
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

Terça-feira
21 DE junho DE 2022 FunDADo EM 1.999 - Ano 22 - nº 5.968

R$ 4,00
DF e outros Estados - R$ 5,00

gazetasp.com.br

Multas por embriaguez aumentam 
13% no mês de maio no estado de SP

 ADurante operação, 10 mil veículos foram 
fiscalizados em 29 municípios; foram 585 
multas em maio, contra 515 em abril

As infrações por presença de ál-
cool no sangue flagradas durante 
as blitze da Operação Direção Se-
gura Integrada aumentaram 13% 
no estado de São Paulo em maio, 

com 585 multas, em relação a abril, 
com 515. Os dados foram divulga-
dos pelo Detran-SP. Na operação, 10 
mil veículos foram fiscalizados em 
29 municípios paulistas. Do total de 

infrações, 478 eram de motoristas 
que se recusaram a fazer o teste do 
bafômetro, 89 de pessoas dirigin-
do sob influência de álcool e 18 por 
embriaguez ao volante.  ESTADO/A3

A cidade de São Paulo vai iniciar nesta quarta-feira (22) a aplicação da quarta 
dose da vacina contra a Covid-19 em adultos com 45 anos ou mais, conforme 
informado pela prefeitura. Conhecida como segunda dose de reforço, a aplica-
ção extra do imunizante estará disponível para pessoas que tomaram a terceira 
dose contra Covid há pelo menos quatro meses.                                               ESTADO/A3

8º caso de varíola 
dos macacos no 
País é confirmado

 O Ministério da Saúde foi notifica-
do sobre o oitavo caso registrado 
no Brasil do vírus monkeypox, co-
nhecido como varíola dos maca-
cos. O paciente é um homem de 25 
anos, morador de Maricá, na região 
metropolitana do Rio de Janeiro. 
Ele não viajou para o exterior, mas 
teve contato com estrangeiros. O 
caso foi confirmado pelo Labora-
tório de Enterovirus do Instituto 
Oswaldo Cruz, no Rio, que utilizou 
o método de Isolamento Viral para 
fazer o diagnóstico.  BRASIL/A5

Pocah precisa 
parar show e 
fica na bronca

ANEXO/A10

Covid-19  Capital libera 4ª dose 
da vacina para maiores de 45  

anos nesta quarta-feira

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Bolsonaro diz que 
colombiano é ‘ex-
guerrilheiro’ MUNDO/A5

Taboão da Serra oferece serviços 
gratuitos para empreendedoresPetrobras nomeia 

Fernando Borges como 
presidente BRASIL/A5

INTERINO

Os micro e pequenos empreendedores podem procurar atendimento                  ESTADO/A3

SECOM/PMTS

Estado de SP 
registra 38 mil 
casos de Covid
O estado de São Paulo registrou 
38,3 mil casos de Covid-19 em ape-
nas uma semana. No último do-
mingo (12), o total de pessoas que 
já contraíram a doença no terri-
tório paulista era de 5.595.235. No 
início desta semana, o histórico 
de pessoas infectadas já somava 
5.633.543 casos. Os dados da Secre-
taria Estadual da Saúde mostram 
que a pandemia continua e que a 
flexibilização dos protocolos sani-
tários, sobretudo quanto ao uso de 
máscaras, pode estar elevando o 
número de infecções.   ESTADO/A3

NOVOS CASOS EM 7 DIAS 

47% dos brasileiros 
não configuraram 
limites do Pix BRASIL/A5

TRANSAÇÕES 

Municípios de SP 
devem se atentar 
para Lei Fiscal 
Arrecadação abaixo do previsto 
ou indícios de comprometimento 
da gestão orçamentária fez acen-
der o sinal de alerta para 85% dos 
municípios paulistas, de acordo 
com comunicado publicado pelo 
Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo (TCESP), no início do 
mês. Pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal, tanto uma situação quanto 
a outra configura improbidade ad-
ministrativa e crime de respon-
sabilidade, tornando os gestores 
sujeitos a penas e, inclusive, pa-
gamento de multas. ESTADO/A3

APONTA TRIBUNAL DE CONTAS 
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Matrículas no ensino superior. O crescimento do 
número de matrículas no ensino superior na modali-
dade de ensino a distância (EAD) aumentou 7,7 pon-
tos percentuais de 2019 para 2020, saltando de 19,1% 
para 26,8%. Com queda de 3,8% em 2019, as matrículas 
para cursos presenciais diminuíram ainda 5,6 pontos 
percentuais, chegando à queda de 9,4% em 2020.  Os 
dados são do Mapa do Ensino Superior no Brasil 2022, 
que apresenta dados gerais do setor no País, de insti-
tuições de ensino superior (IES) privadas e públicas, e 
realizado pelo Instituto Semesp. O percentual de 64,2% 
das matrículas no ensino superior refere-se a cursos 
presenciais, uma queda de 7,3 pontos percentuais de 
2019 para 2020. Segundo o Semesp, este foi um dos 
impactos do primeiro ano da pandemia de Covid-19. 
De acordo com a instituição, pela primeira vez na his-
tória da coleta de dados do Censo do Ensino Superior, 
o número total de ingressantes no EAD (2 milhões) 
ultrapassou o presencial (1,75 milhão). Os ingressantes 
na modalidade presencial tiveram queda de 13,9%, e 
os do EAD aumentaram 26,2%. Os ingressantes corres-
pondem aos calouros, enquanto os dados referentes a 
matrículas incluem estudantes de todos os períodos. 
(AB)

Vagas Sisu. A consulta de vagas para o segundo pro-
cesso seletivo de 2022 do Sistema de Seleção Unifica-
da (Sisu) já pode ser acessada no portal Acesso Único 
(acessounico.mec.gov.br/sisu). As inscrições começa-
rão dia 28 de junho e terminarão no dia 1º de julho. 
Durante a consulta, será possível visualizar as vagas 
ofertadas por modalidade de concorrência, cursos e 
turnos, instituições e localização dos cursos. Também 
será possível acessar a íntegra do documento de ade-
são de cada uma das instituições que aderiram ao Sisu. 
Para participar do Sisu, será exigido do candidato que 
tenha realizado o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), edição de 2021, obtido nota superior a zero na 
prova de redação, e não tenha participado do Enem na 
condição de treineiro. O resultado do processo seletivo 
será divulgado no dia 6 de julho. A matrícula ou regis-
tro acadêmico deverão ser feitos de 13 a 18 de julho. Já 
o prazo para interessados manifestarem interesse em 
participar da lista de espera será de 6 a 18 de julho. (AB)

DIVULGAÇÃO/MCTIC

NOTAS

A s campanhas 
de vacinação 
da Prefeitura 
de Taboão da 
Serra, na Gran-

de SP, contra o sarampo e 
a gripe seguem até o dia 24 
de junho, sexta-feira. Para 
receber as doses, o públi-
co–alvo da imunização 
deve procurar uma das 13 
Unidades Básicas de Saú-
de no município, das 8h às 
16h, de segunda a sexta- 
feira.

Podem se vacinar con-
tra o vírus da Influenza 
pessoas acima de 60 anos, 
profissionais da saúde, ges-
tantes e puérperas, crian-
ças de 6 meses a menores 
de 5 anos de idade, profes-
sores, indígenas, pessoas 
com deficiência e comor-
bidades, forças de segu-
rança e salvamento, forças 
armadas, funcionários do 
sistema prisional, cami-
nhoneiros, trabalhado-
res do transporte coletivo 
rodoviário de passageiros 
urbanos e de longo cur-
so, trabalhadores portuá-

 D As campanhas de vacinação da Prefeitura de Taboão da 
Serra contra o sarampo e a gripe seguem até o dia 24 de junho

AGÊNCIA BRASIL

Taboão da Serra segue 
com mutirão de vacinação

GRIPE E SARAMPO. Para receber as doses, o público–alvo da imunização deve procurar 
as Unidades Básicas de Saúde no município, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira

rios, população privada de 
liberdade, e adolescentes e 
jovens sob medida socioe-
ducativa.

SARAMPO. 
O sarampo é uma doen-
ça de fácil transmissão, 
uma pessoa infectada pode 
transmitir para até 18 pes-
soas sem proteção contra 
a doença. A forma mais 
eficaz de proteção contra 
a doença é a vacinação. A 

campanha é voltada aos 
profissionais da saúde e 
crianças de 6 meses a me-
nores de 5 anos.

As vacinas contra o sa-
rampo e o vírus Influenza 
podem ser tomadas simul-
taneamente, exceto para as 
pessoas que foram diagnós-
ticas com Covid-19. Neste 
caso, a recomendação é que 
as pessoas sejam vacinadas 
imediatamente após o tér-
mino do período do isola-

mento. Além disso, para as 
crianças entre 5 a 11 anos 
é necessário um intervalo 
de 15 dias entre as vacinas 
destinadas à campanha e 
contra o coronavírus.

COVID-19. 
O município de Taboão da 
Serra segue com a vacina-
ção para maiores de 5 anos 
com primeira e segunda 
doses. A 3ª dose está dispo-
nível para toda a popula-
ção adulta com mais de 18 
anos com esquema vacinal 
completo há 5 meses. E a 
4ª dose para pessoas com 
mais de 50 anos e profis-
sionais da saúde maiores 
de 18anos, desde que te-
nham recebido a 3ª dose 
com um intervalo de qua-
tro meses.

A aplicação dos imu-
nizantes acontece em to-
das as Unidades Básicas de 
Saúde do município, de se-
gunda a sexta-feira, exceto 
ponto facultativo e feriado.

A matéria completa 
pode ser lida no site da 
Gazeta. (GSP)

A s eleições gerais para Presiden-
te da República, governadores, 
deputados federais e estaduais 
e senadores, marcadas para 2 
de outubro, devem servir como 

momento adequado para que haja discussão 
de temas de relevância nacional. O destaque 
deve ser no sentido da busca pelo desenvolvi-
mento social e econômico de forma susten-
tável.

Ocorre que estas eleições, assim como o 
pleito municipal de 2020, voltam a ser mar-
cadas pela circulação da covid-19. Neste mo-
mento, temos 670 mil mortes e 31,7 milhões 
de casos registrados da doença em nosso 
território desde o início da pandemia, em 
março de 2020. O vírus, se mudou a vida das 
pessoas de forma radical, ceifando centenas 
de milhares de vidas em nosso país, também 
é fator a ser considerado pelos candidatos e 
por suas equipes de Marketing – que precisa-
rão, novamente, cuidar de realizar suas cam-
panhas buscando restringir a aglomeração 
de pessoas sem que isso, no entanto, cause 
interferência no debate político. 

Compete a todos – candidatos, partidos 
políticos e eleitores – priorizar os temas 
mais relevantes para o País. Nesse sentido, a 
própria Constituição Federal de 1988 elenca 
e reitera a importância do desenvolvimento 
em diversas frentes – tanto é que a expressão 
‘desenvolvimento’ aparece nada menos que 
28 vezes ao longo da Carta Magna, como 
vemos no artigo 3o: “Constituem objetivos 
fundamentais da República Federativa do 
Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa 
e solidária; II - garantir o desenvolvimento 
nacional; III - erradicar a pobreza e a margi-
nalização e reduzir as desigualdades sociais 
e regionais; e IV - promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.

Já o inciso IX do art. 21 estabelece as 
competências da União: “elaborar e executar 
planos nacionais e regionais de ordenação do 

território e de desenvolvimento econômico 
e social”. 

Em outro trecho (§ 1º do art. 174), a Cons-
tituição dispõe sobre a competência que o 
Estado tem de estabelecer normas e regular 
sobre a atividade econômica, com definição 
de funções de fiscalização, incentivo e plane-
jamento. 

Aqui, o legislador também previu que a lei 
deve ter tal harmonia que preveja, entrelace e 
estimule, num sentido de círculo virtuoso, os 
planejamentos dos ciclos de desenvolvimen-
to, com atenção e formulação de políticas pú-
blicas não só dos temas presentes às discus-
sões do cotidiano (segurança pública, saúde, 
educação e transportes) como as questões 
relativas ao meio ambiente, à sustentabilida-
de, à economia, à preservação de patrimônio 
histórico, seja material ou imaterial. E, claro, 
nestes tempos em que o Brasil beira os 12 
milhões de desempregados (segundo esta-
tística da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua, a PNAD), são relevantes 
as discussões sobre a retomada da economia, 
a geração de emprego, os cuidados com a 
falta de preparo e com a qualificação da nos-
sa mão de obra, entre tantos assuntos que 
dizem respeito à nossa população.

Cabe destacar que a noção de ‘desenvol-
vimento’ contida na nossa Carta Constitu-
cional, se não chega a ter detalhas, deve levar 
em conta aspectos como redução de gastos 
públicos, eventuais reformas tributárias que 
o Congresso entenda serem necessárias, 
cuidados com taxas de câmbio e com as 
relações internacionais, sejam as de ordem 
econômica ou mesmo as de cunho diplomá-
tico – temas que devem estar entre aqueles 
a serem discutidos pelos candidatos que se 
apresentarem para o pleito de outubro. 

O Brasil passa por grave crise, uma das 
mais agudas de nossa história, e é funda-
mental, por um lado, que se deem os deba-
tes necessários, com respeito às nossas leis 
e pensando em um futuro melhor para a 
Nação. 

Eleições: momento de  
guinada ao desenvolvimento

As eleições gerais 
para Presidente 

da República, 
governadores, 

deputados federais 
e estaduais 

e senadores, 
marcadas para 

2 de outubro, 
devem servir 

como momento 
adequado para 

que haja discussão 
de temas de 

relevância 
nacional

* Marcelo Silva 
Souza é advogado e 
professor de Direito 
na Fundação Santo 
André (FSA)
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Matrículas no ensino superior. O crescimento do 
número de matrículas no ensino superior na modali-
dade de ensino a distância (EAD) aumentou 7,7 pon-
tos percentuais de 2019 para 2020, saltando de 19,1% 
para 26,8%. Com queda de 3,8% em 2019, as matrículas 
para cursos presenciais diminuíram ainda 5,6 pontos 
percentuais, chegando à queda de 9,4% em 2020.  Os 
dados são do Mapa do Ensino Superior no Brasil 2022, 
que apresenta dados gerais do setor no País, de insti-
tuições de ensino superior (IES) privadas e públicas, e 
realizado pelo Instituto Semesp. O percentual de 64,2% 
das matrículas no ensino superior refere-se a cursos 
presenciais, uma queda de 7,3 pontos percentuais de 
2019 para 2020. Segundo o Semesp, este foi um dos 
impactos do primeiro ano da pandemia de Covid-19. 
De acordo com a instituição, pela primeira vez na his-
tória da coleta de dados do Censo do Ensino Superior, 
o número total de ingressantes no EAD (2 milhões) 
ultrapassou o presencial (1,75 milhão). Os ingressantes 
na modalidade presencial tiveram queda de 13,9%, e 
os do EAD aumentaram 26,2%. Os ingressantes corres-
pondem aos calouros, enquanto os dados referentes a 
matrículas incluem estudantes de todos os períodos. 
(AB)

Vagas Sisu. A consulta de vagas para o segundo pro-
cesso seletivo de 2022 do Sistema de Seleção Unifica-
da (Sisu) já pode ser acessada no portal Acesso Único 
(acessounico.mec.gov.br/sisu). As inscrições começa-
rão dia 28 de junho e terminarão no dia 1º de julho. 
Durante a consulta, será possível visualizar as vagas 
ofertadas por modalidade de concorrência, cursos e 
turnos, instituições e localização dos cursos. Também 
será possível acessar a íntegra do documento de ade-
são de cada uma das instituições que aderiram ao Sisu. 
Para participar do Sisu, será exigido do candidato que 
tenha realizado o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), edição de 2021, obtido nota superior a zero na 
prova de redação, e não tenha participado do Enem na 
condição de treineiro. O resultado do processo seletivo 
será divulgado no dia 6 de julho. A matrícula ou regis-
tro acadêmico deverão ser feitos de 13 a 18 de julho. Já 
o prazo para interessados manifestarem interesse em 
participar da lista de espera será de 6 a 18 de julho. (AB)

DIVULGAÇÃO/MCTIC

NOTAS

A s campanhas 
de vacinação 
da Prefeitura 
de Taboão da 
Serra, na Gran-

de SP, contra o sarampo e 
a gripe seguem até o dia 24 
de junho, sexta-feira. Para 
receber as doses, o públi-
co–alvo da imunização 
deve procurar uma das 13 
Unidades Básicas de Saú-
de no município, das 8h às 
16h, de segunda a sexta- 
feira.

Podem se vacinar con-
tra o vírus da Influenza 
pessoas acima de 60 anos, 
profissionais da saúde, ges-
tantes e puérperas, crian-
ças de 6 meses a menores 
de 5 anos de idade, profes-
sores, indígenas, pessoas 
com deficiência e comor-
bidades, forças de segu-
rança e salvamento, forças 
armadas, funcionários do 
sistema prisional, cami-
nhoneiros, trabalhado-
res do transporte coletivo 
rodoviário de passageiros 
urbanos e de longo cur-
so, trabalhadores portuá-

 D As campanhas de vacinação da Prefeitura de Taboão da 
Serra contra o sarampo e a gripe seguem até o dia 24 de junho

AGÊNCIA BRASIL

Taboão da Serra segue 
com mutirão de vacinação

GRIPE E SARAMPO. Para receber as doses, o público–alvo da imunização deve procurar 
as Unidades Básicas de Saúde no município, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira

rios, população privada de 
liberdade, e adolescentes e 
jovens sob medida socioe-
ducativa.

SARAMPO. 
O sarampo é uma doen-
ça de fácil transmissão, 
uma pessoa infectada pode 
transmitir para até 18 pes-
soas sem proteção contra 
a doença. A forma mais 
eficaz de proteção contra 
a doença é a vacinação. A 

campanha é voltada aos 
profissionais da saúde e 
crianças de 6 meses a me-
nores de 5 anos.

As vacinas contra o sa-
rampo e o vírus Influenza 
podem ser tomadas simul-
taneamente, exceto para as 
pessoas que foram diagnós-
ticas com Covid-19. Neste 
caso, a recomendação é que 
as pessoas sejam vacinadas 
imediatamente após o tér-
mino do período do isola-

mento. Além disso, para as 
crianças entre 5 a 11 anos 
é necessário um intervalo 
de 15 dias entre as vacinas 
destinadas à campanha e 
contra o coronavírus.

COVID-19. 
O município de Taboão da 
Serra segue com a vacina-
ção para maiores de 5 anos 
com primeira e segunda 
doses. A 3ª dose está dispo-
nível para toda a popula-
ção adulta com mais de 18 
anos com esquema vacinal 
completo há 5 meses. E a 
4ª dose para pessoas com 
mais de 50 anos e profis-
sionais da saúde maiores 
de 18anos, desde que te-
nham recebido a 3ª dose 
com um intervalo de qua-
tro meses.

A aplicação dos imu-
nizantes acontece em to-
das as Unidades Básicas de 
Saúde do município, de se-
gunda a sexta-feira, exceto 
ponto facultativo e feriado.

A matéria completa 
pode ser lida no site da 
Gazeta. (GSP)

A s eleições gerais para Presiden-
te da República, governadores, 
deputados federais e estaduais 
e senadores, marcadas para 2 
de outubro, devem servir como 

momento adequado para que haja discussão 
de temas de relevância nacional. O destaque 
deve ser no sentido da busca pelo desenvolvi-
mento social e econômico de forma susten-
tável.

Ocorre que estas eleições, assim como o 
pleito municipal de 2020, voltam a ser mar-
cadas pela circulação da covid-19. Neste mo-
mento, temos 670 mil mortes e 31,7 milhões 
de casos registrados da doença em nosso 
território desde o início da pandemia, em 
março de 2020. O vírus, se mudou a vida das 
pessoas de forma radical, ceifando centenas 
de milhares de vidas em nosso país, também 
é fator a ser considerado pelos candidatos e 
por suas equipes de Marketing – que precisa-
rão, novamente, cuidar de realizar suas cam-
panhas buscando restringir a aglomeração 
de pessoas sem que isso, no entanto, cause 
interferência no debate político. 

Compete a todos – candidatos, partidos 
políticos e eleitores – priorizar os temas 
mais relevantes para o País. Nesse sentido, a 
própria Constituição Federal de 1988 elenca 
e reitera a importância do desenvolvimento 
em diversas frentes – tanto é que a expressão 
‘desenvolvimento’ aparece nada menos que 
28 vezes ao longo da Carta Magna, como 
vemos no artigo 3o: “Constituem objetivos 
fundamentais da República Federativa do 
Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa 
e solidária; II - garantir o desenvolvimento 
nacional; III - erradicar a pobreza e a margi-
nalização e reduzir as desigualdades sociais 
e regionais; e IV - promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.

Já o inciso IX do art. 21 estabelece as 
competências da União: “elaborar e executar 
planos nacionais e regionais de ordenação do 

território e de desenvolvimento econômico 
e social”. 

Em outro trecho (§ 1º do art. 174), a Cons-
tituição dispõe sobre a competência que o 
Estado tem de estabelecer normas e regular 
sobre a atividade econômica, com definição 
de funções de fiscalização, incentivo e plane-
jamento. 

Aqui, o legislador também previu que a lei 
deve ter tal harmonia que preveja, entrelace e 
estimule, num sentido de círculo virtuoso, os 
planejamentos dos ciclos de desenvolvimen-
to, com atenção e formulação de políticas pú-
blicas não só dos temas presentes às discus-
sões do cotidiano (segurança pública, saúde, 
educação e transportes) como as questões 
relativas ao meio ambiente, à sustentabilida-
de, à economia, à preservação de patrimônio 
histórico, seja material ou imaterial. E, claro, 
nestes tempos em que o Brasil beira os 12 
milhões de desempregados (segundo esta-
tística da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua, a PNAD), são relevantes 
as discussões sobre a retomada da economia, 
a geração de emprego, os cuidados com a 
falta de preparo e com a qualificação da nos-
sa mão de obra, entre tantos assuntos que 
dizem respeito à nossa população.

Cabe destacar que a noção de ‘desenvol-
vimento’ contida na nossa Carta Constitu-
cional, se não chega a ter detalhas, deve levar 
em conta aspectos como redução de gastos 
públicos, eventuais reformas tributárias que 
o Congresso entenda serem necessárias, 
cuidados com taxas de câmbio e com as 
relações internacionais, sejam as de ordem 
econômica ou mesmo as de cunho diplomá-
tico – temas que devem estar entre aqueles 
a serem discutidos pelos candidatos que se 
apresentarem para o pleito de outubro. 

O Brasil passa por grave crise, uma das 
mais agudas de nossa história, e é funda-
mental, por um lado, que se deem os deba-
tes necessários, com respeito às nossas leis 
e pensando em um futuro melhor para a 
Nação. 

Eleições: momento de  
guinada ao desenvolvimento

As eleições gerais 
para Presidente 

da República, 
governadores, 

deputados federais 
e estaduais 

e senadores, 
marcadas para 

2 de outubro, 
devem servir 

como momento 
adequado para 

que haja discussão 
de temas de 

relevância 
nacional

* Marcelo Silva 
Souza é advogado e 
professor de Direito 
na Fundação Santo 
André (FSA)
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 A As infrações por presen-
ça de álcool no sangue fla-
gradas durante as blitze da 
Operação Direção Segura 
Integrada aumentaram 13% 
no estado de São Paulo em 
maio, com 585 multas, em 
relação a abril, com 515.

Os dados foram divulga-
dos pelo Detran-SP (Dados 
do Departamento Estadual 
de Trânsito do Estado de São 
Paulo). Na operação, 10 mil 
veículos foram fiscalizados 
em 29 municípios paulistas.

Do total de infrações, 478 
eram de motoristas que se 
recusaram a fazer o teste do 
bafômetro, 89 de pessoas 
dirigindo sob influência de 
álcool e 18 por embriaguez 
ao volante. As informações 
também foram divulgadas 
pelo “R7”. 

As multas para a recu-
sa ao teste do bafômetro e 
direção sob influência de 
álcool são de R$ 2.934,70. 
Os motoristas, nesse caso, 
respondem ao processo de 
suspensão da carteira de Dirigir sob a influência de álcool implica em infração gravíssima na carteira nacional de habilitação

ANDRE BORGES/AGÊNCIA BRASÍLIA

Multas em SP por embriaguez 
crescem 13% no mês de maio

SE BEBER, NÃO DIRIJA. Durante operação estadual, 10 mil veículos foram fiscalizados em 29 municípios 

habilitação. Em caso de re-
incidência no período de 
12 meses, o valor é dobrado  
(R$ 5.869,40), e a carteira é 
cassada.

No caso da embriaguez 
ao volante, o motorista res-
ponde na Justiça por crime 
de trânsito, podendo cum-
prir de seis meses a três anos 
de prisão. (GSP)

Mais de 80% 
das cidades 
não cumprem 
Lei Fiscal 

 A Arrecadação abaixo do pre-
visto ou indícios de compro-
metimento da gestão orça-
mentária fez acender o sinal 
de alerta para 85% dos municí-
pios paulistas, de acordo com 
comunicado publicado pelo 
Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo (TCESP), no início 
do mês. Pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, tanto uma 
situação quanto a outra con-
figura improbidade adminis-
trativa e crime de responsabi-
lidade, tornando os gestores 
sujeitos a penas e, inclusive, 
pagamento de multas.

Para o economista Wal-
ter Penninck Caetano, diretor 
da Conam -- Consultoria em 
Administração Municipal, os 
impactos causados pela pan-
demia mais aos da guerra en-
tre Rússia e Ucrânia intensifi-
caram a crise econômica do 
Brasil, que também é agrava-
da pelo nosso cenário políti-
co. “A verdade é que os prefei-
tos ainda terão muito trabalho 
pela frente e precisarão ser efi-
cientes no enfrentamento das 
raízes dos problemas econô-
micos e financeiros que en-
frentam”, diz o economista.
Para Caetano, no entanto, 
há também velhos proble-
mas de gastos correntes ex-
cessivos que ainda não fo-
ram devidamente encarados, 
e a evolução das receitas não 
acompanha. “Fundamental-
mente, são gastos com pes-
soal e uma previdência muni-
cipal em franco desequilíbrio 
requerendo aportes cres-
centes por parte do tesou-
ro local, comprometendo a 
entrega de serviços e de in-
vestimentos aos cidadãos”, ex-
plica o economista da Conam. 
     Para ele, no entanto, dada 
a diversidade de condições 
dos nossos municípios, como 
a posição geopolítica e eco-
nômica, a inserção no plano 
regional e as características 
físicas e sociais, fica difícil enu-
merar as medidas que cada 
gestor deve adotar para che-
gar a uma solução. “A base é 
conhecer com profundida-
de sua realidade por meio de 
um diagnóstico bem elabo-
rado para só então formu-
lar as políticas mais adequa-
das”, conclui o economista.  
   As contas analisadas pelo 
TCESP são referentes ao pri-
meiro bimestre de 2022. (GSP)

RESPONSABILIDADE 

 A Os micro e pequenos em-
preendedores de Taboão da 
Serra, na Grande São Paulo, 
vão contar com um atendi-
mento importante. A Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e Ren-
da (SDE) iniciará na próxima 
sexta-feira (24) o projeto Casa 
do Empreendedor Itineran-
te no Jardim Saint Moritz, na 
Praça Madre Teresa de Cal-
cutá, em frente à EMI Luca. A 
ação que acontecerá das 10h 
às 16h levará orientações aos 
interessados e contará tam-
bém com a oferta dos servi-
ços do Sebrae Aqui, Banco do 
Povo e Procon Municipal.

Taboão oferece serviços  
para empreendedores 

Moradores de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, também 
podem buscar atendimento nos canais oficiais da Administração 

LARISSA RAPOZO/PMTS

De acordo com o prefei-
to Aprígio, o objetivo é levar 
orientações para as pessoas 
que procuram abrir o próprio 
negócio, melhorar seu em-
preendimento, regularizar 
CNPJ, entre outros serviços. 
“Nosso Governo já avançou 
na descentralização de aten-
dimentos com mais uma uni-
dade da Casa do Empreen-
dedor no Pirajuçara e com 
o projeto itinerante, vamos 
levar aos bairros e ampliar 
o atendimento para os em-
preendedores e futuro em-
preendedores de Taboão da 
Serra”, afirmou.

O secretário de Desenvol-

Ação gratuita será realizada na Praça Madre Teresa de Calcutá, em 
frente à EMI Luca, no próximo dia 24 de junho em Taboão da Serra 

vimento Econômico, Traba-
lho e Renda, Wanderley Bres-
san destacou que o novo 
projeto tem objetivo de aju-
dar pessoas empreendedoras 
do município. “Levar os ser-
viços da prefeitura para mais 
perto da população é impor-
tante, como é o caso da Casa 
do Empreendedor Itinerante. 
Casa do Empreendedor”. 

A Casa do Empreendedor é 
um espaço destinado aos mi-
croempresários do município 
e tem como objetivo orientá- 
los sobre impostos, alvarás, 
financiamentos de créditos, 
capacitação e outras necessi-
dades relacionadas a abertura 

e funcionamento do próprio 
negócio.

