laudo de Avaliação às fls. 68/132 – Homologação às fls. 212).
Valor de avaliação atualizado: R$ 290.476,06 (Mai/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Não há a existência de débitos tributários até o momento de confecção deste Edital (Mai/2022). Eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débitos Condominiais: R$ 180.737,03 (Mai/2022 – Fls. 249/250).
02 - A 1ª praça terá início em 27 de junho de 2022, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 30 de junho de 2022, às 15 horas e 30 minutos. Não havendo lance igual ou superior à avaliação
nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 30 de junho de 2022, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará em 20 de julho de
2022, às 15 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação (artigo 891, parágrafo único, do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo
sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição
dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornarse sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de
até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED
ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC, artigo 7º, §§ 3º e 7º da resolução nº 236 do CNJ e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão
(artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa.
Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução
n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado
de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou
prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300
- São Paulo – SP, endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões,
no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 1º de junho de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.
DRA. LIGIA MARIA TEGAO NAVE - JUIZ DE DIREITO

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro oficial,
matriculado na JUCESP sob o nº 602, torna público que realizará um leilão extrajudicial no dia 15/06/2022 a partir das
11h, pelo site www.lut.com.br, autorizado pela comitente
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE (CNPJ
nº 04.250.687/0001-74).

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

EDITAL DE LEILÃO – EXTRAJUDICIAL

Edital de Leilão Extrajudicial em que o LEILOEIRO OFICIAL DANIEL MELO CRUZ, matriculado na Junta Comercial
do Estado de São Paulo sob o n.º 1.125, devidamente autorizado pelos CREDORES FIDUCIÁRIOS, BRUNO LEANDRO
LOSKA, RG nº 28305555-SSP-SP, CPF/MF nº 341.762.148-80, administrador de empresas, brasileiro, solteiro, maior, residente e domiciliado na Rua Anatole
France, nº 121, Sacomã, CEP 04283-050; e LETÍCIA ELLEN PIRES LOSKA, RG nº 54.145.917-SSP-SP, CPF/MF nº 425.462.638-03, cuidadora de idosos,
brasileira, solteira, marior, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Marquês de Maricá, nº 447, Sacomã, São Paulo-SP, , de outro lado, na qual figura
como OUTORGADA DEVEDOR FIDUCIANTE: CAS GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA LTDA. inscrita no CNPJ/ME sob o nº
21.786.321/0001-33, com sede na Rua Costa Carvalho, 148, sala 1, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05429-000, para o qual deve ser endereçada a presente
notificação, representada por MARIA TEREZA AINA SADEK, RG 3.679.139-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o número 022.134.948-00; MARIA INÊS
AINA SADEK FARIA, RG 3.679.149-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o número 022.299.438-04; MARIA DA GLÓRIA AINA SADEK DE OLYVEIRA, RG
4.600.411 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o número 022.470.468-00; MARIA CRISTINA TRANCHESI SADEK, RG 3.933.036-9 SSP/SP, inscrita no CPF/
MF sob o número 295.222.278-97; FERNANDA TRANCHESI SADEK, RG 26.660.235-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob número 257.359.038-02; JOSÉ
CARLOS AINA SADEK JÚNIOR, RG 26.723.958-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o número 268.130.308-76; e, MARCELO TRANCHESI SADEK, RG
26.436.655-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o número 296.319.768-31. ANUENTE/CO-DEVEDORA: RESIDENCIAL VIDALEGRE SPE LTDA., inscrita no
CNPJ/ME sob o nº30.428.372/0001-84, com sede na Rua Costa Carvalho, 148, sala 2, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05429-000, representada por JOSÉ
CARLOS AINA SADEK JÚNIOR, RG 26.723.958-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 268.130.308-76– endereço eletrônico: jsadek@tsengenharia.com.
Levará a público a LEILÃO EXTRAJUDICIAL, a venda do imóvel abaixo descrito com início no dia 17 de junho de 2022 com abertura ás 8h e 00min
e encerramento no dia 21 de junho de 2022 às 13h e 10min, com lance mínimo igual ou superior ao valor da avaliação, que é de R$ 650.000,00
(seiscentos e cinquenta mil reais). Caso não haja licitantes seguir-se-á interruptamente 2ª PRAÇA, seu encerramento será no dia 07 de julho
de 2022 às 13h10min, em mesma forma, com lance mínimo igual ou superior ao valor de R$ 583.495,19 (quinhentos e oitenta e três mil,
quatrocentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos. RELAÇÃO DO BEM: Um terreno situado na Rua Melquiades, lote 16 da quadra M,
na Vila Marari, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, com a área de 253m², principiando suas divisas a 22m aproximadamente da rua Celso, na
quadra compreendida pelas referidas ruas e Av. Central, mendindo 11m de frente, por 23m da frente aos fundos de ambos os lados, fechadno
no fundos, com 11m, confrontando à direita com propriedade de Genaro Barone, À esquerda com Celso David do Valle e outros e nos fundos
com propriedade da Imobiliária Construtora Americana Ltda. Cadastrado na Prefeitura sob o nº 120-191-0026-5. Matriculado no 11º CRI de
São Paulo-SP sob o nº 67.813. DO LOCAL DO BEM: Rua Melquiades, 29-35 , Vila Marari – São Paulo/SP - CEP: 04402-220. VALOR DA
AVALIAÇÃO: R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL (bem como emolumentos para registro e
transferência): R$ 583.495,19 (quinhentos e oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos).

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 – 28/06/2022 ás 15:00 - VALOR: R$
345.765,27 e 2º leilão público – 29/06/2022 ás 15:00 - VALOR: R$ 339.782,95. 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 designado por lote 02 da Quadra “E”,
com destinação CSE, do Loteamento denominado Jardim Caiman em Campinas/SP, com área
total de 362,91m². MATRÍCULA: 216.887 – 3º Registro de Imóveis de Campinas/SP. FIDUCIANTE:
CIRINEO MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA CPF 382.344.708-41. CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE: 15/03/2018. 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.
SERGIO ROMANO VIEIRA JR. - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará leilão de antiguidades EM PROL DE “BOYS TOYS LEILÕES”. Dia 20/06/22 às 19:30hs .
EXPOSIÇÃO: De 14/06/22 à 20/06/22 SOMENTE ONLINE no site: www.boystoysleiloes.com.br.
SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará
leilão de antiguidades EM PROL “VELHA VELHARIA LEILÕES”. Dia 21/06/22 às 19:30hs . EXPOSIÇÃO: De 14/06/22 à 21/06/22 SOMENTE ONLINE no site: www.velhavelharialeiloes.com.br
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