Taboão da Serra conta com 
duas unidades da Casa do Em-
preendedor, sendo uma no 
Jardim Maria Rosa, na rua 
Cesário Dau, 535, e outra no 
Pirajuçara, na Estrada Kizae-

mon Takeuti, 1987. Em ambas 
o atendimento é de segunda 
a sexta-feira, exceto feriado 
e ponto facultativo, sendo a 
Unidade Maria Rosa das 8h às 
17h e na Pirajuçara das 8h30 
às 16h30. A matéria na íntegra 
está no site da Gazeta. (GSP) 

Do total de 
infrações, 
478 eram de 
motoristas que 
se recusaram a 
fazer o teste do 
bafômetro, 89 de 
pessoas dirigindo 
sob influência 
de álcool e 18 por 
embriaguez ao 
volante

 A A cidade de São Paulo vai 
iniciar na próxima quarta-feira 
(22) a aplicação da quarta dose 
da vacina contra a Covid-19 em 
adultos com 45 anos ou mais, 
conforme informado pela  
prefeitura.

Conhecida como segunda 
dose de reforço, a aplicação ex-
tra do imunizante estará dis-
ponível para pessoas que to-
maram a terceira dose contra 
Covid há pelo menos quatro 
meses. O texto conta com in-
formações do “G1”.

O público com idade entre 
45 e 49 anos é estimado em 
meio milhão de pessoas na Ca-
pital e a prefeitura afirma que 
possui cerca de um milhão de 
doses em estoque. Ainda com 
relação ao lote disponível para 
vacinação com quarta dose, a 
administração municipal diz 
que aguarda novas doses do 
Ministério da Saúde para po-

Capital libera 4ª dose para 
maiores de 45 nesta quarta

A cidade de SP vai iniciar nesta quarta-feira (22) a aplicação da 
quarta dose da vacina contra a Covid-19 em adultos com 45 anos 

DIVULGAÇÃO/PMTS

der estender o reforço vacinal 
para pessoas acima de 40 anos.

O prefeito da cidade, Ri-
cardo Nunes (MDB), comen-
tou sobre a vacinação com a 
quarta dose, convocando os 

paulistanos com idade acima 
de 50 anos para se vacinarem. 
“Nós temos 500 mil pessoas 
acima de 50 anos que ainda 
não foram se vacinar. É impor-
tante que eles procurem nos-

sos serviços de saúde, as nos-
sas 470 UBSs para poderem se  
vacinar”.

A autorização para oferta 
de quarta dose pelos municí-
pios foi dada pelo governo do 
Estado sob a condição de que 
estas cidades considerem seus 
estoques de vacina antes de 
trabalhar com a antecipação 
do esquema vacinal.

O Ministério da Saúde 
anunciou nesta segunda-fei-
ra que vai recomendar que os 
estados ofertem a quarta dose 
para pessoas acima de 40 anos. 

Profissionais de saúde 
maiores de 18 anos, pessoas 
com alto grau de imunossu-
pressão com mais de 18 anos 
(inclusive gestantes e puérpe-
ras), e adolescentes com imu-
nossupressão com 12 a 17 anos 
de idade (inclusive gestantes e 
puérperas), também já podem 
ser imunizados com a segun-
da dose de reforço. 

No estado de São Paulo, a 
vacinação contra a enfermi-
dade acontece em megapos-
tos, Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) e AMA/UBS Integradas. 
(GSP)

o estado de São Paulo 
registrou 38,3 mil casos de 
Covid-19 em apenas uma 
semana. no último domingo 
(12), o total de pessoas que 
já contraíram a doença no 
território paulista era de 
5.595.235. no início desta 
semana, o histórico de pes-
soas infectadas já somava 
5.633.543 casos.
os dados da Secretaria esta-
dual da Saúde mostram que 
a pandemia continua e que a 
flexibilização dos protocolos 
sanitários, sobretudo quanto 
ao uso de máscaras, pode 
estar elevando o número de 
infecções em São Paulo.

na capital paulista o que 
chama a atenção é a taxa 
de ocupação de leitos. De 
acordo com o boletim epi-
demiológico divulgado pela 
prefeitura neste domingo 
(19), 69% dos leitos de uTi 
da cidade estão ocupados. 
nas enfermarias, a ocupação 
chega a 63%.
a cidade de São Paulo re-
gistrou 28,7 mil novos casos 
de Covid na última semana. 
no último domingo, eram 
2.017.893 casos acumulados. 
já neste domingo (19), o 
histórico mostrava o total de 
2.046.594 infecções  
confirmadas.

SP registra 38 mil novos 
casos de Covid em 7 dias

CONTAMINAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
EDITAL Nº 121/2.022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2.022

OBJETO:- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência médica 
clínica, cirúrgica e especializada e atendimento 24 horas, sob o regime de mensalidade preestabelecida, 
por intermédio de profissionais credenciados ou cooperados, obrigando-se pelos serviços contratados, 
inclusive a prevenção de doenças, a promoção e manutenção da saúde bem como a recuperação e 
reabilitação, caracterizado como plano ou seguro saúde coletivo, pelo período de 12 meses podendo 
ser renovado nos termos da Lei. Data da abertura-04/07/2.022, as 08:00 horas. Melhores informações 
poderão ser obtidas junto a Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos na Rua Anhanguera, 
nº 1155, Andar Térreo, Jardim Morumbi, Birigui/SP, ou pelos e-mails: renata.pregoeira@birigui.sp.gov.
br e licitacoes@birigui.sp.gov.br. O Edital poderá ser lido naquela seção e retirado gratuitamente no site 
www.birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, Birigui, 20/06/2.022.

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
EDITAL Nº 037/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022
PROCESSO Nº 9.290/2021

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
037/2022 - PROCESSO Nº 9.290/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 
GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE FER-
RAZ DE VASCONCELOS – SP. MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA 
DE ABERTURA: 4 de julho de 2022, às 10:00 horas. A Prefeitura Municipal 
de Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, 
situada à Av. Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO PRESENCIAL 
022/2022. Os interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, 
no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevas-
concelos.sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no horário 
compreendido entre 09h00 às 16h00, de segunda à sexta-feira, mediante a 
entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores 
informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 20 de junho de 2022.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

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 00416/2022, Oferta de Compra BEC/SP 
102202100592022OC00333, Processo 15P-36023/2021, do tipo menor preço por lote destinado a Registro 
de Preços de Insumos para Cirurgia de Catarata e Vitrectomia com comodato de equipamento a título 
gratuito, de acordo com o discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até 
o dia 06/07/2022 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.

SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022

Objeto: Aquisição parcelada de shampoo super ativado para limpeza e lavagem da frota do Serviço Municipal 
de Transportes Coletivos de Araras, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme descrições contidas no Anexo I – 
Termo de Referência. Recursos: Próprios. Tipo / Critério de Julgamento: Menor preço unitário por item. Prazo de 
Execução: 12 (doze) meses. Sessão Pública: 05/07/2022 às 09h00. Retirada do Edital: O Edital com condições 
de participação, especifi cações e demais informações estará à disposição dos interessados para conhecimento e 
retirada na Rua Florianópolis, 315, Jardim dos Eucaliptos - Araras-SP, das 8h00min às11h00min e das 13h00min às 
16h00min ou pelo site https://www.smtca.sp.gov.br/category/pregao-presencial/. Informações: (19) 3547.1280. 

Araras, 20/6/2022. Jonas Alves Araújo Filho - Presidente Executivo; Nilson Quintiliano - Cargo em Comissão III
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 - REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registrar os menores preços de serviços de mão-de-obra de recapagem a frio em 60 pneus 215/75R 
17,5 - direcional e 300 pneus 275/80 R22,5, 16 lonas sem câmara – liso direcional urbano da frota do SMTCA, 
pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrições no ANEXO I - Termo de Referência do Edital. Recursos: 
Próprios. Tipo / Critério de Julgamento: Menor Preço por Item. Prazo de Execução: 12 (doze) meses. Sessão 
Pública: 06/07/2022 às 09h00. Retirada do Edital: O Edital com condições de participação, especifi cações e 
demais informações estará à disposição dos interessados para conhecimento e retirada na Rua Florianópolis, 
315, Jardim dos Eucaliptos – Araras-SP, das 8h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min ou pelo site 
https://www.smtca.sp.gov.br/category/pregao-presencial/. Informações: (19) 3547.1280. 

Araras, 20/6/2022. Jonas Alves Araújo Filho - Presidente Executivo; Nilson Quintiliano - Cargo em Comissão III

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO
A AUTARQUIA MUNICIPAL SAÚDE, COMUNICA aos interessados a 
RETIFICAÇÃO e PRORROGAÇÃO da seguinte licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/AMS–IS/2022 - Processo Administrativo 
nº. I – 7.911/2022 - Tipo: Menor preço por item. Objeto: Registro de 
Preços para Eventual Aquisição de Cestas Básicas. A abertura da 
Sessão Pública fica prorrogada para às 09h30 do dia 08/07/2022. A 
Sessão ocorrerá no Auditório da Autarquia Municipal Saúde - IS, situada 
na Rua Major Manoel Francisco de Moraes nº. 286, Centro, Município 
de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo. O caderno de licitação 
composto de edital e anexos, e a retificação poderão ser adquirido no 
endereço eletrônico da Prefeitura de Itapecerica da Serra, www.itapece-
rica.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

AVISO DE LICITAÇÃO  | AUTARQUIA MUNICIPAL – SAÚDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 063/2022, 
objetivando o registro de preços de brinquedos recreativos infláveis, carrinhos de pipoca e algodão 
doce, cama elástica, pintura facial, personagens vivos e esportes radicais, no dia 1º de julho de 2022, 
às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, no endereço 
eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 20 
de junho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

ERRATA
Referente ao Edital disponibilizado no site www.socorro.sp.gov.br, no dia 13 de junho 
de 2022. PROCESSO Nº 064/2022/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2022- Ob-
jeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras 
de engenharia visando o “Recapeamento Asfáltico nas ruas Dr. Campos Salles, 
Praxedes Domingues de Oliveira, General Bertoldo Klinger, Antônio Moraes Car-
doso, Dr. Osvaldo Carvalho Pinto e Travessa 11 de Junho”, com fornecimento 
de materiais, com recursos oriundos de convênio firmado entre o Estado de São 
Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional e o Municí-
pio de Socorro/SP, Termo de Convênio Nº 101613/2022, conforme especificações 
contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo. Considerando que constou 
equivocadamente a data de abertura do processo, devendo ser corrigido conforme 
segue:

Onde se lê: ...(Abertura do Processo: 10/07/2022).

Leia-se: ...(Abertura do Processo: 10/06/2022).

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe de Supervisão de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO

Av. José Maria de Faria, 71 - CEP 13960-000 - Socorro - SP
www.socorro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3855-9610 - e-mail: licitacao@socorro.sp.gov.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP o Pregão Eletrônico PE DGA 
447/2022, Processo 01-P-25118/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592022OC00287 do tipo 
menor preço unitário por item, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS DE CADEIRAS GIRATÓRIAS. 
O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 04/07/2022 às 09h30min, sendo que a 
sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O Edital 
na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 13329/22 - Pregão Eletrônico nº 128/22. Interessado: Secretaria de Ação Social. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. Recebimento das propostas 
dos lotes: até às 9h00 do dia 07 de julho de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir 
das 9h00 do dia 07 de julho de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 
07/07/2022.
Processo nº 7160/22 - Pregão Eletrônico nº 69/22. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO. Recebimento das propostas dos lotes: até às 
14h00 do dia 07 de julho de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 
07 de julho de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 07/07/2022. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 22/06/2022, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br

Franca, 20 de junho de 2022.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 08/2022 - Processo n.º 56/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada na confecção e 

fornecimento de crachás de identificação funcional e identificação de estudante, 
com acessórios para os colaboradores da Prefeitura Municipal de Araçariguama e 
os alunos da Rede Pública Escolar Municipal. A Prefeitura de Araçariguama, por 
meio do Departamento de Licitações torna público que está aberto o processo 
licitatório acima mencionado. Sessão Pública: 06/07/2022 às 09h, endereço: www.
bbmnetlicitacoes.com.br. O edital em seu inteiro teor estará à disposição a partir do 
dia 22/06/2022, das 09h às 16h30 no endereço Rua São João, n.º 228 – Centro - 
Araçariguama - SP, no endereço eletrônico acima mencionado e também no site da 
Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA 
DA SERRA, torna público que, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022 - Processo 
Administrativo 072/2022, cujo objeto é Contratação de Empresa Especializada na Revisão e Atualização 
do Plano Diretor do Município de Araçoiaba da Serra/SP em consonância com a Lei Federal n°10.257/2001 
(Estatuto da Cidade), Lei Federal nº 13.089/2015 - Estatuto da Metrópole, e demais legislações municipais 
pertinentes ao objeto do Termo de Referência contido no anexo I, foi ADJUDICADO em 15/06/2022, pela 
pregoeira ora signatária, e HOMOLOGADO pela Autoridade Municipal o seu resultado no dia 15/06/2022, para 
a empresa POLO PLANEJAMENTO LTDA - ME, sob o CNPJ: 22.698.383/0001-56, perfazendo um valor total 
de R$ 52.500,00.  Araçoiaba da Serra, 15 de junho de 2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

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. 015/2022 - Processo 
Administrativo 045/2022, cujo objeto é Aquisição Contêineres e Papeleira, para coleta mecanizada de 
Resíduos Sólidos Urbanos nos bairros Araçoiabinha, Jardim Master, Jardim Arco Verde, Rio Verde e Região 
Central do município de Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência no Anexo I, foi ADJUDICADO 
em 18/04/2022, pelo pregoeiro ora signatário, e HOMOLOGADO pela Autoridade Municipal o seu resultado no 
dia 14/06/2022, para a empresa SANDRO JOSÉ DE PAIVA CIA LTDA. CNPJ: 03.998.017/0001-78, no lote 02 
sendo o valor de R$ 9.728,00. Araçoiaba da Serra, 14 de junho de 2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo nº 7/2022. Pregão Presencial nº 6/2022. Objeto: aquisição de veículo ofi cial para 
a Câmara Municipal de Marília.  O Presidente da Câmara Municipal de Marília, Marcos San-

tana Rezende, RG 7.564.492 SSP/SP e CPF 015.462.338-57, dando cumprimento aos dispositivos 
legais constantes nas Leis Federais LC 123/06, 8.666/93 e 10.520/02 e Inciso 6º do Artigo 3º do Ato da 
Mesa número 4/2014, de 10 de janeiro de 2014, de acordo com a classifi cação efetuada pelo Pregoei-
ro Adolfo Moraes Carvalho, homologa em 20 de junho de 2022 o objeto licitado à empresa: CMPAC 
AUTOS LTDA., no valor total de R$ 175.490,00. Firme-se o respectivo contrato. 

Câmara Municipal de Marília, em 20 de junho de 2022
Marcos Santana Rezende 

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO GUARULHOS SUL
Encontra-se aberta na DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO GUARULHOS SUL, PREGÃO 
ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO - número n° 04/2022 – Processo n° SEDUC-
PRC-2021/46399, objetivando a contratação de prestação de serviços de transporte escolar 
destinado a alunos da rede pública estadual de ensino, conduzido por motorista e auxiliado 
por monitor, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital. A realização da sessão 
dar-se-á no dia 04/07/2022 às 9h, através do endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br e 
será conduzido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. As informações estarão disponíveis nos 
endereços eletrônicos http://www.e-negociospublicos.com.br, www.bec.sp.gov.br.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022-FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 9094/2022-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 21 ao dia 29 de junho de 2022, das 08:00 às 12:30 
horas e das 13:30 às 17:00 horas, na célula de Gestão de Suprimentos da Fundação para o 
Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo 
Coube, nº 1.100, Jardim Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Telefones 
14 3103-4113 / 14 303-4115 / 3103-4118, ou pelo site www.compraeletronica.famesp.org.br, o EDITAL 
DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022-FAMESP/BAURU, PROCESSO Nº 9094/2022-FAMESP/
BAURU, que tem como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES REPORTADOS DE BIOQUÍMICA, COM 
FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO UM EQUIPAMENTO PRINCIPAL TOTALMENTE 
AUTOMATIZADO E UM EQUIPAMENTO BACKUP, BEM COMO ESTAÇÃO INDIVIDUAL DE 
PURIFICAÇÃO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, AO LABORATÓRIO 
CLÍNICO DO HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU E AO LABORATÓRIO CLÍNICO DO HOSPITAL DE 
BASE DE BAURU, PELO PERÍODO DE 30 MESES, em conformidade com o disposto no Anexo II. 
A abertura da sessão pública será no dia 30 de junho de 2022, com início ás 09:15 horas.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022 – PROC. ADM. Nº 4670-2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A 
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PORTARIA NO CENTRO EDUCACIONAL MARINA JUDITE DE 
SOUZA NO JARDIM ROSA HELENA, NESTE MUNICÍPIO.
Credenciamento e abertura: 06/07/2022 – 10H00
Os editais poderão ser obtidos no site www.igarata.sp.gov.br, aba “licitações”.
Maiores informações: 4658-1318, licitacaoigarata@gmail.com

Igaratá, 20 de junho de 2022.
PAULO ROBERTO DE CASTRO ABRANTES FERRÃO NETO 

ASS. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 68/22, Edital Nº 94/22, Tipo Menor Preço Global. Objeto: Contratação 
de empresa especializada para o fornecimento de serviços técnicos de implantação de sistema 
de autogestão e processamento de infrações a legislação de trânsito, contemplando a lei 
9.503/97. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 
04/07/22, das 9h às 09:30, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, n. 600, Jd de Lucca. 
O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. 
Informações: tel.(11) 3183-0655. Adriana Stocco – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 69/22, Edital Nº 95/22, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: O registro 
de preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual contratação de empresa especializada em 
serviço de transporte de pessoas. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação 
serão recebidos no dia 04/07/22, das 13:30 às 14h, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, 
600, Jd de Lucca. O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.
itatiba.sp.gov.br. Informações: tel. (11) 3183-0655. Maria  ngela C. C. de Lima – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 70/22, Edital Nº 96/22, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: O 
registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de medicamentos. O 
credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 05/07/22, 
das 9h às 9:30, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca. O edital fica 
disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. Informações: 
tel.(11) 3183-0655. Adriana Stocco – Pregoeira. 

“COMUNICADO Nº 130/2022”
REF: Pregão PRESENCIAL N.º 020/2022, de 02 de junho de 2022, levado a efeito através 
do Processo Licitatório n.º 033/2022 quem tem como objeto a “Contratação De Empresa 

(S) Para Assinatura De ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Para Futura Aquisição De Equipamentos 
De Informática Conforme Disposto No Edital E Em Seus Anexos”, para as diversas Secretarias da 
Prefeitura Municipal de Matão.
O Departamento de Compras e Licitações, através da Pregoeira Municipal, acusa o recebimento de 
impugnação ao Edital em referência através de e-mail, encaminhado pela sociedade empresária VETRE 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, que em 
apertada síntese aduz o seguinte:  
“Impugnação aos termos do ato convocatório do Nº 020/2022 – Item 12 – Scanner de documentos (...) 
A presente Impugnação de Edital visa colaborar com o Serviço Público, na alteração das especifica-
ções do scanner de Mesa a ser adquirida para aperfeiçoamento da sua eficiência administrativa. A 
necessidade de tais alterações está demonstrada, além do atendimento da Legislação pertinente e seus 
Princípios Legais, trazendo total qualidade na compra das máquinas para a administração, ou seja, 
agindo com eficiência, adquirindo-se assim o bem mais vantajoso para o órgão. Aguardamos que este 
Pregoeiro mude o Edital a fim de que seja sanada a ilegalidade detectada, no que se refere ao direcio-
namento para o modelo apontado, conforme estou demonstrado. E ainda, que sejam adicionadas as 
exigências que demonstramos serem necessárias e indispensáveis, para que a Administração adquira 
um produto que corresponda a todos os princípios que norteiam o Direito Público.”
Acusa ainda o recebimento de questionamentos ao Edital em referência através de e-mail, encaminhado 
pelas sociedades empresárias conforme segue:
1)  MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, nos seguintes termos: “Pedido de Esclarecimento 
01: No ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA, Item 16, é descrito uma cópia literal do projetor Optoma 
HD39HDR e apenas esse modelo atende completamente todas as características. Para não restringir a 
participação de outros fabricantes, entendemos que serão aceitos o projetor Epson FH52+ que possui 
4000 Lumens comprovados de acordo com IDMS 15.4 e ISO 21118, resolução Full HD, sistema 3LCD 
como principais características. Nosso entendimento está correto? Pedido de Esclarecimento 02: No 
ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA, Item 18, pede o seguinte: 1) 4G TDD LTE: B38 (2600), B40 
(2300), B41 (2500); 2) Formato de Reprodução de Vídeo MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM 
Formato de Reprodução de Áudio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, 
MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA. A especificação foi baseada em um modelo fora de linha 
da Samsung e a cada lançamento o fabricante altera características de acordo com o mercado. Dessa 
forma, entendemos que a frequência de B41 (2500) e os formatos WMV, WMA e ASF não serão obriga-
tórios. Nosso entendimento está correto?”
2) REAL INFORMÁTICA, nos seguintes termos: “(...) Diante das considerações apresentadas, en-
tendemos que o prazo de entrega previsto em edital para 10 (DEZ) dias, será prorrogado para 30 (trin-
ta) dias úteis, trazendo maior probabilidade de cumprimento contratual aos licitantes, em consonância 
ao cenário enfrentado hoje. O entendimento está correto?”
3) UNINTER INFORMÁTICA, nos seguintes termos: “Na leitura do Edital no “Termo de Refe-
rência”, nos Item 1, 2 e 3 consta: Na componente gabinete: “· GABINETE: SMALL FORM FACTOR 
– DEVE FUNCIONAR NA POSIÇAO HORIZONTAL E VERTICAL Altura - 325mm, Profundidade - 
400mm, Largura - 104mm BAIAS = 1 X 5.25” (Tool Less) - 1 X 3.5” (Tool Less) Espaço para SSD na 
parte inferior Suporta Placa Mae: ATX e Micro-ATX, Mini-ITX.”
4) VENDOR COMERCIAL solicita o valor estimado UNITÁRIO referente ao Pregão
DECISÃO
Inicialmente informar que o item 01.03 do Edital, assim dispõe:
1.2 Fica desde já consignado que qualquer marca eventualmente especificada no Termo de Refe-
rência, trata-se tão somente da indicação de qualidade que se pretende com a aquisição conforme 
observado no item 01.03 do Termo de Referência (Anexo I).
Por sua vez, o Anexo I do Edital assim dispõe:
01.03  Os itens a serem adquiridos são os indicados na tabela adiante (Item 07.01) ficando desde já 
consignado que eventual MARCA ou DESCRIÇÃO TÉCNICA não possuem objetivo de aquisi-
ção deste ou daquele equipamento, servindo as descrições ali dispostas, apenas como referência 
da capacidade operacional dos equipamentos, técnica e de qualidade para o qual a Prefeitura 
pretende contratar, podendo as empresas interessadas cotar produtos que atenda as exigências 
mínimas estabelecidas.
Exposto essas premissas básicas, resta claro que o Edital apenas indica a qualidade, capacidade opera-
cional que se pretende, SEM A INTEBNÇÃO DE DIRECIONAR QUALQUER MARCA DE PRODU-
TO. Neste sentido, evitando que se possa fazer discussões futuras, tanto do item no caso da impugnação, 
quanto das solicitações de esclarecimentos, deverá ser considerado, o seguinte:
1-Quanto a impugnação empresa VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMEN-
TOS DE INFORMATICA EIRELI.
O Departamento de Tecnologia da Informação altera a descrição de “Touch TFT 4,3” para “Touch TFT 
ou com controle de acesso através de botões.
2- Quanto aos pedidos de Esclarecimentos:
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA
O Departamento de Tecnologia da Informação informa que serão aceitos produtos iguais ou superiores, 
sem especificações de marcas. As marcas e modelos indicados são apenas para referência sobre a qua-
lidade dos mesmos.
REAL INFORMÁTICA
O Departamento de Tecnologia da Informação informa que realmente os insumos de TI estão em falta 
no mercado. Podemos aceitar os 30 (trinta) dias para ampliar a concorrência.
UNINTER INFORMÁTICA
O Departamento de Tecnologia da Informação informa que o gabinete deve ser retirada a obrigatorieda-
de do Suporte a Placa Mãe ATX. Ficando apenas Micro-ATX, Mini-ITX.
Finalmente, quanto a solicitação de valores unitários da empresa VENDOR COMERCIAL/INFOR-
MÁTICA, informamos que os valores unitários estão disponibilizados no Anexo III – Modelo 
Padrão de Proposta Comercial. 

TEREZA APARECIDA DO VALE ALMADO
PREGOEIRA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 138/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2022

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que receberá durante o período de 22 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022 até 
às 09h00min os envelopes de Documentos de Habilitação e Projeto de Venda e que no dia 15 de julho 
de 2022 às 09h00min, será a abertura dos envelopes, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, 
sito à Rua Osvaldo Pongetti, nº 196, Jardim Primavera, aberta através do Edital nº 74/2022 na modali-
dade CHAMADA PÚBLICA para a aquisição de Gêneros Alimentícios oriundos da Agricultura Familiar 
e do Empreendedor Familiar Rural ou de suas organizações, que serão destinados ao fornecimento 
de alimentação nas Instituições Educacionais de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do 
Município, por conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, com dispensa de licitação 
conforme determinação da Lei nº 11.947, de 16/06/2009, Resolução do FNDE/CD nº 06/2020. O ins-
trumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua 
Osvaldo Pongetti, nº 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 20 de junho de 2022.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 139/2022 - PREGAO ELETRÔNICO Nº 05/2022 - EDITAL Nº 75/2022

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de 
quem possa interessar, que será realizada licitação aberta pelo Edital nº 75/2022, na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 05/2022, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTEN-
ÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS nos termos das especificações técnicas contidas no Termo de 
Referência – Anexo I. O encerramento do recebimento das propostas dar-se-á em 08/07/2022 às 
08h30min e a disputa de lances ocorrerá às 09h00min de 08/07/2022. O instrumento convocatório 
e seus anexos encontra-se disponível a partir de 22/06/2022 no site oficial da Prefeitura Municipal 
de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. e www.bll.org.br Informações podem ser obtidas 
através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: compras@novaeuropa.sp.gov.br. ou  
licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br 

Nova Europa/SP, aos 20 de junho de 2022.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO 45/2022
Processo 8179/2022

SUSPENSÃO

Encontra-se SUSPENSO para revisão do Anexo I – Termo de Re-
ferência, o presente Pregão que tem por objetivo o registro de pre-
ços para aquisição de curativos para uso no “Programa Melhor em 
Casa”

Outras informações poderão ser solicitadas através do link https://
portofeliz.1doc.com.br/atendimento (Protocolos). 

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021
A Prefeitura de Franca, através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
CONVOCA os candidatos abaixo nomeados APROVADOS e CLASSIFICADOS no Processo 
Seletivo nº 001/2021, para comparecerem à Rua Frederico Moura, 1517, Cidade Nova – 
(Divisão de Pessoal e Recursos Humanos) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, ou seja, de 
21 de junho a 05 de julho de 2022, das 09h às 15h, munido dos ORIGINAIS e CÓPIAS dos 
seguintes documentos: CPF e RG, Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 
(dezoito) anos, Certidão de Casamento e/ou Nascimento, CTPS – Carteira Profissional de 
Trabalho e Previdência Social (inclusive a cópia de todos os registros existentes), Cartão 
PIS/PASEP, Título de Eleitor, Certificado de Reservista (quando do sexo masculino), Certidão 
Negativa de Antecedentes Criminais, Certidão de regularidade junto à Justiça Eleitoral, 
Comprovante de Escolaridade (Diploma/Histórico Escolar), comprovante de endereço, uma 
foto 3x4 e para candidatos classificados PCD, laudo médico emitido nos últimos 12 (doze) 
meses, contendo o CID (Classificação Internacional de Doenças) compatível com a deficiência 
informada no ato da inscrição.

MUNICÍPIO DE FRANCA

Classificação Nome Emprego 
88º Amanda Sali Viana Auxiliar Administrativo (aprendiz) 
89º Vinícius Silva de Pádua Auxiliar Administrativo (aprendiz) 
90º Kailany Julia Santos Laurindo Auxiliar Administrativo (aprendiz) 

91º Fernanda Pizani Vilela Auxiliar Administrativo (aprendiz) 
92º Danielly de Lima Melo Auxiliar Administrativo (aprendiz) 

93º Thiago Henrique Capel Auxiliar Administrativo (aprendiz) 
95° Ruan Pablo Silva Matias Auxiliar Administrativo (aprendiz) 

Franca, 21 de junho de 2022.
Petersson Alves Faciroli

Diretor do Departamento de Pessoal e Recursos Humanos
Publicação da Prefeitura de Franca

EDITAL DE ALTERAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022.
Altera dispositivo do Edital N.º 025/2022, de 10 de Junho de 2022, da Tomada de Preços n.º 
007/2022, Processo Licitatório nº 029/2022. 
MARCELO RODRIGUES FONSECA, Prefeito Municipal de Trabiju, Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições legais, pelo presente e na melhor forma de direito, torna público para conheci-
mento dos interessados que no Edital n.º 025/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA O 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE TRABIJU - SP, NOS TERMOS DO 
CONVENIO Nº 101.761/2022, FORMALIZADO JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL – GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICA-
ÇÕES CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONO-
GRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, fica ALTERADO o descritivo do Objeto do Edital da Tomada de 
Preços nº 007/2022, passando a viger com a seguinte redação: 
Onde se Lê:
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO 
MUNICÍPIO DE TRABIJU - SP, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 101.761/2022
Leia-se:
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE 
TRABIJU - SP, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 101.761/2022
Fica mantida a data da abertura da sessão no dia 28 de Junho de 2022 às 09h00min, uma vez que 
a alteração não interfere na formulação das propostas conforme prevê o § 4º do Art. 21 da Lei Fe-
deral 8.666/93, ficando mantidas as demais condições do edital, não alteradas por este instrumento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU – SP

CONCORRÊNCIA N° 001/22 
A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES, através 
de sua CPL, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Lei Federal nº 

8.987/95, informa que se encontra aberta a Concorrência nº 01/22 – Processo n° 625/22, Concessão 
do Serviço de Operação e Apoio à Fiscalização do Estacionamento Rotativo Digital, no Município de 
Sorocaba. ABERTURA: às 10h00min do dia 22/07/2022. Os interessados poderão obter o edital e 
seus anexos, no site www.urbes.com.br e informações através do e-mail licitacoes@urbes.com.br, 
ou ainda, através do telefone (0xx15) 3331-5016, no horário das 08h00min até 16h30min.

Sorocaba, 15 de junho de 2022. Waldson Carlos de Almeida - Presidente da CEL

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Aviso de Licitações

Pregão Eletrônico nº 19/2022
Processo de Compras nº 620/2022

Data/Hora da sessão: 05/07/2022 às 09h30min.
Objeto: Materiais de higiene e limpeza diversos, conforme Edital.

Pregão Eletrônico nº 20/2022
Processo de Compras nº 1311/2022

Data/Hora da sessão: 05/07/2022 às 14h30min.
Objeto: Cloro gasoso usado no tratamento da água potável destinada ao abastecimento público, 
conforme Edital.
Para baixar o Edital desejado acesse o site: https://www.daev.org.br/licitacoes, ou consultar o Edital 
impresso na R. Orozimbo Maia, 1054 Vl Sônia Valinhos/SP. Demais informações, fone (019) 2122-
4410 ou compras@daev.org.br.

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

Engº. Walter Gasi
Presidente / Autoridade Competente

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas inte-
ressadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00058/22/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Pe Nelson Anto-
nio Romão – Rua Jose Bonifacio, 1760 – Vila Sta Cruz - Marão, EE Dorival de Carvalho – Rua João Bordignon, 
249 – Jd Cambuy – Matão, EE Dr Leopoldino Meira de Andrade – Rua Serafim Herminda Soares, 336 – Jd 
Paraiso – Matão, EE Profa Angelina Lia Rolfsen – Av. Eng. Domingos Ferrari Junior, s/n – CECAP – Araraqua-
ra, EE Nilton Robert Prospero – Rua Profa Lucileide M P Diniz, 440 – CECAP – Itapolis, EE Cap Joel Miranda 
– Rua Virginio Tonini, 293 – Centro – Santa Ernestina, EE Pedro Mascari – Av. João Cyrino, 723 – Centro 
- Itapolis, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 13/07/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00222/22/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dr. Plinio Caiado 
de Castro – Av. João Batista Santiago, s/n – Prq. Santa Rita – Vila Curuça, EE Antonieta de Souza Alcantara – 
Rua Piramide dos Piques, 101 – Jd. da Laranjeira - Iguatemi, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 13/07/2022, às 14:00 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 DIGI-
TAGRP, 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 INSTALAÇÃO- 
http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propos-
tas_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 Lici-
tações 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). GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

Processo Administrativo nº 154/2022 - Pregão Eletrônico nº 034/2022
Início: 20/06/2022 - Encerramento: 06/07/2022 - Horário 09h00.. Abertura da 
Sessão: 06/07/2022 - Horário: 09h00.. Endereço Eletrônico: WWW.VIRADOURO.
SP.GOV.BR (http://191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. 
Objeto: AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PROCESSO 
LICITATÓRIO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123/2006. A Divisão de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público aos licitantes interessados, abertura 
de certame, com objeto acima especifi cado, cujo encerramento e abertura dar-se-
ão nas datas e horários acima aprazados. A cópia digital do Edital e seu(s) Anexo(s), 
poderá ser retirada junto do site http://www.viradouro.sp.gov.br/ ou através do e-mail 
pregao.viradouro@gmail.com. Demais publicações referentes ao certame estarão 
disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br. 
Viradouro/SP, 20 de junho de 2022. DANIELA DE SOUZA LIMA - PRESIDENTE DA CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
EDITAL Nº 121/2.022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2.022

OBJETO:- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência médica 
clínica, cirúrgica e especializada e atendimento 24 horas, sob o regime de mensalidade preestabelecida, 
por intermédio de profissionais credenciados ou cooperados, obrigando-se pelos serviços contratados, 
inclusive a prevenção de doenças, a promoção e manutenção da saúde bem como a recuperação e 
reabilitação, caracterizado como plano ou seguro saúde coletivo, pelo período de 12 meses podendo 
ser renovado nos termos da Lei. Data da abertura-04/07/2.022, as 08:00 horas. Melhores informações 
poderão ser obtidas junto a Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos na Rua Anhanguera, 
nº 1155, Andar Térreo, Jardim Morumbi, Birigui/SP, ou pelos e-mails: renata.pregoeira@birigui.sp.gov.
br e licitacoes@birigui.sp.gov.br. O Edital poderá ser lido naquela seção e retirado gratuitamente no site 
www.birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, Birigui, 20/06/2.022.

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
EDITAL Nº 037/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022
PROCESSO Nº 9.290/2021

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
037/2022 - PROCESSO Nº 9.290/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 
GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE FER-
RAZ DE VASCONCELOS – SP. MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA 
DE ABERTURA: 4 de julho de 2022, às 10:00 horas. A Prefeitura Municipal 
de Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, 
situada à Av. Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO PRESENCIAL 
022/2022. Os interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, 
no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevas-
concelos.sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no horário 
compreendido entre 09h00 às 16h00, de segunda à sexta-feira, mediante a 
entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores 
informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 20 de junho de 2022.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

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 00416/2022, Oferta de Compra BEC/SP 
102202100592022OC00333, Processo 15P-36023/2021, do tipo menor preço por lote destinado a Registro 
de Preços de Insumos para Cirurgia de Catarata e Vitrectomia com comodato de equipamento a título 
gratuito, de acordo com o discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até 
o dia 06/07/2022 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.

SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022

Objeto: Aquisição parcelada de shampoo super ativado para limpeza e lavagem da frota do Serviço Municipal 
de Transportes Coletivos de Araras, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme descrições contidas no Anexo I – 
Termo de Referência. Recursos: Próprios. Tipo / Critério de Julgamento: Menor preço unitário por item. Prazo de 
Execução: 12 (doze) meses. Sessão Pública: 05/07/2022 às 09h00. Retirada do Edital: O Edital com condições 
de participação, especifi cações e demais informações estará à disposição dos interessados para conhecimento e 
retirada na Rua Florianópolis, 315, Jardim dos Eucaliptos - Araras-SP, das 8h00min às11h00min e das 13h00min às 
16h00min ou pelo site https://www.smtca.sp.gov.br/category/pregao-presencial/. Informações: (19) 3547.1280. 

Araras, 20/6/2022. Jonas Alves Araújo Filho - Presidente Executivo; Nilson Quintiliano - Cargo em Comissão III
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 - REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registrar os menores preços de serviços de mão-de-obra de recapagem a frio em 60 pneus 215/75R 
17,5 - direcional e 300 pneus 275/80 R22,5, 16 lonas sem câmara – liso direcional urbano da frota do SMTCA, 
pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrições no ANEXO I - Termo de Referência do Edital. Recursos: 
Próprios. Tipo / Critério de Julgamento: Menor Preço por Item. Prazo de Execução: 12 (doze) meses. Sessão 
Pública: 06/07/2022 às 09h00. Retirada do Edital: O Edital com condições de participação, especifi cações e 
demais informações estará à disposição dos interessados para conhecimento e retirada na Rua Florianópolis, 
315, Jardim dos Eucaliptos – Araras-SP, das 8h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min ou pelo site 
https://www.smtca.sp.gov.br/category/pregao-presencial/. Informações: (19) 3547.1280. 

Araras, 20/6/2022. Jonas Alves Araújo Filho - Presidente Executivo; Nilson Quintiliano - Cargo em Comissão III

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO
A AUTARQUIA MUNICIPAL SAÚDE, COMUNICA aos interessados a 
RETIFICAÇÃO e PRORROGAÇÃO da seguinte licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/AMS–IS/2022 - Processo Administrativo 
nº. I – 7.911/2022 - Tipo: Menor preço por item. Objeto: Registro de 
Preços para Eventual Aquisição de Cestas Básicas. A abertura da 
Sessão Pública fica prorrogada para às 09h30 do dia 08/07/2022. A 
Sessão ocorrerá no Auditório da Autarquia Municipal Saúde - IS, situada 
na Rua Major Manoel Francisco de Moraes nº. 286, Centro, Município 
de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo. O caderno de licitação 
composto de edital e anexos, e a retificação poderão ser adquirido no 
endereço eletrônico da Prefeitura de Itapecerica da Serra, www.itapece-
rica.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

AVISO DE LICITAÇÃO  | AUTARQUIA MUNICIPAL – SAÚDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 063/2022, 
objetivando o registro de preços de brinquedos recreativos infláveis, carrinhos de pipoca e algodão 
doce, cama elástica, pintura facial, personagens vivos e esportes radicais, no dia 1º de julho de 2022, 
às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, no endereço 
eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 20 
de junho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

ERRATA
Referente ao Edital disponibilizado no site www.socorro.sp.gov.br, no dia 13 de junho 
de 2022. PROCESSO Nº 064/2022/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2022- Ob-
jeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras 
de engenharia visando o “Recapeamento Asfáltico nas ruas Dr. Campos Salles, 
Praxedes Domingues de Oliveira, General Bertoldo Klinger, Antônio Moraes Car-
doso, Dr. Osvaldo Carvalho Pinto e Travessa 11 de Junho”, com fornecimento 
de materiais, com recursos oriundos de convênio firmado entre o Estado de São 
Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional e o Municí-
pio de Socorro/SP, Termo de Convênio Nº 101613/2022, conforme especificações 
contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo. Considerando que constou 
equivocadamente a data de abertura do processo, devendo ser corrigido conforme 
segue:

Onde se lê: ...(Abertura do Processo: 10/07/2022).

Leia-se: ...(Abertura do Processo: 10/06/2022).

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe de Supervisão de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO

Av. José Maria de Faria, 71 - CEP 13960-000 - Socorro - SP
www.socorro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3855-9610 - e-mail: licitacao@socorro.sp.gov.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP o Pregão Eletrônico PE DGA 
447/2022, Processo 01-P-25118/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592022OC00287 do tipo 
menor preço unitário por item, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS DE CADEIRAS GIRATÓRIAS. 
O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 04/07/2022 às 09h30min, sendo que a 
sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O Edital 
na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 13329/22 - Pregão Eletrônico nº 128/22. Interessado: Secretaria de Ação Social. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. Recebimento das propostas 
dos lotes: até às 9h00 do dia 07 de julho de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir 
das 9h00 do dia 07 de julho de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 
07/07/2022.
Processo nº 7160/22 - Pregão Eletrônico nº 69/22. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO. Recebimento das propostas dos lotes: até às 
14h00 do dia 07 de julho de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 
07 de julho de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 07/07/2022. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 22/06/2022, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br

Franca, 20 de junho de 2022.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 08/2022 - Processo n.º 56/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada na confecção e 

fornecimento de crachás de identificação funcional e identificação de estudante, 
com acessórios para os colaboradores da Prefeitura Municipal de Araçariguama e 
os alunos da Rede Pública Escolar Municipal. A Prefeitura de Araçariguama, por 
meio do Departamento de Licitações torna público que está aberto o processo 
licitatório acima mencionado. Sessão Pública: 06/07/2022 às 09h, endereço: www.
bbmnetlicitacoes.com.br. O edital em seu inteiro teor estará à disposição a partir do 
dia 22/06/2022, das 09h às 16h30 no endereço Rua São João, n.º 228 – Centro - 
Araçariguama - SP, no endereço eletrônico acima mencionado e também no site da 
Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA 
DA SERRA, torna público que, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022 - Processo 
Administrativo 072/2022, cujo objeto é Contratação de Empresa Especializada na Revisão e Atualização 
do Plano Diretor do Município de Araçoiaba da Serra/SP em consonância com a Lei Federal n°10.257/2001 
(Estatuto da Cidade), Lei Federal nº 13.089/2015 - Estatuto da Metrópole, e demais legislações municipais 
pertinentes ao objeto do Termo de Referência contido no anexo I, foi ADJUDICADO em 15/06/2022, pela 
pregoeira ora signatária, e HOMOLOGADO pela Autoridade Municipal o seu resultado no dia 15/06/2022, para 
a empresa POLO PLANEJAMENTO LTDA - ME, sob o CNPJ: 22.698.383/0001-56, perfazendo um valor total 
de R$ 52.500,00.  Araçoiaba da Serra, 15 de junho de 2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

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. 015/2022 - Processo 
Administrativo 045/2022, cujo objeto é Aquisição Contêineres e Papeleira, para coleta mecanizada de 
Resíduos Sólidos Urbanos nos bairros Araçoiabinha, Jardim Master, Jardim Arco Verde, Rio Verde e Região 
Central do município de Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência no Anexo I, foi ADJUDICADO 
em 18/04/2022, pelo pregoeiro ora signatário, e HOMOLOGADO pela Autoridade Municipal o seu resultado no 
dia 14/06/2022, para a empresa SANDRO JOSÉ DE PAIVA CIA LTDA. CNPJ: 03.998.017/0001-78, no lote 02 
sendo o valor de R$ 9.728,00. Araçoiaba da Serra, 14 de junho de 2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo nº 7/2022. Pregão Presencial nº 6/2022. Objeto: aquisição de veículo ofi cial para 
a Câmara Municipal de Marília.  O Presidente da Câmara Municipal de Marília, Marcos San-

tana Rezende, RG 7.564.492 SSP/SP e CPF 015.462.338-57, dando cumprimento aos dispositivos 
legais constantes nas Leis Federais LC 123/06, 8.666/93 e 10.520/02 e Inciso 6º do Artigo 3º do Ato da 
Mesa número 4/2014, de 10 de janeiro de 2014, de acordo com a classifi cação efetuada pelo Pregoei-
ro Adolfo Moraes Carvalho, homologa em 20 de junho de 2022 o objeto licitado à empresa: CMPAC 
AUTOS LTDA., no valor total de R$ 175.490,00. Firme-se o respectivo contrato. 

Câmara Municipal de Marília, em 20 de junho de 2022
Marcos Santana Rezende 

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO GUARULHOS SUL
Encontra-se aberta na DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO GUARULHOS SUL, PREGÃO 
ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO - número n° 04/2022 – Processo n° SEDUC-
PRC-2021/46399, objetivando a contratação de prestação de serviços de transporte escolar 
destinado a alunos da rede pública estadual de ensino, conduzido por motorista e auxiliado 
por monitor, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital. A realização da sessão 
dar-se-á no dia 04/07/2022 às 9h, através do endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br e 
será conduzido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. As informações estarão disponíveis nos 
endereços eletrônicos http://www.e-negociospublicos.com.br, www.bec.sp.gov.br.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022-FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 9094/2022-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 21 ao dia 29 de junho de 2022, das 08:00 às 12:30 
horas e das 13:30 às 17:00 horas, na célula de Gestão de Suprimentos da Fundação para o 
Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo 
Coube, nº 1.100, Jardim Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Telefones 
14 3103-4113 / 14 303-4115 / 3103-4118, ou pelo site www.compraeletronica.famesp.org.br, o EDITAL 
DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022-FAMESP/BAURU, PROCESSO Nº 9094/2022-FAMESP/
BAURU, que tem como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES REPORTADOS DE BIOQUÍMICA, COM 
FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO UM EQUIPAMENTO PRINCIPAL TOTALMENTE 
AUTOMATIZADO E UM EQUIPAMENTO BACKUP, BEM COMO ESTAÇÃO INDIVIDUAL DE 
PURIFICAÇÃO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, AO LABORATÓRIO 
CLÍNICO DO HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU E AO LABORATÓRIO CLÍNICO DO HOSPITAL DE 
BASE DE BAURU, PELO PERÍODO DE 30 MESES, em conformidade com o disposto no Anexo II. 
A abertura da sessão pública será no dia 30 de junho de 2022, com início ás 09:15 horas.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022 – PROC. ADM. Nº 4670-2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR A 
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PORTARIA NO CENTRO EDUCACIONAL MARINA JUDITE DE 
SOUZA NO JARDIM ROSA HELENA, NESTE MUNICÍPIO.
Credenciamento e abertura: 06/07/2022 – 10H00
Os editais poderão ser obtidos no site www.igarata.sp.gov.br, aba “licitações”.
Maiores informações: 4658-1318, licitacaoigarata@gmail.com

Igaratá, 20 de junho de 2022.
PAULO ROBERTO DE CASTRO ABRANTES FERRÃO NETO 

ASS. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 68/22, Edital Nº 94/22, Tipo Menor Preço Global. Objeto: Contratação 
de empresa especializada para o fornecimento de serviços técnicos de implantação de sistema 
de autogestão e processamento de infrações a legislação de trânsito, contemplando a lei 
9.503/97. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 
04/07/22, das 9h às 09:30, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, n. 600, Jd de Lucca. 
O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. 
Informações: tel.(11) 3183-0655. Adriana Stocco – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 69/22, Edital Nº 95/22, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: O registro 
de preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual contratação de empresa especializada em 
serviço de transporte de pessoas. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação 
serão recebidos no dia 04/07/22, das 13:30 às 14h, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, 
600, Jd de Lucca. O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.
itatiba.sp.gov.br. Informações: tel. (11) 3183-0655. Maria  ngela C. C. de Lima – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº 70/22, Edital Nº 96/22, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: O 
registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de medicamentos. O 
credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 05/07/22, 
das 9h às 9:30, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca. O edital fica 
disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. Informações: 
tel.(11) 3183-0655. Adriana Stocco – Pregoeira. 

“COMUNICADO Nº 130/2022”
REF: Pregão PRESENCIAL N.º 020/2022, de 02 de junho de 2022, levado a efeito através 
do Processo Licitatório n.º 033/2022 quem tem como objeto a “Contratação De Empresa 

(S) Para Assinatura De ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Para Futura Aquisição De Equipamentos 
De Informática Conforme Disposto No Edital E Em Seus Anexos”, para as diversas Secretarias da 
Prefeitura Municipal de Matão.
O Departamento de Compras e Licitações, através da Pregoeira Municipal, acusa o recebimento de 
impugnação ao Edital em referência através de e-mail, encaminhado pela sociedade empresária VETRE 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, que em 
apertada síntese aduz o seguinte:  
“Impugnação aos termos do ato convocatório do Nº 020/2022 – Item 12 – Scanner de documentos (...) 
A presente Impugnação de Edital visa colaborar com o Serviço Público, na alteração das especifica-
ções do scanner de Mesa a ser adquirida para aperfeiçoamento da sua eficiência administrativa. A 
necessidade de tais alterações está demonstrada, além do atendimento da Legislação pertinente e seus 
Princípios Legais, trazendo total qualidade na compra das máquinas para a administração, ou seja, 
agindo com eficiência, adquirindo-se assim o bem mais vantajoso para o órgão. Aguardamos que este 
Pregoeiro mude o Edital a fim de que seja sanada a ilegalidade detectada, no que se refere ao direcio-
namento para o modelo apontado, conforme estou demonstrado. E ainda, que sejam adicionadas as 
exigências que demonstramos serem necessárias e indispensáveis, para que a Administração adquira 
um produto que corresponda a todos os princípios que norteiam o Direito Público.”
Acusa ainda o recebimento de questionamentos ao Edital em referência através de e-mail, encaminhado 
pelas sociedades empresárias conforme segue:
1)  MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, nos seguintes termos: “Pedido de Esclarecimento 
01: No ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA, Item 16, é descrito uma cópia literal do projetor Optoma 
HD39HDR e apenas esse modelo atende completamente todas as características. Para não restringir a 
participação de outros fabricantes, entendemos que serão aceitos o projetor Epson FH52+ que possui 
4000 Lumens comprovados de acordo com IDMS 15.4 e ISO 21118, resolução Full HD, sistema 3LCD 
como principais características. Nosso entendimento está correto? Pedido de Esclarecimento 02: No 
ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA, Item 18, pede o seguinte: 1) 4G TDD LTE: B38 (2600), B40 
(2300), B41 (2500); 2) Formato de Reprodução de Vídeo MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM 
Formato de Reprodução de Áudio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, 
MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA. A especificação foi baseada em um modelo fora de linha 
da Samsung e a cada lançamento o fabricante altera características de acordo com o mercado. Dessa 
forma, entendemos que a frequência de B41 (2500) e os formatos WMV, WMA e ASF não serão obriga-
tórios. Nosso entendimento está correto?”
2) REAL INFORMÁTICA, nos seguintes termos: “(...) Diante das considerações apresentadas, en-
tendemos que o prazo de entrega previsto em edital para 10 (DEZ) dias, será prorrogado para 30 (trin-
ta) dias úteis, trazendo maior probabilidade de cumprimento contratual aos licitantes, em consonância 
ao cenário enfrentado hoje. O entendimento está correto?”
3) UNINTER INFORMÁTICA, nos seguintes termos: “Na leitura do Edital no “Termo de Refe-
rência”, nos Item 1, 2 e 3 consta: Na componente gabinete: “· GABINETE: SMALL FORM FACTOR 
– DEVE FUNCIONAR NA POSIÇAO HORIZONTAL E VERTICAL Altura - 325mm, Profundidade - 
400mm, Largura - 104mm BAIAS = 1 X 5.25” (Tool Less) - 1 X 3.5” (Tool Less) Espaço para SSD na 
parte inferior Suporta Placa Mae: ATX e Micro-ATX, Mini-ITX.”
4) VENDOR COMERCIAL solicita o valor estimado UNITÁRIO referente ao Pregão
DECISÃO
Inicialmente informar que o item 01.03 do Edital, assim dispõe:
1.2 Fica desde já consignado que qualquer marca eventualmente especificada no Termo de Refe-
rência, trata-se tão somente da indicação de qualidade que se pretende com a aquisição conforme 
observado no item 01.03 do Termo de Referência (Anexo I).
Por sua vez, o Anexo I do Edital assim dispõe:
01.03  Os itens a serem adquiridos são os indicados na tabela adiante (Item 07.01) ficando desde já 
consignado que eventual MARCA ou DESCRIÇÃO TÉCNICA não possuem objetivo de aquisi-
ção deste ou daquele equipamento, servindo as descrições ali dispostas, apenas como referência 
da capacidade operacional dos equipamentos, técnica e de qualidade para o qual a Prefeitura 
pretende contratar, podendo as empresas interessadas cotar produtos que atenda as exigências 
mínimas estabelecidas.
Exposto essas premissas básicas, resta claro que o Edital apenas indica a qualidade, capacidade opera-
cional que se pretende, SEM A INTEBNÇÃO DE DIRECIONAR QUALQUER MARCA DE PRODU-
TO. Neste sentido, evitando que se possa fazer discussões futuras, tanto do item no caso da impugnação, 
quanto das solicitações de esclarecimentos, deverá ser considerado, o seguinte:
1-Quanto a impugnação empresa VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMEN-
TOS DE INFORMATICA EIRELI.
O Departamento de Tecnologia da Informação altera a descrição de “Touch TFT 4,3” para “Touch TFT 
ou com controle de acesso através de botões.
2- Quanto aos pedidos de Esclarecimentos:
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA
O Departamento de Tecnologia da Informação informa que serão aceitos produtos iguais ou superiores, 
sem especificações de marcas. As marcas e modelos indicados são apenas para referência sobre a qua-
lidade dos mesmos.
REAL INFORMÁTICA
O Departamento de Tecnologia da Informação informa que realmente os insumos de TI estão em falta 
no mercado. Podemos aceitar os 30 (trinta) dias para ampliar a concorrência.
UNINTER INFORMÁTICA
O Departamento de Tecnologia da Informação informa que o gabinete deve ser retirada a obrigatorieda-
de do Suporte a Placa Mãe ATX. Ficando apenas Micro-ATX, Mini-ITX.
Finalmente, quanto a solicitação de valores unitários da empresa VENDOR COMERCIAL/INFOR-
MÁTICA, informamos que os valores unitários estão disponibilizados no Anexo III – Modelo 
Padrão de Proposta Comercial. 

TEREZA APARECIDA DO VALE ALMADO
PREGOEIRA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 138/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2022

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que receberá durante o período de 22 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022 até 
às 09h00min os envelopes de Documentos de Habilitação e Projeto de Venda e que no dia 15 de julho 
de 2022 às 09h00min, será a abertura dos envelopes, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, 
sito à Rua Osvaldo Pongetti, nº 196, Jardim Primavera, aberta através do Edital nº 74/2022 na modali-
dade CHAMADA PÚBLICA para a aquisição de Gêneros Alimentícios oriundos da Agricultura Familiar 
e do Empreendedor Familiar Rural ou de suas organizações, que serão destinados ao fornecimento 
de alimentação nas Instituições Educacionais de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do 
Município, por conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, com dispensa de licitação 
conforme determinação da Lei nº 11.947, de 16/06/2009, Resolução do FNDE/CD nº 06/2020. O ins-
trumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua 
Osvaldo Pongetti, nº 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 20 de junho de 2022.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 139/2022 - PREGAO ELETRÔNICO Nº 05/2022 - EDITAL Nº 75/2022

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de 
quem possa interessar, que será realizada licitação aberta pelo Edital nº 75/2022, na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 05/2022, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTEN-
ÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS nos termos das especificações técnicas contidas no Termo de 
Referência – Anexo I. O encerramento do recebimento das propostas dar-se-á em 08/07/2022 às 
08h30min e a disputa de lances ocorrerá às 09h00min de 08/07/2022. O instrumento convocatório 
e seus anexos encontra-se disponível a partir de 22/06/2022 no site oficial da Prefeitura Municipal 
de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. e www.bll.org.br Informações podem ser obtidas 
através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: compras@novaeuropa.sp.gov.br. ou  
licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br 

Nova Europa/SP, aos 20 de junho de 2022.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO 45/2022
Processo 8179/2022

SUSPENSÃO

Encontra-se SUSPENSO para revisão do Anexo I – Termo de Re-
ferência, o presente Pregão que tem por objetivo o registro de pre-
ços para aquisição de curativos para uso no “Programa Melhor em 
Casa”

Outras informações poderão ser solicitadas através do link https://
portofeliz.1doc.com.br/atendimento (Protocolos). 

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021
A Prefeitura de Franca, através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
CONVOCA os candidatos abaixo nomeados APROVADOS e CLASSIFICADOS no Processo 
Seletivo nº 001/2021, para comparecerem à Rua Frederico Moura, 1517, Cidade Nova – 
(Divisão de Pessoal e Recursos Humanos) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, ou seja, de 
21 de junho a 05 de julho de 2022, das 09h às 15h, munido dos ORIGINAIS e CÓPIAS dos 
seguintes documentos: CPF e RG, Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 
(dezoito) anos, Certidão de Casamento e/ou Nascimento, CTPS – Carteira Profissional de 
Trabalho e Previdência Social (inclusive a cópia de todos os registros existentes), Cartão 
PIS/PASEP, Título de Eleitor, Certificado de Reservista (quando do sexo masculino), Certidão 
Negativa de Antecedentes Criminais, Certidão de regularidade junto à Justiça Eleitoral, 
Comprovante de Escolaridade (Diploma/Histórico Escolar), comprovante de endereço, uma 
foto 3x4 e para candidatos classificados PCD, laudo médico emitido nos últimos 12 (doze) 
meses, contendo o CID (Classificação Internacional de Doenças) compatível com a deficiência 
informada no ato da inscrição.

MUNICÍPIO DE FRANCA

Classificação Nome Emprego 
88º Amanda Sali Viana Auxiliar Administrativo (aprendiz) 
89º Vinícius Silva de Pádua Auxiliar Administrativo (aprendiz) 
90º Kailany Julia Santos Laurindo Auxiliar Administrativo (aprendiz) 

91º Fernanda Pizani Vilela Auxiliar Administrativo (aprendiz) 
92º Danielly de Lima Melo Auxiliar Administrativo (aprendiz) 

93º Thiago Henrique Capel Auxiliar Administrativo (aprendiz) 
95° Ruan Pablo Silva Matias Auxiliar Administrativo (aprendiz) 

Franca, 21 de junho de 2022.
Petersson Alves Faciroli

Diretor do Departamento de Pessoal e Recursos Humanos
Publicação da Prefeitura de Franca

EDITAL DE ALTERAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022.
Altera dispositivo do Edital N.º 025/2022, de 10 de Junho de 2022, da Tomada de Preços n.º 
007/2022, Processo Licitatório nº 029/2022. 
MARCELO RODRIGUES FONSECA, Prefeito Municipal de Trabiju, Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições legais, pelo presente e na melhor forma de direito, torna público para conheci-
mento dos interessados que no Edital n.º 025/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA O 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE TRABIJU - SP, NOS TERMOS DO 
CONVENIO Nº 101.761/2022, FORMALIZADO JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL – GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICA-
ÇÕES CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONO-
GRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, fica ALTERADO o descritivo do Objeto do Edital da Tomada de 
Preços nº 007/2022, passando a viger com a seguinte redação: 
Onde se Lê:
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO 
MUNICÍPIO DE TRABIJU - SP, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 101.761/2022
Leia-se:
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE 
TRABIJU - SP, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 101.761/2022
Fica mantida a data da abertura da sessão no dia 28 de Junho de 2022 às 09h00min, uma vez que 
a alteração não interfere na formulação das propostas conforme prevê o § 4º do Art. 21 da Lei Fe-
deral 8.666/93, ficando mantidas as demais condições do edital, não alteradas por este instrumento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU – SP

CONCORRÊNCIA N° 001/22 
A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES, através 
de sua CPL, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Lei Federal nº 

8.987/95, informa que se encontra aberta a Concorrência nº 01/22 – Processo n° 625/22, Concessão 
do Serviço de Operação e Apoio à Fiscalização do Estacionamento Rotativo Digital, no Município de 
Sorocaba. ABERTURA: às 10h00min do dia 22/07/2022. Os interessados poderão obter o edital e 
seus anexos, no site www.urbes.com.br e informações através do e-mail licitacoes@urbes.com.br, 
ou ainda, através do telefone (0xx15) 3331-5016, no horário das 08h00min até 16h30min.

Sorocaba, 15 de junho de 2022. Waldson Carlos de Almeida - Presidente da CEL

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Aviso de Licitações

Pregão Eletrônico nº 19/2022
Processo de Compras nº 620/2022

Data/Hora da sessão: 05/07/2022 às 09h30min.
Objeto: Materiais de higiene e limpeza diversos, conforme Edital.

Pregão Eletrônico nº 20/2022
Processo de Compras nº 1311/2022

Data/Hora da sessão: 05/07/2022 às 14h30min.
Objeto: Cloro gasoso usado no tratamento da água potável destinada ao abastecimento público, 
conforme Edital.
Para baixar o Edital desejado acesse o site: https://www.daev.org.br/licitacoes, ou consultar o Edital 
impresso na R. Orozimbo Maia, 1054 Vl Sônia Valinhos/SP. Demais informações, fone (019) 2122-
4410 ou compras@daev.org.br.

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

Engº. Walter Gasi
Presidente / Autoridade Competente

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas inte-
ressadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00058/22/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Pe Nelson Anto-
nio Romão – Rua Jose Bonifacio, 1760 – Vila Sta Cruz - Marão, EE Dorival de Carvalho – Rua João Bordignon, 
249 – Jd Cambuy – Matão, EE Dr Leopoldino Meira de Andrade – Rua Serafim Herminda Soares, 336 – Jd 
Paraiso – Matão, EE Profa Angelina Lia Rolfsen – Av. Eng. Domingos Ferrari Junior, s/n – CECAP – Araraqua-
ra, EE Nilton Robert Prospero – Rua Profa Lucileide M P Diniz, 440 – CECAP – Itapolis, EE Cap Joel Miranda 
– Rua Virginio Tonini, 293 – Centro – Santa Ernestina, EE Pedro Mascari – Av. João Cyrino, 723 – Centro 
- Itapolis, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 13/07/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00222/22/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dr. Plinio Caiado 
de Castro – Av. João Batista Santiago, s/n – Prq. Santa Rita – Vila Curuça, EE Antonieta de Souza Alcantara – 
Rua Piramide dos Piques, 101 – Jd. da Laranjeira - Iguatemi, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 13/07/2022, às 14:00 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 DIGI-
TAGRP, 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 INSTALAÇÃO- 
http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propos-
tas_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 Lici-
tações 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). GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

Processo Administrativo nº 154/2022 - Pregão Eletrônico nº 034/2022
Início: 20/06/2022 - Encerramento: 06/07/2022 - Horário 09h00.. Abertura da 
Sessão: 06/07/2022 - Horário: 09h00.. Endereço Eletrônico: WWW.VIRADOURO.
SP.GOV.BR (http://191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. 
Objeto: AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PROCESSO 
LICITATÓRIO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123/2006. A Divisão de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público aos licitantes interessados, abertura 
de certame, com objeto acima especifi cado, cujo encerramento e abertura dar-se-
ão nas datas e horários acima aprazados. A cópia digital do Edital e seu(s) Anexo(s), 
poderá ser retirada junto do site http://www.viradouro.sp.gov.br/ ou através do e-mail 
pregao.viradouro@gmail.com. Demais publicações referentes ao certame estarão 
disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br. 
Viradouro/SP, 20 de junho de 2022. DANIELA DE SOUZA LIMA - PRESIDENTE DA CPL

A5gazetasp.com.br
Terça-feira, 21 De junho De 2022 Brasil + Mundo

 A A Petrobras informou nesta 
segunda (20) que o presidente 
do Conselho de Administra-
ção da estatal nomeou como 
presidente interino da compa-
nhia o diretor executivo de ex-
ploração e produção, Fernando 
Borges, até a eleição e posse do 
novo presidente, como prevê o 
estatuto da empresa.

Mais cedo, José Mauro Coe-
lho havia pedido demissão do 
cargo de presidente da em-
presa e renunciou ao cargo de 
membro do Conselho de Ad-
ministração da Petrobras.

No dia 23 de maio, o Minis-
tério de Minas e Energia infor-
mou que o governo federal, 
como acionista controlador da 
Petrobras, tinha decidido pela 
troca do presidente da compa-
nhia. À época, o governo anun-
ciou que José Mauro Coelho, 
que assumiu o cargo no dia 14 
de abril, seria substituído por 
Caio Mário Paes de Andrade. 

O novo indicado precisa 
ser aprovado pelo Comitê de 
Pessoas da Petrobras que faz a 
avaliação de currículo. Depois, Fernando Borges, que assumiu a empresa, era  diretor executivo de Exploração e Produção da Petrobras  

ALAOR FILHO/AGÊNCIA PETROBRAS

Petrobras nomeia diretor 
como presidente interino

APÓS QUEDA. José Mauro Coelho havia pedido demissão do cargo de presidente da empresa na manhã de ontem

tem que ser eleito na Assem-
bleia Geral Ordinária da em-
presa  Após essa etapa, ainda 
terá seu nome submetido ao 
Conselho de Administração, 
onde precisará ser aprovado.

CPI.
A renúncia de José Mauro Coe-
lho do cargo de presidente da 
Petrobras arrefeceu ainda mais 
o clima para que a Câmara 
atenda ao pedido do presiden-
te Jair Bolsonaro (PL) e instale 
uma CPI para investigar even-
tuais abusos da atual gestão 
da empresa diante da escala-
da nos preços dos combustí-
veis, segundo líderes da base 
governista.

No entanto, aliados do Palá-
cio do Planalto e do presidente 
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 
ainda mantêm o plano de levar 
adiante discussões de projetos 
que podem alterar a tributa-
ção ou regras para a estatal. A 
mensagem que querem passar 
é que o Congresso busca for-
mas de aliviar a pressão sobre 
os preços. (AB e FP)

Gastos de 
Bolsonaro 
aumentam 
em 2022

 A Os gastos com cartão cor-
porativo do presidente Jair Bol-
sonaro (PL) aumentaram em 
2022, às vésperas da campa-
nha eleitoral. Desde o primei-
ro ano de mandato, essas fatu-
ras têm ficado cada vez mais 
altas e atingiram recentemen-
te o patamar de R$ 1,2 milhão 
por mês.

Nem mesmo em 2020, 
quando o cartão foi usado para 
bancar o resgate de brasileiros 
em Wuhan (China) no início da 
pandemia, o gasto foi tão alto. 
O Palácio do Planalto havia ar-
gumentado, na época, que as 
despesas do presidente esta-
vam elevadas por causa da ope-
ração internacional.

A fatura média do cartão 
subiu de R$ 736,6 mil por mês 
no primeiro ano de governo 
para R$ 862,1 mil em 2020. 
Mesmo desconsiderando os 
custos do resgate, a despe-
sa média fica em R$ 791,1 mil 
no ano em que a pandemia  
estourou.

Leia a matéria completa 
sobre os gastos do presidente 
pelo site da Gazeta. (Thiago Re-
sende e Lucas Marchesini, da FP)

CARTÃO CORPORATIVO

 A A apoiadores em frente ao 
Palácio da Alvorada, no espa-
ço conhecido “cercadinho”, Jair 
Bolsonaro deu ontem sua pri-
meira declaração pública so-
bre a eleição do político de es-
querda Gustavo Petro como 
presidente da Colômbia, anun-
ciada no dia anterior. “É um 
ex-guerrilheiro do MIR, Movi-
mento de Esquerda Revolucio-
nário”, limitou-se a dizer ele.

Na verdade, Petro era par-
te do grupo guerrilheiro co-
lombiano M-19, e não do MIR. 
Nem Bolsonaro, nem o Minis-
tério das Relações Exteriores 
haviam se pronunciado oficial-
mente até a tarde de ontem 

Bolsonaro fala de passado 
como guerrilheiro de Petro

 Gustavo Petro foi eleito presidente da Colômbia no domingo

FOTO RS VIA FOTOS PÚBLICAS

‘É um ex-guerrilheiro do MIR, Movimento de Esquerda 
Revolucionário’, disse presidente a apoiadores no ‘cercadinho’

sobre o resultado das eleições 
colombianas. Petro foi eleito 
presidente da Colômbia com 
margem apertada, de 50,44% 
dos votos válidos no segundo 
turno, e derrotou o populista 
de direita Rodolfo Hernández. 
O vice-presidente Hamilton 
Mourão (Republicanos), por 
sua vez, desejou mais cedo 
“sorte” ao vencedor.

Por outro lado, Bolsonaro 
expôs a aliados sua preocu-
pação com a vitória de Petro. 
Em mensagem a um grupo no 
WhatsApp, Bolsonaro compar-
tilhou reportagem que infor-
mava a chegada do primeiro 
governo de esquerda no país 
vizinho. “Cuba... Venezuela .. 
Argentina... Chile ... Colômbia... 
Brasil???”, acrescentou Bolso-
naro ao link, em referência à 
possibilidade de a esquerda 
voltar ao poder também no 
Brasil com o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT), seu 
principal adversário nas elei-
ções presidenciais deste ano. 
(Eduardo Gayer, do EC)

 A O barco usado pelo indi-
genista Bruno Pereira e pelo 
jornalista Dom Phillips quan-
do foram mortos na região do 
Vale do Javari foi encontrado 
na noite deste domingo.

A embarcação estava a cer-
ca de 20 metros de profun-
didade no rio Itaquaí, onde 
os dois foram assassinados 
no último dia 5. O local foi 
apontado pelo terceiro sus-
peito preso por envolvimen-
to no crime.

Os criminosos colocaram 
seis sacos de areia dentro do 
barco para dificultar a loca-
lização, segundo a polícia. O 
motor de 40 cavalos de potên-
cia também foi encontrado.

É uma baleeira de ferro de 
aproximadamente sete me-
tros de comprimento, capaz 
de transportar cerca de sete 

Polícia encontra barco 
usado por Bruno e Dom

pessoas e equipada com o 
motor de popa. O material 
será levado para a cidade de 
Atalaia do Norte (AM), cidade 
que tem o principal acesso ao 
Vale do Javari.

O barco é novo, foi in-
corporado à frota da União 
dos Povos Indígenas do Vale 
do Javari (Univaja) em 2020. 
Com ele, o indigenista visita-
va aldeias para treinamentos 
e orientações.

A última viagem de Bruno 
pela Amazônia começou pelo 
Alto Curuçá, no Acre, em 21 de 
maio, a bordo de um outro 
barco, o dos marubos da al-
deia Maronal. Ele vinha orien-
tando membros dessa etnia, 
moradores da floresta, sobre 
como fazer as “picadas” - a 
“limpeza” dos limites da ter-
ra indígena. (Vinícius Valfré, do EC)

 A O Ministério da Saúde 
foi notificado sobre o oitavo 
caso registrado no Brasil do 
vírus monkeypox, conhecido 
como varíola dos macacos O 
paciente é um homem de 25 
anos, morador de Maricá, na 
região metropolitana do Rio 
de Janeiro. Ele não viajou para 
o exterior, mas teve contato 
com estrangeiros.

O caso foi confirmado pelo 
Laboratório de Enterovirus do 
Instituto Oswaldo Cruz, no 
Rio, que utilizou o método de 
Isolamento Viral para fazer o 
diagnóstico.

De acordo com informa-
ções do Ministério da Saúde, 
o paciente está com quadro 
clínico estável, sem compli-
cações e é monitorado pelo 
Instituto Nacional de In-
fectologia e pelas secreta-
rias de Saúde do estado e do  
município.

Ministério confirma 8º caso  
de varíola dos macacos no País

De acordo com informações do Ministério da Saúde, o paciente 
está com quadro clínico estável, sem complicações e é monitorado

GERALDO MAGELA/AGÊNCIA SENADO

“Todas as medidas de con-
tenção e controle foram ado-
tadas imediatamente após a 
comunicação de que se tra-
tava de um caso suspeito de 
monkeypox, com o isolamen-

to do paciente e rastreamento 
dos seus contatos”, informou 
o Ministério da Saúde, que 
notificou a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) sobre o 
caso. (Akemi Nitahara, da AB)

 A Quase metade dos bra-
sileiros ainda não configu-
rou limites para as transa-
ções feitas com Pix, embora 
70% saibam que esse ajuste é 
possível. Os números são de 
pesquisa do C6 Bank, reali-
zada em parceria com o Ipec. 
O levantamento, feito entre 
os dias 20 e 27 de maio, en-
trevistou 2.000 pessoas das 
classes A, B e C e com acesso 
à internet.

Entre os entrevistados, 
47% ainda não ajustaram os 
limites de transferência. Os 
bancos e instituições finan-
ceiras permitem ajustes de 
acordo com o horário e o tipo 
de transação.

Os limites do Pix foram 
introduzidos pelo Banco 
Central em novembro do ano 
passado, como medida de se-
gurança diante do aumento 
de crimes associados ao sis-

Metade dos brasileiros ainda 
não configurou limites do Pix

tema. À época, a maior preo-
cupação era com sequestros-
-relâmpago em que o cliente 
é obrigado a fazer transfe-
rências pelo sistema; agora, 
o setor financeiro se debruça 
sobre o aumento de roubos 
e furtos de celulares, muitas 
vezes seguidos de transferên-
cias de dinheiro, via Pix, para 
outras contas.

Segundo a pesquisa C6/
Ipec, 36% dos brasileiros já 
definiram novos valores para 
as transferências com Pix, e 
6% deles fizeram o ajuste 
para apenas um dos bancos 
que utilizam. Ao todo, 12% 
responderam não se lembrar.

“O ideal é que as pessoas 
ajustem os limites diário e 
noturno de transações com 
Pix para o menor valor possí-
vel, de acordo com seus gas-
tos diários”, diz em nota José 
Luiz Santana, head de ciber-
segurança do C6. Os bancos 
permitem o ajuste dos limi-
tes em seus aplicativos.

O levantamento também 
perguntou sobre fraudes. Ao 
todo, quase 30% dos entre-
vistados pelo País afirmaram 
que outra pessoa já tentou 
fazer compras ou contra-
tar serviços em seu nome.  
(Matheus Piovesana, do EC)

47% ainda 
não ajustaram 
os limites de 
transferência; 
instituições 
permitem ajustes 
de acordo com o 
horário e o tipo 
de transação
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EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR - PROCESSO Nº 0010421-94.2014.5.15.0073 – DA VARA 
DO TRABALHO DE BIRIGUI/SP - EXEQUENTES: LUCELI DE FATIMA DOMINGUES E OUTROS 
(27) - EXECUTADO: STILLUS MOTEL LTDA – ME E OUTROS (06) - BENITO TOMAZ VICENSOTTI, 
Corretor judicial, devidamente credenciado E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ºª Região (TRT-15), 
inscrito no CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP, Site: https://benitoleiloes.com.br/, E-mail: corretorjudicial-
benito@posseimoveis.com.br, Instagram: https://www.instagram.com/posseimoveis/, fones: (19) 
3896-1400, (19) 3896-2046 e (19) 99919-2010, estabelecido na Avenida da Saudade, nº 311, Centro, 
Santo Antônio da Posse/SP, na qualidade de corretor nomeado para a alienação judicial do bem pe-
nhorado nos autos supra discriminados, nos termos do § 2º do artigo 2º do Provimento GP-CR nº 
04/2014 TRT-15, publica o presente edital para ciência das partes e terceiros interessados de que, no 
período de 20/06/2022 a 26/10/2022, estará recebendo no endereço retro as propostas para a venda 
judicial do bem abaixo identificado. A presente venda se dará nos termos deste edital: IMÓVEL 01: 
IDENTIFICAÇÃO DO BEM: Imóvel objeto da matrícula nº 16.126 do Oficial de Registros de Imóveis 
de Birigui/SP. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: três chácaras, sob nº 22 (vinte e dois); 23 (vinte e três) e 24 
(vinte e quatro), todas da quadra A, localizadas no Bairro da Estiva, no loteamento denominado Chá-
caras de Recreio Morada do Sol, neste Município e Comarca de Birigui, Estado de São Paulo, encer-
rando uma área de 15.008,75 metros quadrados. Foi edificado sobre o terreno um prédio próprio para 
motel, constituído de tijolos e coberto com telhas tipo francesas, assim discriminado: Bloco 1, conten-
do 04 apartamentos com abrigo, com área construída de 134,47 metros quadrados; Bloco 2, contendo 
06 apartamentos com abrigo, com área construída de 201,01 metros quadrados; Bloco 3, contendo 
uma sala de diretoria, 1 cozinha, 1 área de serviço, 1 interfone, 1 recepção, 1 WC e despejo, com área 
construída de 51,84 metros quadrados; Bloco 4, contendo 1 portaria com 9,24 metros quadrados. 
Segundo informações do laudo de valor venal do Município de Birigui, o imóvel tem 1.392,04 m² de 
área construída. Benfeitorias: Edícula nos fundos, com dois quartos, banheiro, despensa e lavande-
ria no térreo e um quarto e banheiro no piso superior. Casa com piso misto (taco de madeira e piso 
frio), antiga, necessitando de reforma. DATA DA AVALIAÇÃO: 06 de setembro de 2021. PERCEN-
TUAL DA PENHORA: 100% VALOR UNITÁRIO (% PENHORADO): R$ 2.968.134,89 (dois milhões, 
novecentos e sessenta e oito mil, cento e trinta e quatro reais, oitenta e nove centavos). VALOR TO-
TAL PENHORADO: R$ 2.968.134,89 (dois milhões, novecentos e sessenta e oito mil, cento e trinta e 
quatro reais, oitenta e nove centavos). IMÓVEL 02: IDENTIFICAÇÃO DO BEM: Imóvel objeto da 
matrícula nº 16.446 do Oficial de Registros de Imóveis de Birigui/SP. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Uma 
chácara sob o nº 01 (um) da quadra A, situado à Estrada Municipal no Bairro da Estiva, neste municí-
pio de Comarca de Birigui-SP, no loteamento denominado Gran-Ville, encerrando uma área de 
5.037,20 metros quadrados. Registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Birigui sob nº 16.446 
Cadastro municipal de contribuinte: 01-07-031-0001 Id físico 4959. Segundo informações do laudo de 
valor venal do Município de Birigui, o imóvel tem 1.158,25 m² de área construída. DATA DA AVALIA-
ÇÃO: 06 de dezembro de 2021. PERCENTUAL DA PENHORA: 100% VALOR UNITÁRIO (% PE-
NHORADO): R$ 2.318.934,18 (dois milhões, trezentos e dezoito mil, novecentos e trinta e quatro 
reais, dezoito centavos). VALOR TOTAL PENHORADO: R$ 2.318.934,18 (dois milhões, trezentos e 
dezoito mil, novecentos e trinta e quatro reais, dezoito centavos). CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO 
JUDICIAL: 1. VALOR MÍNIMO: O valor mínimo para a venda do imóvel 01 não poderá ser inferior a 
70% (setenta por cento) da avaliação. O valor mínimo para a venda do imóvel 02 não poderá ser in-
ferior a 70% (setenta por cento) da avaliação. 2. VISITA: fica autorizada a visita do imóvel pelos inte-
ressados, desde que acompanhados pelo corretor ou por quem for por ele indicado, devendo ser 
apresentada cópia deste despacho, assina eletronicamente, que valerá como MANDADO JUDICIAL 
para possibilitar o ingresso e a visitação do imóvel acima descrito. É vedado aos depositários criar 
embaraços à visitação do bem sob sua guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, IV do CPC, ficando 
autorizado o uso da força policial, se necessário. 3. COMISSÃO DO CORRETOR: O licitante (adqui-
rente) deverá pagar ao corretor que formalizar a proposta nos autos, à título de comissão, o valor 
correspondendo a 5% (cinco por cento) do preço da alienação. 4. PREFERÊNCIA: Ocorrendo propos-
tas de idêntico valor, observar-se-á a seguinte ordem: a) o pagamento à vista; b) a proposta com 
menor número de parcelas; c) a proposta que tiver sido recebida em primeiro lugar. 5. FORMAS DE 
PAGAMENTO: a) À VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias a contar da intimação 
da homologação da proposta vencedora. b) A PRAZO, com 25% (vinte e cinco por cento) de entrada 
e o restante em até 06 (seis) parcelas sem juro ou até o máximo de 18 (dezoito) vezes, corrigidas 
monetariamente pela taxa Selic. Os pagamentos deverão ser realizados por meio de depósito judicial 
vinculado aos autos nas instituições financeiras Banco do Brasil (agência 0179) ou Caixa Econômica 
Federal (agência 2397). Hipoteca judicial do próprio bem como garantia em caso de parcelamento. As 
propostas serão recepcionadas pelos corretores judiciais e por eles anexadas aos autos, sob sigilo, 
assim que recebidas. Nos termos do artigo 895 do CPC, havendo duas propostas de mesmo valor, 
prevalecerá aquela cujo pagamento se dê em menor número de parcelas ou, se idênticas em todas 
as condições, a que tiver sido apresentada primeiro.  As ofertas serão avaliadas por este Juízo, que 
selecionará a melhor segundo os critérios acima estabelecidos e se atendidas as condições previstas 
em edital. Os exequentes e os executados proprietários dos bens serão cientificados a fim de que se 
manifestem, no prazo comum de 5 dias, nos termos do art. 7º, I, do Provimento GP-CR nº 04/2014. 
Da mesma forma serão cientificadas da proposta selecionada os cônjuges meeiros, coproprietários, 
usufrutuários, o senhorio direto, credores com garantia real ou com penhora anteriormente averbada 
que não sejam parte na execução, locatários e demais interessados relacionados no artigo 889 do 
CPC, se houver, para manifestação no prazo de 10 dias, conforme disposto no art. 7º § único do 
provimento supracitado. O silêncio importará em renúncia ao direito de preferência e, por consequên-
cia, na aceitação da proposta. Decorrido o prazo supra, expedir-se-á edital a ser publicado no DEJT, 
pelo prazo de 10 dias, contendo a melhor proposta, para ciência de quem mais possa interessar, com 
a apresentação do valor oferecido, a forma de pagamento e a descrição do bem, na forma do art. 7º, 
II, do Provimento mencionado. Fica a cargo dos corretores, em colaboração com os patronos dos 
credores, procederem à coleta das assinaturas dos exequentes, dos adquirentes, dos executados (se 
presentes) na melhor proposta ou em documento a ser anexado ao auto de alienação, para os fins do 
art. 880, § 2º, do CPC. As propostas que não atingirem o valor mínimo de venda ou que não se en-
quadrarem aos parâmetros estabelecidos neste despacho e no edital de alienação particular serão 
desconsideradas pelo Juízo. 6. DO IMÓVEL: O imóvel será vendido pelo caráter “AD CORPUS” e no 
estado em que se encontram. A procedência e evicção de direitos dos bens vendidos em alienação 
judicial/leilão são de inteira e exclusiva reponsabilidade dos arrematantes/proprietários/União. O Cor-
retor nomeado, é um mero mandatário, ficando assim, eximido de eventuais responsabilidades por 
vícios ou defeitos nos bens alienados (ocultos ou não), como também por indenizações, trocas, con-
sertos, compensações financeiras de qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer dificuldade 
quanto a: obter/localizar o bem móvel, registrar a carta de arrematação/alienação, localizar o bem, 
imitir-se na posse, deverá ser imediatamente comunicada ao juízo responsável para as providências 
cabíveis. 7. DA PROPOSTA CONDICIONAL: As propostas que não atingirem o valor mínimo de 
venda poderão ser recebidas “condicionalmente”, ficando sujeitos a posterior apreciação do Juízo 
responsável. Na hipótese de acordo, pagamento ou adjudicação do débito após a publicação do 
despacho de nomeação, mas antes da realização do encerramento da alienação, o corretor respon-
sável fara jus à integralidade da comissão no montante de 5% (cinco por cento) do valor do bem. Além 
da comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a cargo do arrematante, fará jus 
o corretor nomeado, aos ressarcimentos das despesas incorridas com a remoção, guarda e conser-
vação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, bem como a armazenagem, na forma do 
artigo 789-AQ, VIII, da CLT, que serão acrescidas a execução. O credor que não adjudicar os bens 
conscritos antes do despacho da nomeação, só poderá adquiri-los presencialmente durante o certa-
me na condição de arrematante, respondendo, pela integralidade dos honorários do Corretor nomea-
do. Caso o arrematante seja o próprio credor, deverá no prazo de 5 dias, efetuar o depósito do valor 
proposto que superar seu crédito, sob pena de, tornar sem efeito a arrematação, sem prejuízo a 
condenação do pagamento da comissão devida ao corretor nomeado. Os Embargos à arrematação, 
de acordo com o artigo 903 do Novo Código de Processo Civil, não terão efeito suspensivo da venda 
realizada, considerando-se perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados proce-
dentes os Embargos. O prazo para eventuais embargos à arrematação ou adjudicação passará a fluir 
na data da alienação Pública, independente de nova notificação. Servirá também o presente despa-
cho como OFÍCIO ao Síndico, Administrador, ou Responsável pelo bem objeto da alienação a fim de 
informar por escrito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o SALDO DEVEDOR de eventuais taxas, 
condomínios, multa ou outras despesas ao Corretor, sob pena de ser considerado ato atentatório a 
dignidade da justiça com aplicação de multa. Aplica-se a presente alienação ao disposto no Artigo 893 
do Código de Processo Civil. A publicação deste despacho/edital supre eventual insucesso nas inti-
mações pessoais e dos respectivos patronos, em especial à executada e/ou sócios, inclusive aos 
cônjuges quando for o caso. Deverá o interessado proceder a impressão diretamente pela consulta 
pública processual do PJe, sendo certo que o documento assinado eletronicamente terá validade para 
os devidos fins, nos termos da lei nº 11.419/2006. Observe-se que a autenticidade poderá ser aferida 
mediante consulta ao seguinte endereço na internet: http://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/
ConsultaDocumento/listView.seam, digitando no campo “número do documento” o número do respec-
tivo código de barras. 8. ALIENAÇÃO: A alienação dos bens será formalizada por termo nos autos da 
execução, no qual o licitante deverá declarar estar ciente das regras da alienação por iniciativa parti-
cular, principalmente quanto aos embargos e sanções cíveis e criminais que lhe serão impostas se 
descumprir as obrigações assumidas; e declarar também a total veracidade das informações presta-
das. 9. ÔNUS: De acordo com o que dispõe o parágrafo único do artigo 130, do CTN, ficam os bens 
imóveis livres de ônus tributários, ficando caracterizada aquisição originária, inexistindo relação jurídi-
ca entre o licitante e o anterior proprietário do bem. Dessa forma, sub-rogados os tributos devidos no 
preço pago quando da aquisição do bem, não há responsabilidade do adquirente pelo pagamento dos 
tributos lançados em decorrência do bem transmitido. Após pagos todos os débitos do processo tra-
balhista, não sendo suficiente o remanescente para quitação de eventuais impostos (IPVA, IPTU, 
INSS), taxas de licenciamento, multas, etc, o órgão competente deverá ajuizar a ação no Juízo com-
petente contra o sujeito passivo da obrigação, quer tributária ou não. 10. DISPOSIÇÕES FINAIS:  
PUBLICIDADE: O presente edital deverá ser publicado em jornal de grande circulação da cidade, no 
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, bem como autoriza-se a publicidade da venda do imóvel, 
pelos meios idôneos de divulgação de mídia acessíveis ao Sr. Corretor, conforme, julgar mais conve-
niente e oportunos. Qualquer erro, incoerência ou inconsistência das informações acima poderá ser 
sanada por este corretor até a assinatura do auto de alienação/arrematação. 11. RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS: a) Por agendamento, mediante contato direto com o Corretor, pelo número de 
telefones: (19) 3896-1400, (19) 3896-2046 e (19) 99919-2010. b) Mediante propostas no site https://
benitoleiloes.com.br/, e-mail: corretorjudicialbenito@posseimoveis.com.br. Santo Antônio da Posse, 
20/06/2022, BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor Judicial, CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP.

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimen-
to tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fidu-
ciário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CNPJ n° 90.400.888/0001-42, com sede na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2235, Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo/SP, INTIMA os 
devedores fiduciantes: ROBERTO BISKER, brasileiro, engenheiro, casado, RG N° 16.150.008-0-
SSP/SP, CPF/MF Nº 170.102.248-62, e SANDRA GOLDSTEIN BISKER, brasileira, administrador de 
empresas, RG N° 26.746.375-3 CPF/MF N° 255.226.918-40, para que no prazo de 15 dias, contados 
a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 
1058 - Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de R$32.252,95, acrescida dos juros e 
encargos que vencerem até a data do efetivo pagamento. O não pagamento da quantia reclamada 
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob nº 243.562 deste Oficio, 
em favor da credora fiduciária. São Paulo, 21 de junho de 2022.  (Protocolo 673.351)

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tive-
rem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fiduciário: NOBEL 
SECURITIZADORA S/A, CNPJ n° 28.610.131/0001-00 com sede na Avenida Angélica 2.510, Sala 
51, Consolação, São Paulo/SP, INTIMA o devedor fiduciante: EDUARDO RIBEIRO MANNA, brasi-
leiro, administrador de empresas, casado, RG N° 28.172.647-4-SSP/SP, CPF/MF Nº 281.995.388-30, 
para que no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação, efetue neste Registro 
de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de 
R$2.481.701,42, acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo pagamento. O 
não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel 
matriculado sob nº 150.451 deste Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 21 de junho de 
2022.  (Protocolo 709.084)

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - E D I T A L  - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação da credora fiduciária: 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ n° 00.360.305/0001-04, com sede na(o), Setor Bancário Sul, 
Quadra 4, lotes 3/4 Brasília/DF, INTIMA a devedora fiduciante: FLAVIA APARECIDA CONDOMITTI, 
brasileira, maior, administradora, solteira, RG N° 46.523.722-8-SSP/SP, CPF/MF Nº 384.359.628-06, 
para que no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação, efetue neste Registro 
de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de 
R$149.764,21, acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo pagamento. O 
não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel 
matriculado sob nº 258.043 deste Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 21 de junho de 
2022.  (Protocolo 711.432)

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS –
 DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS

Processo nº: 0033961-71.2006.8.26.0114
Classe: Assunto: Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Parte Ativa: Prefeitura Municipal de Campinas
Parte Passiva: Sociedade Cível Fazenda Taubaté e outro.
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) 
DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0033961-71.2006.8.26.0114.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de Campinas, Estado de São
Paulo, Dr(a). Wagner Roby Gidaro, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINAS move uma Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de 
Desapropriação contra Sociedade Civil Fazenda Taubaté e Silvio Luiz Palloni Gonçalves, 
objetivando a desapropriação, por via administrativa ou judicial, da área de propriedade do 
requerido, destinada a construção de um centro de saúde, a saber: Lote 09, localizado na quadra 60 
do loteamento Jardim do Lago continuação, no quarteirão 6564 do Cadastro Municipal , de 
propriedade da Sociedade Civil Fazenda Taubaté ou sucessores, com 526,75 m2 de área e as 
seguintes medidas: 16,00 m de frente pelo alinhamento da Av: Antonio Von Zuben (antiga Av: 02) do 
mesmo loteamento; 43,50 m lateralmente à direita confrontando com o lote 10 do mesmo 
quarteirão; 8,50 m aos fundos confrontando com parte do lote 27A e parte do lote 28 do mesmo 
quarteirão, 42,50 m lateralmente à esquerda confrontando com o lote 08 do mesmo quarteirão, 
declarados de utilidade pública conforme Decreto Municipal n° 14.919, de 18 de setembro de 2004, 
. 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. Dado e passado 
nesta cidade de Campinas, aos 28 de maio de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER ROBY GIDARO, liberado 
nos autos em 13/06/2019 às 15:57. Para conferir o original, acesse o site 
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 
0033961-71.2006.8.26.0114 e código 36000000B2ZIQ. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS
FORO DE CAMPINAS
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AVENIDA FRANCISCO XAVIER DE ARRUDA CAMARGO, 300, BLOCO A SALA 
133, JD. SANTANA - CEP 13088-901, FONE: (19) 3756-3628, CAMPINAS-SP 
- EMAIL: CAMPINAS2FAZ@TJSP.JUS.BR
HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: DAS 12H30MIN ÀS 19H00MIN

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA
Extrato de Edital de Pregão Eletrônico n° 012/2022 - Processo nº 077/2022 - Objeto: A Prefeitura de 
Paulicéia, Estado de São Paulo, em cumprimento as Leis Federais n° 8.666/93, 10.520/02 e Decreto 
nº 5.504/2005 e 10.024/2019, torna público, que realizará Pregão Eletrônico, visando a Aquisição de 
02 (dois) veículos automotores novos, zero KM, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios 
de acordo com o Código de Transito Brasileiro, sendo 01 (um) tipo Pickup e 01 (um) tipo passeio, de 
acordo com as especificações constantes do Termo de Referência, para serem utilizados pelo Setor de 
Saúde do Município – Recursos da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo – Fundo Estadual de 
Saúde – Resolução SS n.º 50/2022. A sessão se dará no dia 06 de julho de 2022 às 09:00 horas, no 
sítio http://186.208.139.83:5656/comprasedital/, o edital na íntegra encontra-se neste mesmo sítio. 
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, 20 de junho de 2022 – Antonio Simonato – Prefeito Municipal

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

SEÇÃO DE FINANÇAS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-180/0048/22  - Processo nº 2022041066-7  - OC nº 180180000012022OC00082 

Encontra-se aberto na Diretoria de Logística o Pregão Eletrônico nº - PR-180/0048/22, objetivando a Aquisição de 670 (seiscentos e setenta) 
Viaturas Caracterizadas destinadas ao Radiopatrulhamento desenvolvido pela PMESP, conforme TERMO DE REFERÊNCIA Nº DL-
21.1/21/22. A realização da sessão dar-se-á no dia 04 de julho de 2022, às 09:10 horas, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica de 
Compras), endereço onde se encontra o Edital na íntegra devendo ser observada, em especial, a especificação técnica do objeto (ANEXO I). 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1008732-42.2017.8.26.0006. Classe: Assunto: 
Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários. Requerente: Banco Bradesco S/A. Requerido: 
Fernando Deoclecio Del Belo. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1008732-42.2017.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - 
Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Antunes Ribeiro Crocomo, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a Fernando Deoclécio Del Belo (CPF: 176.740.588-08), que Banco Bradesco S/A, 
lhe ajuizou a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 79.255,77 
(07/2017), referente a Cédula de Crédito Bancário – Limite Descoberto Conta Corrente nº 170.221. 
Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, ofereça resposta, sob pena de presumirem-
se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. S Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de 
agosto de 2021. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 21 E 22/06/2022 AMERICAN BANK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 
CNPJ/MF 01.508.627/0001-10 -  NIRE 35.214.098.213 

ATA DE REUNIÃO ENTRE SOCIOS DE SOCIEDADE LIMITADA 
Os sócios decidem na forma que preceitua o art. 1.083 c/c art. 1.082 item II da Lei 
10.406/02 resolvem reduzir o capital DE: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 
PARA: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) divididos em quotas no valor nominal de 
R$1,00 (um real) cada uma em moeda corrente nacional, sendo este uma redução 
no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) por capital excessivo 
ao objeto da empresa cuja redução ficará distribuídos entre os sócios como segue: 
LUIZ FERNANDO VALENTE DE SOUZA MARCONDES – 49.999 QUOTAS – 
TOTAL (R$) 49.999,00 e CLAUDIA ERMELINDA DE ANDRADE – 1 QUOTA – 
TOTAL (R$) 1,00. TOTAL GERAL – 50.000 QUOTAS – TOTAL (R$) 50.000,00.  

 

XTAY TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/ME nº 39.915.389/0001-30 - N.I.R.E. nº 35300579682

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da Xtay Tecnologia S.A. (a “Companhia”), para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária (a “Assembleia Geral”), a se realizar às 08:30 horas do dia 05 
de julho de 2022, de forma híbrida, presencialmente na sede da Companhia, na Rua Baronesa de 
Bela Vista, nº 411, Salas 208/209, Bairro: Vila Congonhas, CEP: 04.612-002, na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, e de remotamente via plataforma Microsoft Teams, para deliberar a respeito 
da seguinte ordem do dia: Em Assembleia Extraordinária: (i) examinar, discutir e votar a alteração do 
objeto social da Companhia, com a finalidade de incluir a seguintes atividades: exploração de hotéis, 
apart-hotéis, flats, condo-hotéis e meios de hospedagem em geral. Para participar na Assembleia Ge-
ral, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes docu-
mentos: (a) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; e (b) instrumento de 
procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista. O 
link de acesso será disponibilizado por meio de mensagem eletrônica enviada ao endereço eletrônico 
de cada acionista, cabendo ao mesmo acessar a plataforma digital no dia e hora designados. Os do-
cumentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral, encontram-se à disposição 
dos acionistas para consulta na sede da Companhia.

São Paulo (SP), 15 de junho de 2022.
Marcos Yaqub Feher Khzouz

Membro do Conselho de Administração da Companhia

ABERTURA/LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022 – PROCESSO Nº 6257/2022
Contratação de Instituição Financeira pública ou privada para 

prestação dos serviços de pagamento de vencimentos, salários, proventos, 
aposentadorias, pensões e similares, dos servidores públicos desta 
Municipalidade, para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 
deste município, conforme especificações contidas no Edital . Abertura dia 
06/07/2022, as 09h. O Edital na íntegra poderá ser obtido ou consultado através 
do site www.capaobonito.sp.gov.br no portal Serviços, clicar em Editais.

Capão Bonito/SP, 20 de junho de 2022.
Dr. Júlio Fernando Galvão Dias- Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018901-28.2019.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Bittencourt Couto da Costa, na 
forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) ISRAEL ANDRIS MARTINS TRANSPORTES ME, CNPJ 11.835.927/0001-68, 
com endereço à Rua Abelardo Luz, 381, Jardim Mutinga / Mutinga, CEP 06463-260, Barueri - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando 
em síntese: . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO E INTIMAÇAO, 
por EDITAL, de todo o conteúdo da petição inicial e da decisão, para que, prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue 
opagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 21.943,93 devidamente atualizada e efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao 
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. 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 Barueri, aos 11 de fevereiro de 2022.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do 
PROC. Nº 1030893-79.2021.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de São Bernardo 
do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Ida Inês Del Cid, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA 
LIDE que o(a) COMPANHIA DE GÁS DE SAO PAULO COMGÁS move uma Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 
de Desapropriação contra Vigorito Servicos e Empreendimentos Imobiliarios Ltda., objetivando desapropriar uma área situada na 
Avenida Dr. José Fornari, ao lado do nº. 550, Ferrazópolis, São Bernardo do Campo SP, CEP 09790-400, medindo 1.032,28 m², 
que consta percenter ao requerido, sendo parte integrante de uma área maior constante na matrícula nº. 81.991 do 1º Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, estando a referida área detalhadamente descrita no Memorial 
Descritivo (fls.02), parte integrante laudo 001-ERP-150, declarados de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, 
datado de 09.05.07. 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. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 12 de maio de 2022.

BEST Center SLB Empreendimentos 
e Participações S.A.

CNPJ 41.502.197/0001-44 - NIRE 35300566335
Ata de Assembleia Geral Extraordinária

1. Data e Local: Aos 30/04/2022, às 11:00 horas, na sede social da BEST Center SLB Empreendimentos 
e Participações S.A. (“Companhia”), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo 
de Souza Aranha, nº 153, 12º andar, SP/SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em 
virtude da presença da única acionista, conforme assinatura do Livro de Registro de Presença dos 
Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Felipe de Faria Góes. Secretário: Fabio Itikawa. 4. Deliberações:  
Por unanimidade dos presentes foi aprovado sem ressalvas e restrições as seguintes deliberações: 
4.1. Aprovar a redução do capital social da Companhia no valor de R$288.000.000,00, passando o 
capital social de R$316.018.354,00 para R$28.018.354,00, representado por R$28.018.354,00 ações 
ordinárias. 4.2. Em decorrência das deliberações referidas no item 4.1 acima, aprovar, sem ressalvas, a 
alteração do Artigo Quinto do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova 
redação: “Artigo 5º O capital social é de R$28.018.354,00, representado por R$28.018.354,00 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 4.3 Diante das alterações acima, fica aprovada a 
consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo I à presente ata. 4.4 Em ato 
subsequente aprovar a distribuição de lucros, na forma de dividendos, no valor total de R$ 1.950.653,38, 
referente à distribuição de reserva de lucros apurados no balanço final de 2021. Os dividendos serão 
creditados à sócia-quotista Best Center Empreendimentos e Participações S.A. até o dia 29/04/2023. 
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata e 
assinada pela única acionista BEST Center Empreendimentos e Participações S.A. A presente ata 
confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 30/04/2022. Felipe de Faria Góes - 
Presidente; Fabio Itikawa - Secretário. BEST Center Empreendimentos e Participações S.A.:  
p. Felipe de Faria Góes e Carlos Mauro Galli Montenegro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 088/2.022 - PROCESSO Nº. 113/2.022

Tipo: menor preço por item. Objeto: Aquisição de ambulância (III). Oferta de Compra - BEC n°. 855000801002022OC00093. 
Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 21 de junho de 2.022. Data e hora da abertura da sessão 
pública: 04 de julho de 2.022, às 09h00min. Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações da 
Prefeitura de Pontal, sito à Rua Guilherme Silva nº. 337, Centro, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, 
através do site ofi cial do Município de Pontal www.pontal.sp.gov.br, bem como através do site www.bec.sp.gov.br. 

Pontal/SP, 15 de junho de 2.022. José Carlos Neves Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 09/2.022 - PROCESSO Nº. 114/2.022

Tipo: menor preço global. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de adaptação do prédio 
da Rua Ananias da Costa Freitas, n°. 571, Centro, aos padrões PoupaTempo/PRODESP. Data/horário limite para protocolo 
dos envelopes: 07 de julho de 2.022, às 13h45min. Data e horário de início sessão: 07 de julho de 2.022, às 14h00min. 
Local de protocolo dos envelopes e de realização da sessão da licitação: Paço Municipal, situado à Rua Guilherme 
Silva nº. 337, Centro, CEP 14.180-000, Pontal/SP. Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações da 
Prefeitura de Pontal, sito à Rua Guilherme Silva nº. 337, Centro, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min 
e através do site ofi cial do Município de Pontal www.pontal.sp.gov.br. Observação: a sessão será transmitida em tempo 
real pelo canal do Departamento de Licitações do Município de Pontal no YouTube (http://www.youtube.com/channel/
UCuuMBsprXv6OwAIcaBmhVhw), nos termos do art. 7º. da Lei Municipal nº. 2.986, de 20 de agosto de 2.018. 

Pontal/SP, 15 de junho de 2.022. José Carlos Neves Silva - Prefeito Municipal

 

 

   

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 48/2022, PROCESSO: 327/2022, OBJETO RESUMIDO: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 04/07/2022 as 14h00, 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) 4693-8000 Ramal 8086.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
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 295ª E DA 296ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A.
A TRUE SECURITIZADORA S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários 
da 295ª e da 296ª Séries da 1ª Emissão (“CRI” e “Emissão”, respectivamente), nos termos da cláusula 12.4 do “Termo 
de Securitização de Créditos Imobiliários da 295ª e da 296ª Séries da 1ª Emissão de Certi cados de Recebíveis Imobi-
liários da True Securitizadora S.A.”, celebrado em 05 de maio de 2020 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 fi du-
ciário 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 
15 de julho de 2022, às 10h00, 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 encaminha-
do aos Titulares de CRI habilitados, sem prejuízo da possibilidade de preenchimento e envio de instrução de voto a dis-
tância, nos termos deste Edital, previamente à realização da assembleia, nos termos da Resolução CVM nº 60 (“Assem-
bleia”), para deliberar, examinar, e votar a respeito da ordem do dia aqui estabelecida: a) a não decretação do Evento 
de Vencimento Antecipado descrito no item 7.1.(viii.a) da Escritura de Emissão de Debêntures e consequentemente dos 
CRI, uma vez que: (i) a VY2 constituiu a alienação fi duciária sobre os imóveis objeto das matrículas nº 57.017, 00.528, 
81.270, 43.438 e 138.967, todas do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Osasco/SP, após o prazo acordado na Escri-
tura de Emissão de Debêntures, observado que o imóvel objeto da matrícula nº 138.967 não é mencionado nos Docu-
mentos da Operação; (ii) a VY2 não constituiu alienação fi duciária sobre os imóveis objeto das matrículas nº 25.909, 
26.276, 123.901, 73.347 e transcrição nº 12.199, todas do 1º RI de Osasco, no prazo acordado na Escritura de Emissão 
de Debêntures; (iii) a VY3 não constituiu alienação fi duciária sobre os imóveis objeto das matrículas nº 41.675 (que 
após o desmembramento passou a ser a matricula 142.005), 101.654, 30.423, 70.165 e 127.962, todas do 1º RI de 
Osasco, no prazo acordado na Escritura de Emissão de Debêntures e na AGT realizada em 28 de outubro de 2020; (iv) 
a VY2 não constituiu a Alienação Fiduciária de Unidades em Estoque VY2 no prazo acordado na Escritura de Emissão 
de Debêntures e solicita autorização para a respectiva constituição ser concluída em até 30 (trinta) dias da data de rea-
lização da Assembleia, prorrogável por até duas vezes, caso necessário para o cumprimento de exigências do RGI que 
estejam sendo tempestivamente cumpridas; (v) a VY2 constituiu a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios VY2 após 
o prazo acordado na Escritura de Emissão de Debêntures; (vi) a VY4 não constituiu a alienação fi duciária de Imóveis 
VY4, tendo constituído, diretamente, a alienação fi duciária sobre 20% (vinte por cento) das unidades em estoque do 
Empreendimento VY4 (“Alienação Fiduciária de Unidades em Estoque VY4”); (vii) a VY4 constituiu a Cessão Fiduciária 
de Direitos Creditórios VY4 após o prazo acordado na Escritura de Emissão de Debêntures; (viii) a VY3 constituiu a Ces-
são Fiduciária de Direitos Creditórios VY3 após o prazo acordado na Escritura de Emissão de Debêntures; (ix) a VY3 não 
constituiu a alienação fi duciária de Imóveis VY3, tendo constituído, diretamente, o contrato de alienação fi duciária so-
bre 20% (vinte por cento) das unidades em estoque do Empreendimento VY3, em 02 de fevereiro de 2022, (“Alienação 
Fiduciária de Unidades em Estoque VY3”), de modo que, a VY3 não registrou a Alienação Fiduciária de Unidades em 
Estoque VY3 no prazo acordado na Escritura de Emissão de Debêntures e solicita autorização para a respectiva cons-
tituição ser concluída em até 30 (trinta) dias da presente data, prorrogável por até duas vezes, caso necessário para o 
cumprimento de exigências do RGI que estejam sendo tempestivamente cumpridas; (x) a VY3 constituiu a Cessão Fi-
duciária de Direitos Creditórios VY3 após o prazo acordado na Escritura de Emissão de Debêntures; e (xi) a Devedora 
não constitui a alienação fi duciária das quotas e a cessão fi duciária sobre a totalidade dos dividendos e quaisquer ou-
tras distribuições da VY2, da VY3 e da VY4 (em conjunto, “Alienações Fiduciárias de Quotas”); b) a não decretação do 
Evento de Vencimento Antecipado descrito no item 7.1. (viii.b) da Escritura de Emissão de Debêntures e consequente-
mente dos CRI, uma vez que: (i) a Devedora (i.a) realizou a publicação em jornal de grande circulação e no Diário Ofi -
cial do Estado de São Paulo da AGE após o prazo acordado na Escritura de Emissão de Debêntures e nos termos do ar-
tigo 62, inciso I, da Lei Federal nº 6.404/1976; (i.b) não obteve o registro e arquivamento na JUCESP da publicação no 
Diário Ofi cial do Estado de São Paulo da AGE dentro do prazo acordado na Escritura de Emissão de Debêntures e soli-
cita autorização para que o respectivo arquivamento e registro seja obtido em até 15 (quinze) dias contados da pre-
sente data; (i.c) obteve o registro e arquivamento na JUCESP da publicação em jornal de grande circulação da AGE 
após o prazo acordado na Escritura de Emissão de Debêntures; e (i.d) não obteve o registro e arquivamento da Escri-
tura de Emissão de Debêntures dentro do prazo acordado na Escritura de Emissão de Debêntures; c) a não decretação 
de Evento de Vencimento Antecipado descrito no item 7.1., (xxiv), da Escritura de Emissão de Debêntures e consequen-
temente dos CRI, em decorrência do atraso na apresentação (i) das demonstrações fi nanceiras auditadas da Devedo-
ra e das Controladas, relativas ao exercício fi ndo em 31/12/2021, no prazo acordado na Escritura de Emissão de De-
bêntures e autorização para a devida apresentação em 60 (sessenta) dias contados da realização da Assembleia; e (ii) 
das demonstrações fi nanceiras da Devedora e das Controladas auditadas relativas a março de 2022 no prazo acorda-
do na Escritura de Emissão de Debêntures e autorização para a devida apresentação em 90 (noventa) dias contados 
da realização da Assembleia; d) a não decretação de Evento de Vencimento Antecipado descrito no item 7.1., (ii) da 
Escritura de Emissão de Debentures e consequentemente dos CRI, em decorrência do não envio dos documentos com-
probatórios da destinação de recursos, nos termos da cláusula 10.2.3. do Termo de Securitização e 3.7.4. da Escritura 
de Emissão de Debentures; e) a não decretação do Evento de Vencimento Antecipado descrito no item 7.1. (xix) da Es-
critura de Emissão de Debêntures e consequentemente dos CRI, uma vez que as Controladas outorgaram as Procura-
ções Públicas previstas no item 4.2.6.2.4. da Escritura de Emissão de Debêntures após o prazo acordado; f) a não de-
cretação do Evento de Vencimento Antecipado descrito no item 7.1.(xx) da Escritura de Emissão de Debêntures e con-
sequentemente dos CRI, uma vez que: (i) a VY3 contratou o Plano Empresário após o prazo acordado e (ii) a VY2 e a 
VY4 necessitam de prazo adicional para a contratação do respectivo Plano Empresário, até 90 (noventa) dias contados 
da presente data; g) a autorização pela Emissora, à Devedora, para a realização do aditamento à Escritura de Emissão 
de Debêntures e consequentemente dos CRI, para permitir: (i) em vista da não constituição tempestiva das Alienações 
Fiduciárias de Quotas e a solicitação do banco que irá conceder os Planos Empresários de que tais garantias não se-
jam constituídas, a constituição, sob condição suspensiva de liquidação do respectivo Plano Empresário, da alienação 
fi duciária das quotas e da cessão fi duciária sobre a totalidade dos dividendos e quaisquer outras distribuições da VY2, 
da VY3 e da VY4 (“Alienações Fiduciárias de Quotas Sob Condição Suspensiva”); (ii) em vista de solicitação do banco 
que irá conceder o Plano Empresário à VY4, a liberação da Alienação Fiduciária de Unidades em Estoque VY4 (“Libe-
ração da Alienação Fiduciária de Unidades em Estoque VY4”); (iii) em contrapartida à Liberação da Alienação Fiduciá-
ria de Unidades em Estoque VY4, a constituição, pela VY4, da promessa de alienação fi duciária das futuras unidades 
autônomas do Empreendimento VY4, até o limite de 20% (vinte por cento) da totalidade da metragem de venda do 
Empreendimento VY4, após a quitação do Plano Empresário a ser contratado pela VY4 (“Promessa de Alienação Fidu-
ciária de Unidades em Estoque VY4”); (iv) em contrapartida à Liberação da Alienação Fiduciária de Unidades em Esto-
que VY4, (iv.a) a constituição de alienação fi duciária sobre o imóvel de propriedade da Granja SP3 Empreendimento 
Imobiliário SPE Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 43.151.532/0001-32, objeto da matrícula nº 146.447, da Serventia do 
Registro de Imóveis de Cotia (“Imóvel Granja SP3” e “Alienação Fiduciária de Imóvel Granja SP3”), sendo certo que na 
hipótese de a auditoria jurídica em andamento, executada pelo Duarte Garcia, Serra Netto e Terra – Sociedade de Ad-
vogados, inscrito no CNPJ sob o nº 06.097.070/0001-96, com previsão para conclusão em até 30 (trinta) dias da reali-
zação da Assembleia, identifi que pendências e/ou riscos que tornem desaconselhável a manutenção da referida garan-
tia, a Ekko Holding, na qualidade de sociedade controladora da Devedora e/ou quaisquer dos Fiadores ou sociedades 
direta ou indiretamente controladas pela Ekko Holding, deverá constituir, em até 15 (quinze) dias da emissão do rela-
tório de auditoria jurídica, a cessão fi duciária de certifi cado(s) de depósito bancário emitido(s) por instituição fi nancei-
ra com classifi cação de risco (rating) brAAA, com liquidez diária e remuneração pós-fi xada atrelada à taxa DI e cujos 
recursos utilizados no investimento no CDB não sejam decorrentes do caixa formado por meio da venda de unidades 
em estoque das Controladas (“Cessão Fiduciária de CDB”) e em montante equivalente a 25% (vinte e cinco por cen-
to) do valor atualizado de 20% (vinte por cento) da totalidade das Unidades do Empreendimento VY4; (iv.b) sendo cer-
to que a Alienação Fiduciária de Imóvel Granja SP3 (ou a Cessão Fiduciária de CDB, conforme o caso) será liberada após 
a constituição da alienação fi duciária sobre as unidades em estoque do Empreendimento VY4 (ou comprovação de im-
possibilidade de constituição da referida garantia, em vista da inexistência de Unidades VY4 em estoque), nos termos 
previstos no contrato que irá formalizar a Promessa de Alienação Fiduciária de Unidades em Estoque VY4; e (v) a rea-
lização do reforço de garantia na ocorrência dos eventos de reforço de garantias previstos no item 4.2.6.2. da versão 
consolidada da Escritura de Emissão Debêntures, por meio da constituição da alienação fi duciária de unidades autô-
nomas de outros empreendimentos residenciais prontos (ou seja, que já tenham obtido o “Habite-se”), desenvolvidos 
pela Ekko Holding, sociedade controladora da Devedora e/ou por quaisquer sociedades direta ou indiretamente con-
troladas pela Ekko Holding (“Alienação Fiduciária de Unidades em Estoque de Outros Empreendimentos”) e/ou por 
meio da constituição da Cessão Fiduciária de CDB em montante equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
atualizado da Unidades do Empreendimento objeto de reforço e/ou substituição, observados, ainda, certos critérios e 
condições descritos e caracterizados no Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão de Debêntures; h) a autorização 
pela Emissora, para que sejam constituídas as Alienações Fiduciárias de Quotas Sob Condição Suspensiva; i) a autori-
zação pela Emissora, para que a VY4 realize a Liberação da Alienação Fiduciária de Unidades em Estoque VY4; j) a au-
torização pela Emissora, para que a VY4 constitua a Promessa de Alienação Fiduciária de Unidades em Estoque VY4, 
em contrapartida à Liberação da Alienação Fiduciária de Unidades em Estoque VY4; k) a autorização pela Emissora, 
para que seja constituída a Alienação Fiduciária de Imóvel Granja SP3 ou, alternativamente, a Cessão Fiduciária de CDB 
em montante equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado de 20% (vinte por cento) da totalidade 
das Unidades do Empreendimento VY4, em contrapartida à Liberação da Alienação Fiduciária de Unidades em Estoque 
VY4; e l) autorizar o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, a realizarem todos os atos e tomarem todas as 
providências necessárias para: (i) implementar o Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão de Debêntures e, conse-
quentemente, celebrar o Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização, contemplando as adequações necessárias, (ii) 
celebrar os instrumentos necessários à liberação da Alienação Fiduciária de Unidades em Estoque VY4 e (iii) celebrar 
os instrumentos necessários à constituição das Alienações Fiduciárias de Quotas Sob Condição Suspensiva, da Promes-
sa de Alienação Fiduciária Unidades em Estoque VY4 e da Alienação Fiduciária de Imóvel Granja SP3 ou, se for o caso, 
da Cessão Fiduciária de CDB. Os termos iniciados em letras maiúsculas não defi nidos nesta convocação terão os signi-
fi cados a eles atribuídos no Termo de Securitização e na Escritura de Emissão de Debêntures. Os documentos pertinen-
tes à ordem do dia da Assembleia serão disponibilizados pela Emissora em sua página na rede mundial de computa-
dores, qual seja: www.truesecuritizadora.com.br e no site da CVM www.cvm.gov.br. Informações Gerais: A Assem-
bleia será realizada através de sistema eletrônico para aqueles Titulares de CRI que enviarem para a Emissora, no en-
dereço eletrônico juridico@truesecuritizadora.com.br/operacoes@truesecuritizadora.com.br, com cópia para o Agente 
Fiduciário, nos endereços eletrônicos corporate@vortx.com.br e agentefi duciario@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 pes-
soa jurídica, (b.i) último estatuto ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competen-
te; (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 regu-
lamento 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 documen-
to 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 lista-
dos, deverá encaminhar a procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia devidamente 
assinada, com fi rma reconhecida ou com certifi cação 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 no endereço eletrônico juridico@truesecuritizadora.com.br/operacoes@truesecuriti-
zadora.com.br, com cópia para o Agente Fiduciário, nos endereços eletrônicos corporate@vortx.com.br e agentefi -
duciario@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 documen-
to 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 devida-
mente preenchida e assinada pelo Titular de CRI ou por seu representante legal, com ou sem fi rma reconhecida ou 
certifi cação 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, 15 junho de 2022
TRUE SECURITIZADORA S.A.

Arley Custódio Fonseca - Diretor de Relações com Investidores 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISOS DE LICITAÇÃO. Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2022. PROC. ADM. N.º 1730/2022. Tipo da Licitação: Empreitada por Menor 
Preço Global Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 
NO RESIDENCIAL BOA BRISA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-
ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E AS DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL.Entrega dos Envelopes: Até o dia 08/08/2022- 
Horário: até às 09h00 Abertura dos Envelopes: Dia 08/08/2022- Horário: às 09h15 Valor estimado: R$ 7.077.252,29. Cópias do Edital completo poderão 
ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura 
– www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 084/2022. PROC. ADM. n.º 3370/2021. Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário por Item.Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO À AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO 
DE DIREITOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS QUE SÃO DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E CENTRO DE 
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.Abertura da 
Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 05/JULHO/2022 – ÀS 09h00. Cópias do Edital completo poderão 
ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – 
www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 085/2022. PROC. ADM. n.º 0177/2022. Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário do Item.Objeto: AQUISIÇÃO DE 189 
(CENTO E OITENTA E NOVE) SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA COM CURATIVOS PARA ATENDIMENTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS (1002150-
35.2021.8.26.0572 E 0001713.45.2020.8.26.0572) E ATENDER SOLICITAÇÃO DA SAÚDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL.Abertura da 
Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 06/JULHO/2022 – ÀS 09h00. 
Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou 
pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 086/2022. PROC. ADM. n.º 0446/2022. Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário por Item.Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DOAÇÃO A PARTICULARES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, NA REDE PÚBLICA, 
EM OUTROS MUNICÍPIOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega 
dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 06/JULHO/2022 – ÀS 14h00. Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de 
Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010.
TOMADA DE PREÇOS N.º 013/2022. PROC. ADM. N.º 3394/2021. Tipo da Licitação: Empreitada por Menor Preço Global Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARCIAL DA ESTRADA MUNICIPAL 
SJQ010, TRECHO 03, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-
ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E AS DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL.Entrega dos Envelopes: Até o dia 07/07/2022- 
Horário: até às 09h00. Abertura dos Envelopes: Dia 07/07/2022- Horário: às 09h15 Valor estimado: R$ 341.190,79.Cópias do Edital completo poderão 
ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura 
– www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAÇÃO. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 078/2022 - PROC. ADM. N.º398/2022. OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O SETOR DE ÁGUA E ESGOTO E ESGOTO, CONFORME ANEXO I DO 
EDITAL Tendo em vista e-mail sobre pedido de esclarecimento, a Administração Municipal suspende temporariamente a licitação em epígrafe para realizar 
alterações no edital que se fizerem necessárias. São Joaquim da Barra, 17 de junho de 2022.Sérgio O. Porssionatto- Diretor do Departamento de Licitação

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMNISTRAÇÃO

DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
SUPRIMENTOS

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberta na UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) a Tomada de Preços TP DGA 6/2022, 
processo 01-P-28560/2022, do tipo menor preço global, destinada à contratação de empresa para execução do 
remanescente da obra de acessibilidade do prédio dos professores do Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas da Unicamp. Data de encerramento para entrega dos envelopes “A” e “B”: 07/07/2022 às 09h30. Data da 
abertura do Envelope “A”: 07/07/2022 às 10h00. Valor estimado do serviço é de R$ 355.865,28 O Edital, na íntegra, 
está disponível nos sites http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx e 
https://www.dga.unicamp.br/anexos_licitacoes/.

Anuncie:  
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br
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EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR - PROCESSO Nº 0010421-94.2014.5.15.0073 – DA VARA 
DO TRABALHO DE BIRIGUI/SP - EXEQUENTES: LUCELI DE FATIMA DOMINGUES E OUTROS 
(27) - EXECUTADO: STILLUS MOTEL LTDA – ME E OUTROS (06) - BENITO TOMAZ VICENSOTTI, 
Corretor judicial, devidamente credenciado E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ºª Região (TRT-15), 
inscrito no CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP, Site: https://benitoleiloes.com.br/, E-mail: corretorjudicial-
benito@posseimoveis.com.br, Instagram: https://www.instagram.com/posseimoveis/, fones: (19) 
3896-1400, (19) 3896-2046 e (19) 99919-2010, estabelecido na Avenida da Saudade, nº 311, Centro, 
Santo Antônio da Posse/SP, na qualidade de corretor nomeado para a alienação judicial do bem pe-
nhorado nos autos supra discriminados, nos termos do § 2º do artigo 2º do Provimento GP-CR nº 
04/2014 TRT-15, publica o presente edital para ciência das partes e terceiros interessados de que, no 
período de 20/06/2022 a 26/10/2022, estará recebendo no endereço retro as propostas para a venda 
judicial do bem abaixo identificado. A presente venda se dará nos termos deste edital: IMÓVEL 01: 
IDENTIFICAÇÃO DO BEM: Imóvel objeto da matrícula nº 16.126 do Oficial de Registros de Imóveis 
de Birigui/SP. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: três chácaras, sob nº 22 (vinte e dois); 23 (vinte e três) e 24 
(vinte e quatro), todas da quadra A, localizadas no Bairro da Estiva, no loteamento denominado Chá-
caras de Recreio Morada do Sol, neste Município e Comarca de Birigui, Estado de São Paulo, encer-
rando uma área de 15.008,75 metros quadrados. Foi edificado sobre o terreno um prédio próprio para 
motel, constituído de tijolos e coberto com telhas tipo francesas, assim discriminado: Bloco 1, conten-
do 04 apartamentos com abrigo, com área construída de 134,47 metros quadrados; Bloco 2, contendo 
06 apartamentos com abrigo, com área construída de 201,01 metros quadrados; Bloco 3, contendo 
uma sala de diretoria, 1 cozinha, 1 área de serviço, 1 interfone, 1 recepção, 1 WC e despejo, com área 
construída de 51,84 metros quadrados; Bloco 4, contendo 1 portaria com 9,24 metros quadrados. 
Segundo informações do laudo de valor venal do Município de Birigui, o imóvel tem 1.392,04 m² de 
área construída. Benfeitorias: Edícula nos fundos, com dois quartos, banheiro, despensa e lavande-
ria no térreo e um quarto e banheiro no piso superior. Casa com piso misto (taco de madeira e piso 
frio), antiga, necessitando de reforma. DATA DA AVALIAÇÃO: 06 de setembro de 2021. PERCEN-
TUAL DA PENHORA: 100% VALOR UNITÁRIO (% PENHORADO): R$ 2.968.134,89 (dois milhões, 
novecentos e sessenta e oito mil, cento e trinta e quatro reais, oitenta e nove centavos). VALOR TO-
TAL PENHORADO: R$ 2.968.134,89 (dois milhões, novecentos e sessenta e oito mil, cento e trinta e 
quatro reais, oitenta e nove centavos). IMÓVEL 02: IDENTIFICAÇÃO DO BEM: Imóvel objeto da 
matrícula nº 16.446 do Oficial de Registros de Imóveis de Birigui/SP. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Uma 
chácara sob o nº 01 (um) da quadra A, situado à Estrada Municipal no Bairro da Estiva, neste municí-
pio de Comarca de Birigui-SP, no loteamento denominado Gran-Ville, encerrando uma área de 
5.037,20 metros quadrados. Registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Birigui sob nº 16.446 
Cadastro municipal de contribuinte: 01-07-031-0001 Id físico 4959. Segundo informações do laudo de 
valor venal do Município de Birigui, o imóvel tem 1.158,25 m² de área construída. DATA DA AVALIA-
ÇÃO: 06 de dezembro de 2021. PERCENTUAL DA PENHORA: 100% VALOR UNITÁRIO (% PE-
NHORADO): R$ 2.318.934,18 (dois milhões, trezentos e dezoito mil, novecentos e trinta e quatro 
reais, dezoito centavos). VALOR TOTAL PENHORADO: R$ 2.318.934,18 (dois milhões, trezentos e 
dezoito mil, novecentos e trinta e quatro reais, dezoito centavos). CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO 
JUDICIAL: 1. VALOR MÍNIMO: O valor mínimo para a venda do imóvel 01 não poderá ser inferior a 
70% (setenta por cento) da avaliação. O valor mínimo para a venda do imóvel 02 não poderá ser in-
ferior a 70% (setenta por cento) da avaliação. 2. VISITA: fica autorizada a visita do imóvel pelos inte-
ressados, desde que acompanhados pelo corretor ou por quem for por ele indicado, devendo ser 
apresentada cópia deste despacho, assina eletronicamente, que valerá como MANDADO JUDICIAL 
para possibilitar o ingresso e a visitação do imóvel acima descrito. É vedado aos depositários criar 
embaraços à visitação do bem sob sua guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, IV do CPC, ficando 
autorizado o uso da força policial, se necessário. 3. COMISSÃO DO CORRETOR: O licitante (adqui-
rente) deverá pagar ao corretor que formalizar a proposta nos autos, à título de comissão, o valor 
correspondendo a 5% (cinco por cento) do preço da alienação. 4. PREFERÊNCIA: Ocorrendo propos-
tas de idêntico valor, observar-se-á a seguinte ordem: a) o pagamento à vista; b) a proposta com 
menor número de parcelas; c) a proposta que tiver sido recebida em primeiro lugar. 5. FORMAS DE 
PAGAMENTO: a) À VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias a contar da intimação 
da homologação da proposta vencedora. b) A PRAZO, com 25% (vinte e cinco por cento) de entrada 
e o restante em até 06 (seis) parcelas sem juro ou até o máximo de 18 (dezoito) vezes, corrigidas 
monetariamente pela taxa Selic. Os pagamentos deverão ser realizados por meio de depósito judicial 
vinculado aos autos nas instituições financeiras Banco do Brasil (agência 0179) ou Caixa Econômica 
Federal (agência 2397). Hipoteca judicial do próprio bem como garantia em caso de parcelamento. As 
propostas serão recepcionadas pelos corretores judiciais e por eles anexadas aos autos, sob sigilo, 
assim que recebidas. Nos termos do artigo 895 do CPC, havendo duas propostas de mesmo valor, 
prevalecerá aquela cujo pagamento se dê em menor número de parcelas ou, se idênticas em todas 
as condições, a que tiver sido apresentada primeiro.  As ofertas serão avaliadas por este Juízo, que 
selecionará a melhor segundo os critérios acima estabelecidos e se atendidas as condições previstas 
em edital. Os exequentes e os executados proprietários dos bens serão cientificados a fim de que se 
manifestem, no prazo comum de 5 dias, nos termos do art. 7º, I, do Provimento GP-CR nº 04/2014. 
Da mesma forma serão cientificadas da proposta selecionada os cônjuges meeiros, coproprietários, 
usufrutuários, o senhorio direto, credores com garantia real ou com penhora anteriormente averbada 
que não sejam parte na execução, locatários e demais interessados relacionados no artigo 889 do 
CPC, se houver, para manifestação no prazo de 10 dias, conforme disposto no art. 7º § único do 
provimento supracitado. O silêncio importará em renúncia ao direito de preferência e, por consequên-
cia, na aceitação da proposta. Decorrido o prazo supra, expedir-se-á edital a ser publicado no DEJT, 
pelo prazo de 10 dias, contendo a melhor proposta, para ciência de quem mais possa interessar, com 
a apresentação do valor oferecido, a forma de pagamento e a descrição do bem, na forma do art. 7º, 
II, do Provimento mencionado. Fica a cargo dos corretores, em colaboração com os patronos dos 
credores, procederem à coleta das assinaturas dos exequentes, dos adquirentes, dos executados (se 
presentes) na melhor proposta ou em documento a ser anexado ao auto de alienação, para os fins do 
art. 880, § 2º, do CPC. As propostas que não atingirem o valor mínimo de venda ou que não se en-
quadrarem aos parâmetros estabelecidos neste despacho e no edital de alienação particular serão 
desconsideradas pelo Juízo. 6. DO IMÓVEL: O imóvel será vendido pelo caráter “AD CORPUS” e no 
estado em que se encontram. A procedência e evicção de direitos dos bens vendidos em alienação 
judicial/leilão são de inteira e exclusiva reponsabilidade dos arrematantes/proprietários/União. O Cor-
retor nomeado, é um mero mandatário, ficando assim, eximido de eventuais responsabilidades por 
vícios ou defeitos nos bens alienados (ocultos ou não), como também por indenizações, trocas, con-
sertos, compensações financeiras de qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer dificuldade 
quanto a: obter/localizar o bem móvel, registrar a carta de arrematação/alienação, localizar o bem, 
imitir-se na posse, deverá ser imediatamente comunicada ao juízo responsável para as providências 
cabíveis. 7. DA PROPOSTA CONDICIONAL: As propostas que não atingirem o valor mínimo de 
venda poderão ser recebidas “condicionalmente”, ficando sujeitos a posterior apreciação do Juízo 
responsável. Na hipótese de acordo, pagamento ou adjudicação do débito após a publicação do 
despacho de nomeação, mas antes da realização do encerramento da alienação, o corretor respon-
sável fara jus à integralidade da comissão no montante de 5% (cinco por cento) do valor do bem. Além 
da comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a cargo do arrematante, fará jus 
o corretor nomeado, aos ressarcimentos das despesas incorridas com a remoção, guarda e conser-
vação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, bem como a armazenagem, na forma do 
artigo 789-AQ, VIII, da CLT, que serão acrescidas a execução. O credor que não adjudicar os bens 
conscritos antes do despacho da nomeação, só poderá adquiri-los presencialmente durante o certa-
me na condição de arrematante, respondendo, pela integralidade dos honorários do Corretor nomea-
do. Caso o arrematante seja o próprio credor, deverá no prazo de 5 dias, efetuar o depósito do valor 
proposto que superar seu crédito, sob pena de, tornar sem efeito a arrematação, sem prejuízo a 
condenação do pagamento da comissão devida ao corretor nomeado. Os Embargos à arrematação, 
de acordo com o artigo 903 do Novo Código de Processo Civil, não terão efeito suspensivo da venda 
realizada, considerando-se perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados proce-
dentes os Embargos. O prazo para eventuais embargos à arrematação ou adjudicação passará a fluir 
na data da alienação Pública, independente de nova notificação. Servirá também o presente despa-
cho como OFÍCIO ao Síndico, Administrador, ou Responsável pelo bem objeto da alienação a fim de 
informar por escrito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o SALDO DEVEDOR de eventuais taxas, 
condomínios, multa ou outras despesas ao Corretor, sob pena de ser considerado ato atentatório a 
dignidade da justiça com aplicação de multa. Aplica-se a presente alienação ao disposto no Artigo 893 
do Código de Processo Civil. A publicação deste despacho/edital supre eventual insucesso nas inti-
mações pessoais e dos respectivos patronos, em especial à executada e/ou sócios, inclusive aos 
cônjuges quando for o caso. Deverá o interessado proceder a impressão diretamente pela consulta 
pública processual do PJe, sendo certo que o documento assinado eletronicamente terá validade para 
os devidos fins, nos termos da lei nº 11.419/2006. Observe-se que a autenticidade poderá ser aferida 
mediante consulta ao seguinte endereço na internet: http://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/
ConsultaDocumento/listView.seam, digitando no campo “número do documento” o número do respec-
tivo código de barras. 8. ALIENAÇÃO: A alienação dos bens será formalizada por termo nos autos da 
execução, no qual o licitante deverá declarar estar ciente das regras da alienação por iniciativa parti-
cular, principalmente quanto aos embargos e sanções cíveis e criminais que lhe serão impostas se 
descumprir as obrigações assumidas; e declarar também a total veracidade das informações presta-
das. 9. ÔNUS: De acordo com o que dispõe o parágrafo único do artigo 130, do CTN, ficam os bens 
imóveis livres de ônus tributários, ficando caracterizada aquisição originária, inexistindo relação jurídi-
ca entre o licitante e o anterior proprietário do bem. Dessa forma, sub-rogados os tributos devidos no 
preço pago quando da aquisição do bem, não há responsabilidade do adquirente pelo pagamento dos 
tributos lançados em decorrência do bem transmitido. Após pagos todos os débitos do processo tra-
balhista, não sendo suficiente o remanescente para quitação de eventuais impostos (IPVA, IPTU, 
INSS), taxas de licenciamento, multas, etc, o órgão competente deverá ajuizar a ação no Juízo com-
petente contra o sujeito passivo da obrigação, quer tributária ou não. 10. DISPOSIÇÕES FINAIS:  
PUBLICIDADE: O presente edital deverá ser publicado em jornal de grande circulação da cidade, no 
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, bem como autoriza-se a publicidade da venda do imóvel, 
pelos meios idôneos de divulgação de mídia acessíveis ao Sr. Corretor, conforme, julgar mais conve-
niente e oportunos. Qualquer erro, incoerência ou inconsistência das informações acima poderá ser 
sanada por este corretor até a assinatura do auto de alienação/arrematação. 11. RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS: a) Por agendamento, mediante contato direto com o Corretor, pelo número de 
telefones: (19) 3896-1400, (19) 3896-2046 e (19) 99919-2010. b) Mediante propostas no site https://
benitoleiloes.com.br/, e-mail: corretorjudicialbenito@posseimoveis.com.br. Santo Antônio da Posse, 
20/06/2022, BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor Judicial, CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP.

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimen-
to tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fidu-
ciário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CNPJ n° 90.400.888/0001-42, com sede na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2235, Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo/SP, INTIMA os 
devedores fiduciantes: ROBERTO BISKER, brasileiro, engenheiro, casado, RG N° 16.150.008-0-
SSP/SP, CPF/MF Nº 170.102.248-62, e SANDRA GOLDSTEIN BISKER, brasileira, administrador de 
empresas, RG N° 26.746.375-3 CPF/MF N° 255.226.918-40, para que no prazo de 15 dias, contados 
a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 
1058 - Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de R$32.252,95, acrescida dos juros e 
encargos que vencerem até a data do efetivo pagamento. O não pagamento da quantia reclamada 
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob nº 243.562 deste Oficio, 
em favor da credora fiduciária. São Paulo, 21 de junho de 2022.  (Protocolo 673.351)

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tive-
rem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fiduciário: NOBEL 
SECURITIZADORA S/A, CNPJ n° 28.610.131/0001-00 com sede na Avenida Angélica 2.510, Sala 
51, Consolação, São Paulo/SP, INTIMA o devedor fiduciante: EDUARDO RIBEIRO MANNA, brasi-
leiro, administrador de empresas, casado, RG N° 28.172.647-4-SSP/SP, CPF/MF Nº 281.995.388-30, 
para que no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação, efetue neste Registro 
de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de 
R$2.481.701,42, acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo pagamento. O 
não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel 
matriculado sob nº 150.451 deste Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 21 de junho de 
2022.  (Protocolo 709.084)

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - E D I T A L  - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação da credora fiduciária: 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ n° 00.360.305/0001-04, com sede na(o), Setor Bancário Sul, 
Quadra 4, lotes 3/4 Brasília/DF, INTIMA a devedora fiduciante: FLAVIA APARECIDA CONDOMITTI, 
brasileira, maior, administradora, solteira, RG N° 46.523.722-8-SSP/SP, CPF/MF Nº 384.359.628-06, 
para que no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação, efetue neste Registro 
de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de 
R$149.764,21, acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo pagamento. O 
não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel 
matriculado sob nº 258.043 deste Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 21 de junho de 
2022.  (Protocolo 711.432)

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS –
 DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS

Processo nº: 0033961-71.2006.8.26.0114
Classe: Assunto: Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Parte Ativa: Prefeitura Municipal de Campinas
Parte Passiva: Sociedade Cível Fazenda Taubaté e outro.
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) 
DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0033961-71.2006.8.26.0114.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de Campinas, Estado de São
Paulo, Dr(a). Wagner Roby Gidaro, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINAS move uma Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de 
Desapropriação contra Sociedade Civil Fazenda Taubaté e Silvio Luiz Palloni Gonçalves, 
objetivando a desapropriação, por via administrativa ou judicial, da área de propriedade do 
requerido, destinada a construção de um centro de saúde, a saber: Lote 09, localizado na quadra 60 
do loteamento Jardim do Lago continuação, no quarteirão 6564 do Cadastro Municipal , de 
propriedade da Sociedade Civil Fazenda Taubaté ou sucessores, com 526,75 m2 de área e as 
seguintes medidas: 16,00 m de frente pelo alinhamento da Av: Antonio Von Zuben (antiga Av: 02) do 
mesmo loteamento; 43,50 m lateralmente à direita confrontando com o lote 10 do mesmo 
quarteirão; 8,50 m aos fundos confrontando com parte do lote 27A e parte do lote 28 do mesmo 
quarteirão, 42,50 m lateralmente à esquerda confrontando com o lote 08 do mesmo quarteirão, 
declarados de utilidade pública conforme Decreto Municipal n° 14.919, de 18 de setembro de 2004, 
. 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. Dado e passado 
nesta cidade de Campinas, aos 28 de maio de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER ROBY GIDARO, liberado 
nos autos em 13/06/2019 às 15:57. Para conferir o original, acesse o site 
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 
0033961-71.2006.8.26.0114 e código 36000000B2ZIQ. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS
FORO DE CAMPINAS
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AVENIDA FRANCISCO XAVIER DE ARRUDA CAMARGO, 300, BLOCO A SALA 
133, JD. SANTANA - CEP 13088-901, FONE: (19) 3756-3628, CAMPINAS-SP 
- EMAIL: CAMPINAS2FAZ@TJSP.JUS.BR
HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: DAS 12H30MIN ÀS 19H00MIN

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA
Extrato de Edital de Pregão Eletrônico n° 012/2022 - Processo nº 077/2022 - Objeto: A Prefeitura de 
Paulicéia, Estado de São Paulo, em cumprimento as Leis Federais n° 8.666/93, 10.520/02 e Decreto 
nº 5.504/2005 e 10.024/2019, torna público, que realizará Pregão Eletrônico, visando a Aquisição de 
02 (dois) veículos automotores novos, zero KM, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios 
de acordo com o Código de Transito Brasileiro, sendo 01 (um) tipo Pickup e 01 (um) tipo passeio, de 
acordo com as especificações constantes do Termo de Referência, para serem utilizados pelo Setor de 
Saúde do Município – Recursos da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo – Fundo Estadual de 
Saúde – Resolução SS n.º 50/2022. A sessão se dará no dia 06 de julho de 2022 às 09:00 horas, no 
sítio http://186.208.139.83:5656/comprasedital/, o edital na íntegra encontra-se neste mesmo sítio. 
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, 20 de junho de 2022 – Antonio Simonato – Prefeito Municipal

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

SEÇÃO DE FINANÇAS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-180/0048/22  - Processo nº 2022041066-7  - OC nº 180180000012022OC00082 

Encontra-se aberto na Diretoria de Logística o Pregão Eletrônico nº - PR-180/0048/22, objetivando a Aquisição de 670 (seiscentos e setenta) 
Viaturas Caracterizadas destinadas ao Radiopatrulhamento desenvolvido pela PMESP, conforme TERMO DE REFERÊNCIA Nº DL-
21.1/21/22. A realização da sessão dar-se-á no dia 04 de julho de 2022, às 09:10 horas, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica de 
Compras), endereço onde se encontra o Edital na íntegra devendo ser observada, em especial, a especificação técnica do objeto (ANEXO I). 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1008732-42.2017.8.26.0006. Classe: Assunto: 
Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários. Requerente: Banco Bradesco S/A. Requerido: 
Fernando Deoclecio Del Belo. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1008732-42.2017.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - 
Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Antunes Ribeiro Crocomo, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a Fernando Deoclécio Del Belo (CPF: 176.740.588-08), que Banco Bradesco S/A, 
lhe ajuizou a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 79.255,77 
(07/2017), referente a Cédula de Crédito Bancário – Limite Descoberto Conta Corrente nº 170.221. 
Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, ofereça resposta, sob pena de presumirem-
se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. S Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de 
agosto de 2021. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 21 E 22/06/2022 AMERICAN BANK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 
CNPJ/MF 01.508.627/0001-10 -  NIRE 35.214.098.213 

ATA DE REUNIÃO ENTRE SOCIOS DE SOCIEDADE LIMITADA 
Os sócios decidem na forma que preceitua o art. 1.083 c/c art. 1.082 item II da Lei 
10.406/02 resolvem reduzir o capital DE: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 
PARA: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) divididos em quotas no valor nominal de 
R$1,00 (um real) cada uma em moeda corrente nacional, sendo este uma redução 
no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) por capital excessivo 
ao objeto da empresa cuja redução ficará distribuídos entre os sócios como segue: 
LUIZ FERNANDO VALENTE DE SOUZA MARCONDES – 49.999 QUOTAS – 
TOTAL (R$) 49.999,00 e CLAUDIA ERMELINDA DE ANDRADE – 1 QUOTA – 
TOTAL (R$) 1,00. TOTAL GERAL – 50.000 QUOTAS – TOTAL (R$) 50.000,00.  

 

XTAY TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/ME nº 39.915.389/0001-30 - N.I.R.E. nº 35300579682

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da Xtay Tecnologia S.A. (a “Companhia”), para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária (a “Assembleia Geral”), a se realizar às 08:30 horas do dia 05 
de julho de 2022, de forma híbrida, presencialmente na sede da Companhia, na Rua Baronesa de 
Bela Vista, nº 411, Salas 208/209, Bairro: Vila Congonhas, CEP: 04.612-002, na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, e de remotamente via plataforma Microsoft Teams, para deliberar a respeito 
da seguinte ordem do dia: Em Assembleia Extraordinária: (i) examinar, discutir e votar a alteração do 
objeto social da Companhia, com a finalidade de incluir a seguintes atividades: exploração de hotéis, 
apart-hotéis, flats, condo-hotéis e meios de hospedagem em geral. Para participar na Assembleia Ge-
ral, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes docu-
mentos: (a) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; e (b) instrumento de 
procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista. O 
link de acesso será disponibilizado por meio de mensagem eletrônica enviada ao endereço eletrônico 
de cada acionista, cabendo ao mesmo acessar a plataforma digital no dia e hora designados. Os do-
cumentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral, encontram-se à disposição 
dos acionistas para consulta na sede da Companhia.

São Paulo (SP), 15 de junho de 2022.
Marcos Yaqub Feher Khzouz

Membro do Conselho de Administração da Companhia

ABERTURA/LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022 – PROCESSO Nº 6257/2022
Contratação de Instituição Financeira pública ou privada para 

prestação dos serviços de pagamento de vencimentos, salários, proventos, 
aposentadorias, pensões e similares, dos servidores públicos desta 
Municipalidade, para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 
deste município, conforme especificações contidas no Edital . Abertura dia 
06/07/2022, as 09h. O Edital na íntegra poderá ser obtido ou consultado através 
do site www.capaobonito.sp.gov.br no portal Serviços, clicar em Editais.

Capão Bonito/SP, 20 de junho de 2022.
Dr. Júlio Fernando Galvão Dias- Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018901-28.2019.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Bittencourt Couto da Costa, na 
forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) ISRAEL ANDRIS MARTINS TRANSPORTES ME, CNPJ 11.835.927/0001-68, 
com endereço à Rua Abelardo Luz, 381, Jardim Mutinga / Mutinga, CEP 06463-260, Barueri - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando 
em síntese: . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO E INTIMAÇAO, 
por EDITAL, de todo o conteúdo da petição inicial e da decisão, para que, prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue 
opagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 21.943,93 devidamente atualizada e efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao 
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. 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 Barueri, aos 11 de fevereiro de 2022.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do 
PROC. Nº 1030893-79.2021.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de São Bernardo 
do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Ida Inês Del Cid, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA 
LIDE que o(a) COMPANHIA DE GÁS DE SAO PAULO COMGÁS move uma Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 
de Desapropriação contra Vigorito Servicos e Empreendimentos Imobiliarios Ltda., objetivando desapropriar uma área situada na 
Avenida Dr. José Fornari, ao lado do nº. 550, Ferrazópolis, São Bernardo do Campo SP, CEP 09790-400, medindo 1.032,28 m², 
que consta percenter ao requerido, sendo parte integrante de uma área maior constante na matrícula nº. 81.991 do 1º Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, estando a referida área detalhadamente descrita no Memorial 
Descritivo (fls.02), parte integrante laudo 001-ERP-150, declarados de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, 
datado de 09.05.07. 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. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 12 de maio de 2022.

BEST Center SLB Empreendimentos 
e Participações S.A.

CNPJ 41.502.197/0001-44 - NIRE 35300566335
Ata de Assembleia Geral Extraordinária

1. Data e Local: Aos 30/04/2022, às 11:00 horas, na sede social da BEST Center SLB Empreendimentos 
e Participações S.A. (“Companhia”), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo 
de Souza Aranha, nº 153, 12º andar, SP/SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em 
virtude da presença da única acionista, conforme assinatura do Livro de Registro de Presença dos 
Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Felipe de Faria Góes. Secretário: Fabio Itikawa. 4. Deliberações:  
Por unanimidade dos presentes foi aprovado sem ressalvas e restrições as seguintes deliberações: 
4.1. Aprovar a redução do capital social da Companhia no valor de R$288.000.000,00, passando o 
capital social de R$316.018.354,00 para R$28.018.354,00, representado por R$28.018.354,00 ações 
ordinárias. 4.2. Em decorrência das deliberações referidas no item 4.1 acima, aprovar, sem ressalvas, a 
alteração do Artigo Quinto do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova 
redação: “Artigo 5º O capital social é de R$28.018.354,00, representado por R$28.018.354,00 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 4.3 Diante das alterações acima, fica aprovada a 
consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo I à presente ata. 4.4 Em ato 
subsequente aprovar a distribuição de lucros, na forma de dividendos, no valor total de R$ 1.950.653,38, 
referente à distribuição de reserva de lucros apurados no balanço final de 2021. Os dividendos serão 
creditados à sócia-quotista Best Center Empreendimentos e Participações S.A. até o dia 29/04/2023. 
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata e 
assinada pela única acionista BEST Center Empreendimentos e Participações S.A. A presente ata 
confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 30/04/2022. Felipe de Faria Góes - 
Presidente; Fabio Itikawa - Secretário. BEST Center Empreendimentos e Participações S.A.:  
p. Felipe de Faria Góes e Carlos Mauro Galli Montenegro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 088/2.022 - PROCESSO Nº. 113/2.022

Tipo: menor preço por item. Objeto: Aquisição de ambulância (III). Oferta de Compra - BEC n°. 855000801002022OC00093. 
Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 21 de junho de 2.022. Data e hora da abertura da sessão 
pública: 04 de julho de 2.022, às 09h00min. Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações da 
Prefeitura de Pontal, sito à Rua Guilherme Silva nº. 337, Centro, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, 
através do site ofi cial do Município de Pontal www.pontal.sp.gov.br, bem como através do site www.bec.sp.gov.br. 

Pontal/SP, 15 de junho de 2.022. José Carlos Neves Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 09/2.022 - PROCESSO Nº. 114/2.022

Tipo: menor preço global. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de adaptação do prédio 
da Rua Ananias da Costa Freitas, n°. 571, Centro, aos padrões PoupaTempo/PRODESP. Data/horário limite para protocolo 
dos envelopes: 07 de julho de 2.022, às 13h45min. Data e horário de início sessão: 07 de julho de 2.022, às 14h00min. 
Local de protocolo dos envelopes e de realização da sessão da licitação: Paço Municipal, situado à Rua Guilherme 
Silva nº. 337, Centro, CEP 14.180-000, Pontal/SP. Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações da 
Prefeitura de Pontal, sito à Rua Guilherme Silva nº. 337, Centro, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min 
e através do site ofi cial do Município de Pontal www.pontal.sp.gov.br. Observação: a sessão será transmitida em tempo 
real pelo canal do Departamento de Licitações do Município de Pontal no YouTube (http://www.youtube.com/channel/
UCuuMBsprXv6OwAIcaBmhVhw), nos termos do art. 7º. da Lei Municipal nº. 2.986, de 20 de agosto de 2.018. 

Pontal/SP, 15 de junho de 2.022. José Carlos Neves Silva - Prefeito Municipal

 

 

   

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 48/2022, PROCESSO: 327/2022, OBJETO RESUMIDO: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 04/07/2022 as 14h00, 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) 4693-8000 Ramal 8086.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
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 295ª E DA 296ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A.
A TRUE SECURITIZADORA S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários 
da 295ª e da 296ª Séries da 1ª Emissão (“CRI” e “Emissão”, respectivamente), nos termos da cláusula 12.4 do “Termo 
de Securitização de Créditos Imobiliários da 295ª e da 296ª Séries da 1ª Emissão de Certi cados de Recebíveis Imobi-
liários da True Securitizadora S.A.”, celebrado em 05 de maio de 2020 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 fi du-
ciário 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 
15 de julho de 2022, às 10h00, 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 encaminha-
do aos Titulares de CRI habilitados, sem prejuízo da possibilidade de preenchimento e envio de instrução de voto a dis-
tância, nos termos deste Edital, previamente à realização da assembleia, nos termos da Resolução CVM nº 60 (“Assem-
bleia”), para deliberar, examinar, e votar a respeito da ordem do dia aqui estabelecida: a) a não decretação do Evento 
de Vencimento Antecipado descrito no item 7.1.(viii.a) da Escritura de Emissão de Debêntures e consequentemente dos 
CRI, uma vez que: (i) a VY2 constituiu a alienação fi duciária sobre os imóveis objeto das matrículas nº 57.017, 00.528, 
81.270, 43.438 e 138.967, todas do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Osasco/SP, após o prazo acordado na Escri-
tura de Emissão de Debêntures, observado que o imóvel objeto da matrícula nº 138.967 não é mencionado nos Docu-
mentos da Operação; (ii) a VY2 não constituiu alienação fi duciária sobre os imóveis objeto das matrículas nº 25.909, 
26.276, 123.901, 73.347 e transcrição nº 12.199, todas do 1º RI de Osasco, no prazo acordado na Escritura de Emissão 
de Debêntures; (iii) a VY3 não constituiu alienação fi duciária sobre os imóveis objeto das matrículas nº 41.675 (que 
após o desmembramento passou a ser a matricula 142.005), 101.654, 30.423, 70.165 e 127.962, todas do 1º RI de 
Osasco, no prazo acordado na Escritura de Emissão de Debêntures e na AGT realizada em 28 de outubro de 2020; (iv) 
a VY2 não constituiu a Alienação Fiduciária de Unidades em Estoque VY2 no prazo acordado na Escritura de Emissão 
de Debêntures e solicita autorização para a respectiva constituição ser concluída em até 30 (trinta) dias da data de rea-
lização da Assembleia, prorrogável por até duas vezes, caso necessário para o cumprimento de exigências do RGI que 
estejam sendo tempestivamente cumpridas; (v) a VY2 constituiu a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios VY2 após 
o prazo acordado na Escritura de Emissão de Debêntures; (vi) a VY4 não constituiu a alienação fi duciária de Imóveis 
VY4, tendo constituído, diretamente, a alienação fi duciária sobre 20% (vinte por cento) das unidades em estoque do 
Empreendimento VY4 (“Alienação Fiduciária de Unidades em Estoque VY4”); (vii) a VY4 constituiu a Cessão Fiduciária 
de Direitos Creditórios VY4 após o prazo acordado na Escritura de Emissão de Debêntures; (viii) a VY3 constituiu a Ces-
são Fiduciária de Direitos Creditórios VY3 após o prazo acordado na Escritura de Emissão de Debêntures; (ix) a VY3 não 
constituiu a alienação fi duciária de Imóveis VY3, tendo constituído, diretamente, o contrato de alienação fi duciária so-
bre 20% (vinte por cento) das unidades em estoque do Empreendimento VY3, em 02 de fevereiro de 2022, (“Alienação 
Fiduciária de Unidades em Estoque VY3”), de modo que, a VY3 não registrou a Alienação Fiduciária de Unidades em 
Estoque VY3 no prazo acordado na Escritura de Emissão de Debêntures e solicita autorização para a respectiva cons-
tituição ser concluída em até 30 (trinta) dias da presente data, prorrogável por até duas vezes, caso necessário para o 
cumprimento de exigências do RGI que estejam sendo tempestivamente cumpridas; (x) a VY3 constituiu a Cessão Fi-
duciária de Direitos Creditórios VY3 após o prazo acordado na Escritura de Emissão de Debêntures; e (xi) a Devedora 
não constitui a alienação fi duciária das quotas e a cessão fi duciária sobre a totalidade dos dividendos e quaisquer ou-
tras distribuições da VY2, da VY3 e da VY4 (em conjunto, “Alienações Fiduciárias de Quotas”); b) a não decretação do 
Evento de Vencimento Antecipado descrito no item 7.1. (viii.b) da Escritura de Emissão de Debêntures e consequente-
mente dos CRI, uma vez que: (i) a Devedora (i.a) realizou a publicação em jornal de grande circulação e no Diário Ofi -
cial do Estado de São Paulo da AGE após o prazo acordado na Escritura de Emissão de Debêntures e nos termos do ar-
tigo 62, inciso I, da Lei Federal nº 6.404/1976; (i.b) não obteve o registro e arquivamento na JUCESP da publicação no 
Diário Ofi cial do Estado de São Paulo da AGE dentro do prazo acordado na Escritura de Emissão de Debêntures e soli-
cita autorização para que o respectivo arquivamento e registro seja obtido em até 15 (quinze) dias contados da pre-
sente data; (i.c) obteve o registro e arquivamento na JUCESP da publicação em jornal de grande circulação da AGE 
após o prazo acordado na Escritura de Emissão de Debêntures; e (i.d) não obteve o registro e arquivamento da Escri-
tura de Emissão de Debêntures dentro do prazo acordado na Escritura de Emissão de Debêntures; c) a não decretação 
de Evento de Vencimento Antecipado descrito no item 7.1., (xxiv), da Escritura de Emissão de Debêntures e consequen-
temente dos CRI, em decorrência do atraso na apresentação (i) das demonstrações fi nanceiras auditadas da Devedo-
ra e das Controladas, relativas ao exercício fi ndo em 31/12/2021, no prazo acordado na Escritura de Emissão de De-
bêntures e autorização para a devida apresentação em 60 (sessenta) dias contados da realização da Assembleia; e (ii) 
das demonstrações fi nanceiras da Devedora e das Controladas auditadas relativas a março de 2022 no prazo acorda-
do na Escritura de Emissão de Debêntures e autorização para a devida apresentação em 90 (noventa) dias contados 
da realização da Assembleia; d) a não decretação de Evento de Vencimento Antecipado descrito no item 7.1., (ii) da 
Escritura de Emissão de Debentures e consequentemente dos CRI, em decorrência do não envio dos documentos com-
probatórios da destinação de recursos, nos termos da cláusula 10.2.3. do Termo de Securitização e 3.7.4. da Escritura 
de Emissão de Debentures; e) a não decretação do Evento de Vencimento Antecipado descrito no item 7.1. (xix) da Es-
critura de Emissão de Debêntures e consequentemente dos CRI, uma vez que as Controladas outorgaram as Procura-
ções Públicas previstas no item 4.2.6.2.4. da Escritura de Emissão de Debêntures após o prazo acordado; f) a não de-
cretação do Evento de Vencimento Antecipado descrito no item 7.1.(xx) da Escritura de Emissão de Debêntures e con-
sequentemente dos CRI, uma vez que: (i) a VY3 contratou o Plano Empresário após o prazo acordado e (ii) a VY2 e a 
VY4 necessitam de prazo adicional para a contratação do respectivo Plano Empresário, até 90 (noventa) dias contados 
da presente data; g) a autorização pela Emissora, à Devedora, para a realização do aditamento à Escritura de Emissão 
de Debêntures e consequentemente dos CRI, para permitir: (i) em vista da não constituição tempestiva das Alienações 
Fiduciárias de Quotas e a solicitação do banco que irá conceder os Planos Empresários de que tais garantias não se-
jam constituídas, a constituição, sob condição suspensiva de liquidação do respectivo Plano Empresário, da alienação 
fi duciária das quotas e da cessão fi duciária sobre a totalidade dos dividendos e quaisquer outras distribuições da VY2, 
da VY3 e da VY4 (“Alienações Fiduciárias de Quotas Sob Condição Suspensiva”); (ii) em vista de solicitação do banco 
que irá conceder o Plano Empresário à VY4, a liberação da Alienação Fiduciária de Unidades em Estoque VY4 (“Libe-
ração da Alienação Fiduciária de Unidades em Estoque VY4”); (iii) em contrapartida à Liberação da Alienação Fiduciá-
ria de Unidades em Estoque VY4, a constituição, pela VY4, da promessa de alienação fi duciária das futuras unidades 
autônomas do Empreendimento VY4, até o limite de 20% (vinte por cento) da totalidade da metragem de venda do 
Empreendimento VY4, após a quitação do Plano Empresário a ser contratado pela VY4 (“Promessa de Alienação Fidu-
ciária de Unidades em Estoque VY4”); (iv) em contrapartida à Liberação da Alienação Fiduciária de Unidades em Esto-
que VY4, (iv.a) a constituição de alienação fi duciária sobre o imóvel de propriedade da Granja SP3 Empreendimento 
Imobiliário SPE Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 43.151.532/0001-32, objeto da matrícula nº 146.447, da Serventia do 
Registro de Imóveis de Cotia (“Imóvel Granja SP3” e “Alienação Fiduciária de Imóvel Granja SP3”), sendo certo que na 
hipótese de a auditoria jurídica em andamento, executada pelo Duarte Garcia, Serra Netto e Terra – Sociedade de Ad-
vogados, inscrito no CNPJ sob o nº 06.097.070/0001-96, com previsão para conclusão em até 30 (trinta) dias da reali-
zação da Assembleia, identifi que pendências e/ou riscos que tornem desaconselhável a manutenção da referida garan-
tia, a Ekko Holding, na qualidade de sociedade controladora da Devedora e/ou quaisquer dos Fiadores ou sociedades 
direta ou indiretamente controladas pela Ekko Holding, deverá constituir, em até 15 (quinze) dias da emissão do rela-
tório de auditoria jurídica, a cessão fi duciária de certifi cado(s) de depósito bancário emitido(s) por instituição fi nancei-
ra com classifi cação de risco (rating) brAAA, com liquidez diária e remuneração pós-fi xada atrelada à taxa DI e cujos 
recursos utilizados no investimento no CDB não sejam decorrentes do caixa formado por meio da venda de unidades 
em estoque das Controladas (“Cessão Fiduciária de CDB”) e em montante equivalente a 25% (vinte e cinco por cen-
to) do valor atualizado de 20% (vinte por cento) da totalidade das Unidades do Empreendimento VY4; (iv.b) sendo cer-
to que a Alienação Fiduciária de Imóvel Granja SP3 (ou a Cessão Fiduciária de CDB, conforme o caso) será liberada após 
a constituição da alienação fi duciária sobre as unidades em estoque do Empreendimento VY4 (ou comprovação de im-
possibilidade de constituição da referida garantia, em vista da inexistência de Unidades VY4 em estoque), nos termos 
previstos no contrato que irá formalizar a Promessa de Alienação Fiduciária de Unidades em Estoque VY4; e (v) a rea-
lização do reforço de garantia na ocorrência dos eventos de reforço de garantias previstos no item 4.2.6.2. da versão 
consolidada da Escritura de Emissão Debêntures, por meio da constituição da alienação fi duciária de unidades autô-
nomas de outros empreendimentos residenciais prontos (ou seja, que já tenham obtido o “Habite-se”), desenvolvidos 
pela Ekko Holding, sociedade controladora da Devedora e/ou por quaisquer sociedades direta ou indiretamente con-
troladas pela Ekko Holding (“Alienação Fiduciária de Unidades em Estoque de Outros Empreendimentos”) e/ou por 
meio da constituição da Cessão Fiduciária de CDB em montante equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
atualizado da Unidades do Empreendimento objeto de reforço e/ou substituição, observados, ainda, certos critérios e 
condições descritos e caracterizados no Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão de Debêntures; h) a autorização 
pela Emissora, para que sejam constituídas as Alienações Fiduciárias de Quotas Sob Condição Suspensiva; i) a autori-
zação pela Emissora, para que a VY4 realize a Liberação da Alienação Fiduciária de Unidades em Estoque VY4; j) a au-
torização pela Emissora, para que a VY4 constitua a Promessa de Alienação Fiduciária de Unidades em Estoque VY4, 
em contrapartida à Liberação da Alienação Fiduciária de Unidades em Estoque VY4; k) a autorização pela Emissora, 
para que seja constituída a Alienação Fiduciária de Imóvel Granja SP3 ou, alternativamente, a Cessão Fiduciária de CDB 
em montante equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado de 20% (vinte por cento) da totalidade 
das Unidades do Empreendimento VY4, em contrapartida à Liberação da Alienação Fiduciária de Unidades em Estoque 
VY4; e l) autorizar o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, a realizarem todos os atos e tomarem todas as 
providências necessárias para: (i) implementar o Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão de Debêntures e, conse-
quentemente, celebrar o Primeiro Aditamento ao Termo de Securitização, contemplando as adequações necessárias, (ii) 
celebrar os instrumentos necessários à liberação da Alienação Fiduciária de Unidades em Estoque VY4 e (iii) celebrar 
os instrumentos necessários à constituição das Alienações Fiduciárias de Quotas Sob Condição Suspensiva, da Promes-
sa de Alienação Fiduciária Unidades em Estoque VY4 e da Alienação Fiduciária de Imóvel Granja SP3 ou, se for o caso, 
da Cessão Fiduciária de CDB. Os termos iniciados em letras maiúsculas não defi nidos nesta convocação terão os signi-
fi cados a eles atribuídos no Termo de Securitização e na Escritura de Emissão de Debêntures. Os documentos pertinen-
tes à ordem do dia da Assembleia serão disponibilizados pela Emissora em sua página na rede mundial de computa-
dores, qual seja: www.truesecuritizadora.com.br e no site da CVM www.cvm.gov.br. Informações Gerais: A Assem-
bleia será realizada através de sistema eletrônico para aqueles Titulares de CRI que enviarem para a Emissora, no en-
dereço eletrônico juridico@truesecuritizadora.com.br/operacoes@truesecuritizadora.com.br, com cópia para o Agente 
Fiduciário, nos endereços eletrônicos corporate@vortx.com.br e agentefi duciario@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 pes-
soa jurídica, (b.i) último estatuto ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competen-
te; (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 regu-
lamento 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 documen-
to 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 lista-
dos, deverá encaminhar a procuração com poderes específi cos para sua representação na Assembleia devidamente 
assinada, com fi rma reconhecida ou com certifi cação 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 no endereço eletrônico juridico@truesecuritizadora.com.br/operacoes@truesecuriti-
zadora.com.br, com cópia para o Agente Fiduciário, nos endereços eletrônicos corporate@vortx.com.br e agentefi -
duciario@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 documen-
to 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 devida-
mente preenchida e assinada pelo Titular de CRI ou por seu representante legal, com ou sem fi rma reconhecida ou 
certifi cação 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, 15 junho de 2022
TRUE SECURITIZADORA S.A.

Arley Custódio Fonseca - Diretor de Relações com Investidores 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISOS DE LICITAÇÃO. Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2022. PROC. ADM. N.º 1730/2022. Tipo da Licitação: Empreitada por Menor 
Preço Global Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 
NO RESIDENCIAL BOA BRISA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-
ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E AS DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL.Entrega dos Envelopes: Até o dia 08/08/2022- 
Horário: até às 09h00 Abertura dos Envelopes: Dia 08/08/2022- Horário: às 09h15 Valor estimado: R$ 7.077.252,29. Cópias do Edital completo poderão 
ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura 
– www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 084/2022. PROC. ADM. n.º 3370/2021. Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário por Item.Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO À AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO 
DE DIREITOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS QUE SÃO DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E CENTRO DE 
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.Abertura da 
Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 05/JULHO/2022 – ÀS 09h00. Cópias do Edital completo poderão 
ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – 
www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 085/2022. PROC. ADM. n.º 0177/2022. Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário do Item.Objeto: AQUISIÇÃO DE 189 
(CENTO E OITENTA E NOVE) SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA COM CURATIVOS PARA ATENDIMENTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS (1002150-
35.2021.8.26.0572 E 0001713.45.2020.8.26.0572) E ATENDER SOLICITAÇÃO DA SAÚDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL.Abertura da 
Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 06/JULHO/2022 – ÀS 09h00. 
Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou 
pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 086/2022. PROC. ADM. n.º 0446/2022. Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário por Item.Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DOAÇÃO A PARTICULARES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, NA REDE PÚBLICA, 
EM OUTROS MUNICÍPIOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega 
dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 06/JULHO/2022 – ÀS 14h00. Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de 
Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010.
TOMADA DE PREÇOS N.º 013/2022. PROC. ADM. N.º 3394/2021. Tipo da Licitação: Empreitada por Menor Preço Global Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARCIAL DA ESTRADA MUNICIPAL 
SJQ010, TRECHO 03, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-
ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E AS DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL.Entrega dos Envelopes: Até o dia 07/07/2022- 
Horário: até às 09h00. Abertura dos Envelopes: Dia 07/07/2022- Horário: às 09h15 Valor estimado: R$ 341.190,79.Cópias do Edital completo poderão 
ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura 
– www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAÇÃO. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 078/2022 - PROC. ADM. N.º398/2022. OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O SETOR DE ÁGUA E ESGOTO E ESGOTO, CONFORME ANEXO I DO 
EDITAL Tendo em vista e-mail sobre pedido de esclarecimento, a Administração Municipal suspende temporariamente a licitação em epígrafe para realizar 
alterações no edital que se fizerem necessárias. São Joaquim da Barra, 17 de junho de 2022.Sérgio O. Porssionatto- Diretor do Departamento de Licitação

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMNISTRAÇÃO

DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
SUPRIMENTOS

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberta na UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) a Tomada de Preços TP DGA 6/2022, 
processo 01-P-28560/2022, do tipo menor preço global, destinada à contratação de empresa para execução do 
remanescente da obra de acessibilidade do prédio dos professores do Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas da Unicamp. Data de encerramento para entrega dos envelopes “A” e “B”: 07/07/2022 às 09h30. Data da 
abertura do Envelope “A”: 07/07/2022 às 10h00. Valor estimado do serviço é de R$ 355.865,28 O Edital, na íntegra, 
está disponível nos sites http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx e 
https://www.dga.unicamp.br/anexos_licitacoes/.

Anuncie:  
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br

A7gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2022 

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Venda Imediata de PATINETES

CADASTRE-SE AGORA MESMO!!!

INÍCIO 21/JUN - 2022 TERÇA 9:30h.

CLICOU COMPROU!
APENAS R$ 990,00
EM ATÉ 12X NO CARTÃO

+ TAXAS E COMISSÃO

OBS.  PATINETES FUNCIONANDO.

UNID.
130

APENAS

PATINETES

CADASTRE-SE AGORA MESMO!!!

INÍCIO 21/JUN - 2022 TERÇA 9:30h.

CLICOU COMPROU!
UNID.

130
APENAS

CONSULTE CONDIÇÕES

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) CYRELA CONSTRUTORA, torna público a oferta, em leilão ONLINE – LEILÃO 
LE JARDIM  (ref. 07) extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento decorado, com en-
cerramento a partir das 11h00 do dia 22/06/2022, 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. Os bens serão vendidos 
no estado em que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro qualquer responsabili-
dade quanto ao estado de conservação. Os bens poderão ser examinados pelos interessados sem 
a necessidade de AGENDAMENTO PRÉVIO do dia 15 ao dia 21/06/2022 – de segunda a sexta 
das 09h00 às 16h00 – R. Cristiano Viana, 140 - Cerqueira César, São Paulo - SP, 05411-000. 
Retirada dos bens: 30 de Maio de 2022 (Quinta-feira), das 10hs às 14hs, na R. Cristiano Viana, 
140 - Cerqueira César, São Paulo - SP, 05411-000. A venda será realizada à vista. O pagamento de 
comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no 
ato. Maiores informações com relação completa de lotes consulte o site www.lancetotal.com.br ou no 
escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 27/06/2022 às 09h00/2º Público Leilão: 29/06/2022 às 12h00

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial - Mat. JUCESP n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís Carlos 
Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, autorizado por 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIARIO, CNPJ n° 25.235.009/0001-
02, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos do instrumento particular de venda e 
compra de imóvel com alienação fiduciária, datado de 05/01/2018, o seguinte imóvel em lote único: 
A Unidade autônoma designada Sala Comercial nº 413, situada no 4º pavimento Tipo, do empreendimento 
denominado Condomínio Comercial Helbor Dual Patteo Mogilar, localizado na Avenida Prefeito Carlos 
Ferreira Lopes, nº 703, na Vila Mogilar, Bairro do mesmo nome, perímetro urbano deste município e 
comarca de Mogi das Cruzes/SP, assim descrita e caracterizada; constituída de sala e 1 (um) sanitário; 
possui área privativa de 37,897m², área comum de 43,358m², perfazendo a área total de 81,255m², 
correspondendo-lhe a fração ideal de 0,002676716 no terreno e nas demais partes e coisas comuns do 
condomínio. Com o direito de uso de 1 (uma) vaga de garagem indeterminada, sujeita a utilização de 
manobrista. Matrícula: 75.477 do 1º Cartório Oficial de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes/SP. 
Cadastrado na Prefeitura Municipal sob n°: 11.022.007.071-3. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 483.337,85 
(Quatrocentos e oitenta e três mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos). 2º PÚBLICO 
LEILÃO - VALOR: R$ 529.079,40 (Quinhentos e vinte e nove mil, setenta e nove reais e quarenta centavos). 
O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas 
cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que 
vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda 
ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. 
Fica o Fiduciante Vinicius Alves, RG nº 41.927.812-6-SSP/SP e CPF nº 338.262.528-88, intimado das datas 
dos leilões pelo presente edital. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, tomar 
conhecimento do edital completo através dos sites www.superbid.net e www.sold.superbid.net.

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

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/1997 - “PRESENCIAL E ONLINE” - Hugo Leo-
nardo Alvarenga Cunha, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 870, com escritório Av. Indianópolis, 
2826, Planalto Paulista - São Paulo/SP, devidamente autorizado pela Credora Fiduciária HESA 153 
– INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 17.132.615/0001-74, com sede 
em Mogi das Cruzes/SP, à Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145 – 15º andar – Helbor 
Concept – Edif. Corporate – Jardim Armênia, nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda 
de Imóvel com Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, firmado em 29/08/2018, no qual 
figura como fiduciante JOHNNY COSME YUE, brasileiro, empresário, RG nº 25435865-SSP/SP, CPF 
nº 263.730.318-29 e sua mulher MICHELE ALVES YUE, brasileira, farmacêutica, RG nº 29996532-
SSP/SP, CPF nº 286.591.828-98 residente e domiciliado à Rua Arlindo Scavone, nº 149, Casa 23, 
Jardim Santa Maria, Jacareí/SP, levará a PÚBLICO LEILÃO, de modo Presencial e On-line, nos 
termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 27/06/2022 às 10:15 horas, no Escritório 
do leiloeiro, situado na Av. Indianópolis, 2.826 - Planalto Paulista, em São Paulo/SP, em PRIMEIRO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior à R$ 472.604,81 (quatrocentos e setenta e dois mil, 
seiscentos e quatro reais e oitenta e um centavo). Caso não haja licitante, fica desde já designado 
o SEGUNDO LEILÃO no dia 04/07/2022 às 10:15 horas, no mesmo local, com lance mínimo igual 
ou superior à R$ 451.640,43 (quatrocentos e cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta reais e 
quarenta e três centavos) com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário constituído 
pelo imóvel abaixo. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. Parque Residencial Aquarius. A sala comercial 
nº 405, localizada no 4º pavimento da Torre A, integrante do empreendimento denominado CENTRO 
EMPRESARIAL AQUARIUS BY HELBOR, situado na Rua Doutor Orlando Feirabend Filho, do lotea-
mento PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS, da comarca e 1ª circunscrição imobiliária de São José 
dos Campos, com a área privativa de 35,63m², área de uso comum de 14,0944m², sendo 8,9104m² 
de área de uso comum de divisão não proporcional e 5,184m² de área de uso comum de divisão pro-
porcional, encerrando a área total de 49,7244m², correspondendo-lhe uma fração ideal do terreno de 
0,001163529. Caberá a esta unidade o direito ao estacionamento de 1 veículo de passeio, em vaga 
indeterminada. Obs: Ocupado. Desocupação por conta do arrematante. Matrícula nº 253.411 do 1º 
CRI de São José dos Campos/SP. Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro 
www.cunhaleiloeiro.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação conside-
ram o horário oficial de Brasília-DF. O devedor fiduciante será comunicado na forma do parágrafo 
2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais 
da realização dos leilões fiduciários, podendo o fiduciante adquirir sem concorrência de terceiros, 
o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, 
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham 
efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente 
através do site www.cunhaleiloeiro.com.br, em igualdade de condições com os participantes pre-
sentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, respeitado o direito de 
preferência do fiduciante. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação 
em que se encontra, constituindo ônus do interessado verificar suas condições “in loco”, previamente 
à realização do Leilão. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comis-
são do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, em cheques separados, inclusive 
o devedor fiduciante, no caso do exercício do direito de preferência, na forma da lei. O arrematante 
“on-line” terá prazo de 24 horas para efetuar o pagamento da totalidade do preço e da comissão do 
leiloeiro, conforme edital. Havendo arrematação a escritura de venda e compra será lavrada em até 
60 dias úteis, contados da data do leilão. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas rela-
tivas à transferência do imóvel arrematado (ITBI, escritura e quaisquer outras despesas). As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 /1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto n° 22.427 / 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. Para mais informações – tel.: 
(11) 5586.3000 - Lances Online no Site: www.cunhaleiloeiro.com.br - Hugo Leonardo Alvarenga 
Cunha – Leiloeiro Oficial – JUCESP nº 870

EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICO LEILÃO EXTRAJUDICIAL - Local do Leilão: Av. Indianópolis, 2826 – 
Planalto Paulista – São Paulo/SP - 1º Leilão: 27/06/2022 às 10h00 - 2º Leilão: 27/06/2022 às 11h00 
- HUGO L. ALVARENGA CUNHA, Leiloeiro Oficial, Jucesp 870, devidamente autorizado pela TEGRA 
Incorporadora S/A, CNPJ: 07.700.557/0001-84 e suas coligadas descritas em cada lote, venderá em 
1º ou 2º Público Leilão conforme o Art. 63, Lei Federal nº 4.591/64, c/c incisos VI e VII do art. 1º da Lei 
Federal nº 4.864/65, dos Direitos sobre as frações ideais de terreno (FIT) e partes construídas, que 
correspondem às seguintes unidades autônomas condominiais: SÃO PAULO - LOTE 3 - SÃO PAU-
LO/SP. Vila Guilherme. Apto 801, 8º andar - Torre 1 Caminho. Avenida Joaquim Ramalho, 408. Em-
preendimento TEG - VILA GUILHERME. Direito a 1 vaga de garagem. Áreas aprox. priv. 59,730m², 
área total 100,149m² e FIT 0,0032520. Memorial de Incorporação registrada na Matrícula nº 70.672 
do 17º CRI de São Paulo/SP. Débitos de IPTU, condomínio, associação, foro e laudêmio correm 
por conta do comprador. Obs.: Construído e desocupado. 1º leilão: R$ 491.772,72 – 2º leilão: R$ 
428.863,23. Comitente vendedor: TGSP-43 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 
27.445.276/0001-30. Devedor: LUIZ ANTÔNIO MODEL PEREIRA, CPF: 182.753.798-14 E KELLY 
CRISTIANE DE OLIVEIRA MODEL PEREIRA, CPF: 166.286.498-14. LOTE 4 - SÃO PAULO/SP. 
Tatuapé. Apto 404, 4º andar, Bloco Paraíso. Rua Atucuri, 214. Empreendimento TEG VILA CAR-
RÃO. Direito a 1 vaga de garagem. Áreas aprox. priv. 95,000m², área total 140,145m² e FIT 0,003209. 
Memorial de Incorporação registrada na Matrícula nº 321.453 do 9º CRI de São Paulo/SP. Débitos 
de IPTU, condomínio, associação, foro e laudêmio correm por conta do comprador. Obs.: Construído 
e desocupado. 1º leilão: R$ 545.542,71 – 2º leilão: R$ 454.987,30. Comitente vendedor: TGSP-
57 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 32.026.626/0001-63. Devedor: HENRIQUE 
FERNANDO ALBUINI, CPF: 057.864.969-10 E VALERIA MARCAL DOS SANTOS ALBUINI, CPF: 
329.762.858-88. LOTE 5 - SÃO PAULO/SP. Ibirapuera. Apto 41, 4º andar - Bloco GIO. Rua Doutor 
Jesuíno Maciel, 320/360. Empreendimento GIO & ALLE. Direito a 3 vagas de garagem (41A, 41B, 
41C). Áreas aprox. priv. 232,000m², áera total 374,538m² e FIT 0,0144632. Memorial de Incorporação 
registrada na Matrícula nº 271.829 do 15º CRI de São Paulo/SP. Débitos de IPTU, condomínio, asso-
ciação, foro e laudêmio correm por conta do comprador. Obs.: Construído e desocupado. 1º leilão: R$ 
3.571.406,57 – 2º leilão: R$ 2.729.879,41. Comitente vendedor: TGSP-44 EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 27.445.257/0001-03. Devedor: LEONARDO GADELHA SAMPAIO, 
CPF: 075.688.967-73. LOTE 6 - SÃO PAULO/SP. Brooklin. Apto 22, 2º pavimento. Rua Andréa 
Paulinetti, 234. Empreendimento NEO BROOKLIN. Direito a 1 vaga de garagem. Áreas aprox. priv. 
75,260m², área total 120,442m² e FIT  0,0065480. Memorial de Incorporação registrada na Matrícula 
nº 277.699 do 15º CRI de São Paulo/SP. Débitos de IPTU, condomínio, associação, foro e laudêmio 
correm por conta do comprador. Obs.: Construído e desocupado. 1º leilão: R$ 949.192,59 – 2º leilão: 
R$ 845.491,46. Comitente vendedor: TGSP-73 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 
33.421.172/0001-98. Devedor: LEONARDO GADELHA SAMPAIO, CPF: 075.688.967-73. LOTE 7 - 
SÃO PAULO/SP. Brooklin. Apto 135, 13º pavimento. Rua Andréa Paulinetti, 234. Empreendimento 
NEO BROOKLIN. Direito a 1 vaga de garagem. Áreas aprox. priv. 74,690m², área total 119,686m² 
e FIT  0,0065200. Memorial de Incorporação registrada na Matrícula nº 277.699 do 15º CRI de São 
Paulo/SP. Débitos de IPTU, condomínio, associação, foro e laudêmio correm por conta do comprador. 
Obs.: Construído e desocupado. 1º leilão: R$ 1.104.490,87 – 2º leilão: R$ 980.492,06. Comitente 
vendedor: TGSP-73 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 33.421.172/0001-98. De-
vedor: LEONARDO GADELHA SAMPAIO, CPF: 075.688.967-73. As Comitentes terão preferência 
na aquisição dos bens (§ 3º art. 63, Lei 4591/64). O arrematante se sub-rogará nos direitos do título 
aquisitivo e pagará: a) o valor do lance à vista sem desconto, mais 5% de comissão ao leiloeiro; b) 
Eventuais débitos de IPTU, condomínio, associação, foro e laudêmio, vencidos e a vencer, até a data 
do leilão; c) Despesas para transferência do imóvel (Escritura e tributos). Hipoteca/ônus bancário, 
será baixado pela comitente no prazo informado nas condições de venda e pagamento disponíveis 
no portal Cunha Leiloeiro (site). Os imóveis serão vendidos em caráter “Ad Corpus” e no estado em 
que se encontram. Unidades concluídas e desocupadas, eventual ocupação irregular, desocupação 
por conta do arrematante. Os interessados deverão tomar conhecimento de todas as condições de 
venda e pagamento, disponíveis no portal Cunha Leiloeiro, parte integrante deste edital. Ao ofertar 
o lance o participante concorda c/ todas as regras e normas disponibilizadas no site. Infs: (11) 5586-
3000 – lances On-Line através do site www.cunhaleiloeiro.com.br.

O Banco Santander (Brasil) S/A, torna público, para conhecimento dos interessados, que os imóveis de sua propriedade e das empresas de mesmo grupo econômico serão vendidos um a um, a quem 
maior lance oferecer, através de Leilão Online em DATA RETROATIVA 20 de Junho de 2022 a partir das 15h00 pela Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e pelo SUPERBID MARKETPLACE  
(www.superbid.net), sendo o Leiloeiro responsável: Alexandre Travassos, com escritório na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º. Andar - Ed. Berrini One  - São Paulo/SP, matrícula JUCESP n° 951. O leilão 
será online, através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net) regido pelas normas e disposições (incluindo condições de pagamento) 
consignadas no Edital, disponível no site indicado, que os interessados aceitam por adesão sem qualquer restrição ou ressalva e pela legislação aplicável. Para imóveis ocupados por terceiros, a 
desocupação e propositura de eventual Ação de Imissão na Posse correrá por conta e risco dos arrematantes. Listagem de imóveis a serem leiloados: Lote: 1 - Casa, Ocupado, 381.0 m2, Araraquara 
/ SP  - Endereço:  Rua Maria Brambilla Passos, 1130, Jardim Santa Clara (Vila Xavier), Araraquara, SP, 14811-350 - Lance Inicial: R$ 255750,00. Lote: 2 - Casa, Ocupado, 457.0 m2, Araras / SP  - Endereço:  
Rua Rony Correa Gomes, 17, Jardins De Samantha Ii, Araras, SP, 13605-193 - Lance Inicial: R$ 649275,00. Lote: 3 - Apartamento, Ocupado, 44m², Assis / SP  - Endereço:  Rua Feliciano Barbosa De 
Carvalho, 165, Apto Nº 10, Condominio Redisencial Portal, Portal De Sao Francisco, Assis, SP, 19807-482 - Lance Inicial: R$ 77550,00. Lote: 4 - Casa, Ocupado, 126.0 m2, Auriflama / SP  - Endereço:  Rua 
Jose Pereira, 87-39, Residencial Joao Jose De Paula, Auriflama, SP, 15350-000 - Lance Inicial: R$ 84150,00. Lote: 5 - Lote, Ocupado, 14173.0 m2, Cacapava / SP  - Endereço:  Rua Idalizio Gabriel, S/N, Lt 
P Gb D Area 2, Vila Paraiso, Cacapava, SP, 12286-650 - Lance Inicial: R$ 825000,00. Lote: 6 - Casa, Ocupado, 1882.0 m2, Cotia / SP  - Endereço:  Rua Jose De Moraes Costa, 294, Granja Viana, Cotia, SP, 
06709-285 - Lance Inicial: R$ 907500,00. Lote: 7 - Casa, Ocupado, 5000.0 m2, Cotia / SP  - Endereço:  Rua Copacabana, 18, Parque Rincao, Cotia, SP, 06705-471 - Lance Inicial: R$ 1131900,00.  
Lote: 8 - Apartamento, Ocupado, 233m², Sertaozinho / SP  - Endereço:  Rua Doutor Olidair Ambrosio, 1489, Apto 05 - 02 Vagas De Garagem - Edificio Residence Service Pedra Ramada, Centro, 
Sertaozinho, SP, 14160-170 - Lance Inicial: R$ 466950,00. Lote: 9 - Casa, Ocupado, 150.0 m2, Guarulhos / SP  - Endereço:  Rua Gago Coutinho, 220, Jardim Vila Galvao, Guarulhos, SP, 07055-030 - Lance 
Inicial: R$ 465300,00. Lote: 10 - Casa, Ocupado, 130.0 m2, Itapecerica Da Serra / SP  - Endereço:  Rua Santa Amelia, 34, Parque Santa Amelia, Itapecerica Da Serra, SP, 06852-730 - Lance Inicial: R$ 
183150,00. Lote: 11 - Casa, Ocupado, 270.0 m2, Itapetininga / SP  - Endereço:  Rua Pedro Diniz, 21, Jardim Casa Grande, Itapetininga, SP, 18211-040 - Lance Inicial: R$ 214500,00. Lote: 12 - Casa, 
Ocupado, 125.0 m2, Itaquaquecetuba / SP  - Endereço:  Rua Alvaro Augusto Da Silva, 230, Vila Virginia, Itaquaquecetuba, SP, 08576-317 - Lance Inicial: R$ 184800,00. Lote: 13 - Apartamento, Ocupado, 
56m², Limeira / SP  - Endereço:  Rua Da Imprensa, 585, Apto 02 Tipo B Torre 02, Condominio Residencial Alvorada, Parque Novo Mundo, Limeira, SP, 13481-370 - Lance Inicial: R$ 117975,00. Lote: 14 
- Apartamento, Ocupado, 53m², Monte Mor / SP  - Endereço:  Rua Mario Sproesser, 181, Apartamento 22 Bloco S Condomínio Francisco Pontin, Chácara Primavera, Monte Mor, SP, 13190-000 - Lance 
Inicial: R$ 84975,00. Lote: 15 - Loja, Ocupado, 253.0 m2, Porto Ferreira / SP  - Endereço:  Rua Doutor Carlindo Valeriani, 835, Centro, Porto Ferreira, SP, 13660-017 - Lance Inicial: R$ 313500,00.  
Lote: 16 - Casa, Ocupado, 81.0 m2, Praia Grande / SP  - Endereço:  Avenida Joao Batista De Siqueira, 140, Antartica, Praia Grande, SP, 11720-120 - Lance Inicial: R$ 200475,00. Lote: 17 - Apartamento, 
Ocupado, 45m², Presidente Prudente / SP  - Endereço:  Rua Joao Pedro Pereira, 783, Bloco 1-A-1, Apartamento 4, Residencial Parque Dos Girassóis, 01 Vaga., Residencial Parque Dos Girassois, Presidente 
Prudente, SP, 19062-339 - Lance Inicial: R$ 76560,00. Lote: 18 - Casa, Ocupado, 135.0 m2, Presidente Prudente / SP  - Endereço:  Rua Maria De Lourdes Silva Ardivino, 330, Lote 24 Quadra 32, Parque 
Residencial Francisco Belo Galindo, Presidente Prudente, SP, 19097-565 - Lance Inicial: R$ 108570,00. Lote: 19 - Casa, Ocupado, 200.0 m2, Presidente Prudente / SP  - Endereço:  Rua Raymundo Vieira, 
138, Residencial Iii Milenio, Presidente Prudente, SP, 19029-030 - Lance Inicial: R$ 183975,00. Lote: 20 - Apartamento, Ocupado, 66m², Ribeirao Preto / SP  - Endereço:  Rua Sargento Bueno, 101, Apto 
Nº 1004, Torre I, Fit Parque Da Lagoinha, 2 Vagas De Garagem, Parque Dos Lagos, Ribeirao Preto, SP, 14093-017 - Lance Inicial: R$ 198000,00. Lote: 21 - Casa, Ocupado, 163.0 m2, Sao Jose Dos Campos 
/ SP  - Endereço:  Rua Ricardo Ney Martins Villela Nunes, 44, Loteamento Residencial Vista Linda, Sao Jose Dos Campos, SP, 12220-059 - Lance Inicial: R$ 316800,00. Lote: 22 - Casa, Ocupado, 3240.0 
m2, Sao Paulo / SP  - Endereço:  Rua Silveira Sampaio, 194, Fazenda Morumbi, Sao Paulo, SP, 05656-010 - Lance Inicial: R$ 2276175,00. Lote: 23 - Apartamento, Ocupado, 29m², Sao Paulo / SP  - Endereço:  
Rua Pontal, 305, Ap 80, Residencial Pontal, Vila Nhocune, Sao Paulo, SP, 03563-050 - Lance Inicial: R$ 109725,00. Lote: 24 - Casa, Ocupado, 127m², Sao Paulo / SP  - Endereço:  Rua Jorge Fares, 80, Casa 
20, Condomínio Vila Das Cores, Jardim Sao Luis, Sao Paulo, SP, 05805-040 - Lance Inicial: R$ 339900,00. Lote: 25 - Apartamento, Ocupado, 55m², Aracaju / SE  - Endereço:  Rua Lenio De Moura Morais, 
155, Ap 01, Bl 10 , Condomínio Residencial Praias Do Nordeste, 01 Garagem, Farolandia, Aracaju, SE, 49031-040 - Lance Inicial: R$ 63525,00. Lote: 26 - Casa, Desocupado, 318.0 m2, Cristinapolis / SE  
- Endereço:  Rua Joao Guilherme De Oliveira, 267, Sao Francisco, Cristinapolis, SE, 49270-000 - Lance Inicial: R$ 29260,00. Lote: 27 - Casa, Ocupado, 250.0 m2, Nossa Senhora Do Socorro / SE  - Endereço:  
Rua Quarenta, 259, Lote Parque Dos Faróis, Q-A45, Lote 1823, Parque Dos Farois, Nossa Senhora Do Socorro, SE, 49160-000 - Lance Inicial: R$ 127050,00. Lote: 28 - Casa, Ocupado, 41m², Balneario 
Pinhal / RS  - Endereço:  Rua Teresa Foresti, 180, Unidade Residencial Nº 03, Condomíniio Residencial E Comercial Becker X, Pinhal Zona Sul, Balneario Pinhal, RS, 95599-000 - Lance Inicial: R$ 47025,00. 
Lote: 29 - Casa, Ocupado, 177.0 m2, Caxias Do Sul / RS  - Endereço:  Rua Sergio Antonio Gobetti, 58, Casa 03, Planalto, Caxias Do Sul, RS, 95088-680 - Lance Inicial: R$ 272250,00. Lote: 30 - Casa, Ocupado, 
417.0 m2, Encantado / RS  - Endereço:  Rua Onze, S/N, Lote 129, Quadra 116 (Conf. Mat), Rua Bahia, Nº 1443 (Conf. Iptu), Centro, Encantado, RS, 95960-000 - Lance Inicial: R$ 187275,00. Lote: 31 - 
Apartamento, Desocupado, 353m², Novo Hamburgo / RS  - Endereço:  Rua Vicente Da Fontoura, 110, Apto 1902, Box 23 E 24 - Edifício Prates Galvao, Boa Vista, Novo Hamburgo, RS, 93410-650 - Lance 
Inicial: R$ 750750,00. Lote: 32 - Casa, Ocupado, 360.0 m2, Pelotas / RS  - Endereço:  Rua Paulo Tholozan Dias Da Costa, 3499, 01 Vaga., Tres Vendas, Pelotas, RS, 96072-030 - Lance Inicial: R$ 183150,00. 
Lote: 33 - Casa, Ocupado, 675.0 m2, Pelotas / RS  - Endereço:  Rua Triunfo, 3039, Laranjal, Pelotas, RS, 96090-790 - Lance Inicial: R$ 531300,00. Lote: 34 - Casa, Ocupado, 141m², Porto Alegre / RS  - 
Endereço:  Rua Heitor Kramer, 543, Casa 01 - Residencial Kramer, Guaruja, Porto Alegre, RS, 91770-552 - Lance Inicial: R$ 315975,00. Lote: 35 - Apartamento, Ocupado, 43m², Porto Alegre / RS  - 
Endereço:  Travessa Ana Cesar, 25, Apartamento 201 - Bloco A - Edificio Jardim De Barbacena, Vila Ipiranga, Porto Alegre, RS, 91360-350 - Lance Inicial: R$ 123750,00. Lote: 36 - Apartamento, Ocupado, 
42m², Porto Alegre / RS  - Endereço:  Avenida Palmira Gobbi, 820, Apartamento 903 - Bloco B - Condomínio Rivera Italiana Edifício La Spezia, Humaita, Porto Alegre, RS, 90250-210 - Lance Inicial: R$ 
103125,00. Lote: 37 - Casa, Ocupado, 98m², Porto Alegre / RS  - Endereço:  Avenida Vereador Roberto Landell De Moura, 330, Casa 02, Campo Novo, Porto Alegre, RS, 91751-750 - Lance Inicial: R$ 
210375,00. Lote: 38 - Casa, Ocupado, 300.0 m2, Rio Grande / RS  - Endereço:  Rua Vereador Paulo Rocha Guimaraes, 109, Vila Maria Jose, Rio Grande, RS, 96203-080 - Lance Inicial: R$ 134750,00.  
Lote: 39 - Casa, Ocupado, 300.0 m2, Tramandai / RS  - Endereço:  Rua Brasilia, 1591, Nova Tramandai, Tramandai, RS, 95590-000 - Lance Inicial: R$ 198825,00. Lote: 40 - Casa, Ocupado, 71m², Viamao 
/ RS  - Endereço:  Avenida Prefeito Barreto Viana, 413, Unidade Nº 04 - Conjunto Residencial Carolina, Cecilia, Viamao, RS, 94475-750 - Lance Inicial: R$ 129525,00. Lote: 41 - Apartamento, Desocupado, 
53m², Campos Dos Goytacazes / RJ  - Endereço:  Rua Barao Da Lagoa Dourada, 413, Apartamento 2101, Torre A, Com 01 Vaga De Garagem, Ed. Facilitá Pelinca, Centro, Campos Dos Goytacazes, RJ, 
28035-211 - Lance Inicial: R$ 240000,00. Lote: 42 - Apartamento, Desocupado, 53m², Campos Dos Goytacazes / RJ  - Endereço:  Rua Barao Da Lagoa Dourada, 413, Apartamento 2108, Torre B, Vaga 3 
, Ed. Facilitá Pelinca, Centro, Campos Dos Goytacazes, RJ, 28035-211 - Lance Inicial: R$ 209250,00. Lote: 43 - Casa, Ocupado, 180.0 m2, Campos Dos Goytacazes / RJ  - Endereço:  Rua Jose De Souza 
Neto, 50, Vivendas Do Coqueiro I, Campos Dos Goytacazes, RJ, 28021-303 - Lance Inicial: R$ 241725,00. Lote: 44 - Sala comercial, Desocupado, 20m², Itaborai / RJ  - Endereço:  Avenida Vinte E Dois De 
Maio, 6453, Sala Comercial Nº 812, Condomínio Comercial Van Gogh Corporate, Jardim Imperial, Itaborai, RJ, 24800-258 - Lance Inicial: R$ 61407,50. Lote: 45 - Casa, Ocupado, 4575.0 m2, Itatiaia / RJ  
- Endereço:  Rua Existente, S/N, Lote 51, Quadra 4, Mal Jardim, Itatiaia, RJ, 27580-000 - Lance Inicial: R$ 178200,00. Lote: 46 - Sala comercial, Ocupado, 21m², Niteroi / RJ  - Endereço:  Alameda Sao 
Boaventura, 540, Sala Nº 318, Bloco 1, Edificio Opportune Offices, 1 Vaga De Garagem, Fonseca, Niteroi, RJ, 24120-191 - Lance Inicial: R$ 84150,00. Lote: 47 - Apartamento, Ocupado, 182m², Niteroi 
/ RJ  - Endereço:  Avenida Visconde Do Rio Branco, 767, Apto Nº 403, Direito 1 Vaga De Garagem, Condomínio Solar Da Tamarineira, Centro, Niteroi, RJ, 24020-006 - Lance Inicial: R$ 433125,00. Lote: 
48 - Casa, Ocupado, 350.0 m2, Nova Iguacu / RJ  - Endereço:  Rua Carlos Gomes, 417, Casa 5  Quadra 22, Da Luz, Nova Iguacu, RJ, 26255-540 - Lance Inicial: R$ 124162,50. Lote: 49 - Casa, Desocupado, 
225.0 m2, Resende / RJ  - Endereço:  Rua Di Cavalcanti, 214, Lt 11 Qd B, Monet, Resende, RJ, 27541-420 - Lance Inicial: R$ 204820,00. Lote: 50 - Apartamento, Desocupado, 58.0 m2, Rio Das Ostras / 
RJ  - Endereço:  Rua Dama Da Noite, 210, Apto. 104 - Condomínio Residencial Praia Âncora, Residencial Praia Ancora, Rio Das Ostras, RJ, 28899-323 - Lance Inicial: R$ 58520,00. Lote: 51 - Apartamento, 
Ocupado, 42m², Rio De Janeiro / RJ  - Endereço:  Estrada Da Paciencia, 615, Apto Nº 103, Bloco 21, Condomínio Rio Vida Residencial Clube I, Paciencia, Rio De Janeiro, RJ, 23580-250 - Lance Inicial: R$ 
68062,50. Lote: 52 - Sala comercial, Desocupado, 28m², Rio De Janeiro / RJ  - Endereço:  Avenida Das Americas, 19005, Sala Nº 1227, Bloco 2, Edificio Absolutto Business Tower, Recreio Dos Bandeirantes, 
Rio De Janeiro, RJ, 22790-703 - Lance Inicial: R$ 128700,00. Lote: 53 - Sala comercial, Ocupado, 24m², Rio De Janeiro / RJ  - Endereço:  Rua Andre Rocha, 750, Sala 325, Condomínio Unique Offices, 
Taquara, Rio De Janeiro, RJ, 22730-522 - Lance Inicial: R$ 81675,00. Lote: 54 - Sala comercial, Ocupado, 27m², Rio De Janeiro / RJ  - Endereço:  Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1111, Sala 107, 
Bloco 1, Edificio Seletto Business D.O.C, 1 Vaga De Garagem, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro, RJ, 22775-039 - Lance Inicial: R$ 180675,00. Lote: 55 - Loja, Ocupado, 290m², Rio De Janeiro / RJ  - Endereço:  
Rua Brasilina, 21, Loja Ra 15, Cascadura, Rio De Janeiro, RJ, 21350-060 - Lance Inicial: R$ 614625,00. Lote: 56 - Apartamento, Ocupado, 46m², Rio De Janeiro / RJ  - Endereço:  Rua Borja Reis, 1255, Apto 
Nº 302,Bloco 06, Condominio Da Colina, 1 Vaga De Garagem, Engenho De Dentro, Rio De Janeiro, RJ, 20745-100 - Lance Inicial: R$ 132000,00. Lote: 57 - Sala comercial, Desocupado, 29.0 m2, Rio De 
Janeiro / RJ  - Endereço:  Avenida Nelson Cardoso, 1149, 1.149, Sala 1.406 - Condomínio Barão Da Taquara, Taquara, Rio De Janeiro, RJ, 22730-900 - Lance Inicial: R$ 68062,50. Lote: 58 - Casa, 
Desocupado, 300.0 m2, Rio De Janeiro / RJ  - Endereço:  Rua Castro Alves, 65, Fundos, Meier, Rio De Janeiro, RJ, 20775-040 - Lance Inicial: R$ 260700,00. Lote: 59 - Apartamento, Ocupado, 44m², Rio 
De Janeiro / RJ  - Endereço:  Estrada Dos Bandeirantes, 15.001, Apto Nº 202, 01 Vaga Garagem, Bl 3, Condominio Reserva Da Praia, Vargem Pequena, Rio De Janeiro, RJ, 22783-025 - Lance Inicial: R$ 
99000,00. Lote: 60 - Apartamento, Ocupado, 68m², Rio De Janeiro / RJ  - Endereço:  Rua Conselheiro Ferraz, 88, Apto Nº 401, Bloco 01, 1 Vaga De Garagem, Edificio Verdi, Lins De Vasconcelos, Rio De 
Janeiro, RJ, 20710-350 - Lance Inicial: R$ 119625,00. Lote: 61 - Apartamento, Ocupado, 65m², Rio De Janeiro / RJ  - Endereço:  Rua Heraclito Graca, 347, Apto 302 Bloco Xxi - Condominio Residencial 
Parque Lins De Vasconcelos, Lins De Vasconcelos, Rio De Janeiro, RJ, 20725-080 - Lance Inicial: R$ 102300,00. Lote: 62 - Apartamento, Ocupado, 65m², Rio De Janeiro / RJ  - Endereço:  Rua Gastao 
Penalva, 15, Apto 301 Bloco 03 - 01 Vaga De Garagem -  Condominio Friedns Deridencial, Andarai, Rio De Janeiro, RJ, 20540-220 - Lance Inicial: R$ 216562,50. Lote: 63 - Apartamento, Ocupado, 66m², 
Rio De Janeiro / RJ  - Endereço:  Rua Amoroso Lima, 100, Apto Nº 705, Condominio Cidade Nova, 2 Vagas De Garagem, Cidade Nova, Rio De Janeiro, RJ, 20211-120 - Lance Inicial: R$ 327525,00.  
Lote: 64 - Casa, Ocupado, 56m², Sao Goncalo / RJ  - Endereço:  Rua Expedicionario Ary Rauem, 376, Casa 08, Loteamento Fazenda Do Colubandê, Colubande, Sao Goncalo, RJ, 24744-150 - Lance Inicial: 
R$ 92812,50. Lote: 65 - Casa, Ocupado, 68m², Curitiba / PR  - Endereço:  Rua Major Victor Feijo, 407, Casa 02, Condomínio Milão 4, Cidade Industrial, Curitiba, PR, 81460-375 - Lance Inicial: R$ 141075,00. 
Lote: 66 - Lote, Desocupado, 831.0 m2, Perola / PR  - Endereço:  Rua Rio De Janeiro, 278, Lote 09 Da Quadra 04, Perola, Perola, PR, 87540-000 - Lance Inicial: R$ 93940,00. Lote: 67 - Lote, Desocupado, 
831.0 m2, Perola / PR  - Endereço:  Rua Rio De Janeiro, 294, Lote 08 Da Quadra 04 - Condomínio Parque Residencial Viva, Perola, Perola, PR, 87540-000 - Lance Inicial: R$ 93940,00. Lote: 68 - Lote, 
Desocupado, 501.0 m2, Perola / PR  - Endereço:  Rua Minas Gerais, 257, Lote 06 Da Qudra 05, Parque Residencial Viva, Perola, PR, 87540-000 - Lance Inicial: R$ 60060,00. Lote: 69 - Casa, Ocupado, 
429.0 m2, Ponta Grossa / PR  - Endereço:  Rua Paranavai, 320, Uvaranas, Ponta Grossa, PR, 84025-170 - Lance Inicial: R$ 726000,00. Lote: 70 - Prédio, Ocupado, 178.0 m2, Sarandi / PR  - Endereço:  Rua 
David Pavao, 185, Jardim Verao, Sarandi, PR, 87111-570 - Lance Inicial: R$ 397155,00. Lote: 71 - Casa, Ocupado, 168.0 m2, Buique / PE  - Endereço:  Rua Lindolfo Cavalcante De Albuquerque, 107, 
Centro, Buique, PE, 56520-000 - Lance Inicial: R$ 66220,00. Lote: 72 - Casa, Ocupado, 200.0 m2, Cabo De Santo Agostinho / PE  - Endereço:  Rua Ana Isabel, 253, Cidade Garapu, Cabo De Santo Agostinho, 
PE, 54517-240 - Lance Inicial: R$ 150920,00. Lote: 73 - Apartamento, Ocupado, 42m², Camaragibe / PE  - Endereço:  Rua Rui Barbosa, 430, Apartamento Nº 004, Bloco C, Tipo 2, Condomínio Bela 
Floresta, Jardim Primavera, Camaragibe, PE, 54753-440 - Lance Inicial: R$ 75075,00. Lote: 74 - Prédio, Ocupado, 231.0 m2, Floresta / PE  - Endereço:  Rua Joaquim Cicero Barros, 148, Centro, Floresta, 
PE, 56400-000 - Lance Inicial: R$ 382800,00. Lote: 75 - Apartamento, Ocupado, 70m², Gravata / PE  - Endereço:  Rua Jose Luis Da Silva, 137, Apartamento 7 Lote 18 Quadra C, Prado, Gravata, PE, 55642-
135 - Lance Inicial: R$ 64350,00. Lote: 76 - Casa, Ocupado, 160.0 m2, Igarassu / PE  - Endereço:  Rua Arezzo, 11, Agamenon Magalhaes, Igarassu, PE, 53640-146 - Lance Inicial: R$ 63525,00. Lote: 77 - 
Casa, Ocupado, 225.0 m2, Lagoa Do Carro / PE  - Endereço:  Rua Sete, S/N, Bosque De Santana, Lagoa Do Carro, PE, 55820-000 - Lance Inicial: R$ 256025,00. Lote: 78 - Casa, Ocupado, 160.0 m2, Pesqueira 
/ PE  - Endereço:  Rua Radialista Paulo Junior, 86, Casa 02, Lote 14, Quadra S, 01 Vaga., Loteamento Redencao Etapa Iii, Pesqueira, PE, 55200-000 - Lance Inicial: R$ 66825,00. Lote: 79 - Casa, Ocupado, 
100.0 m2, Petrolina / PE  - Endereço:  Rua Da Perseveranca, 33, Lote 23,Quadra Bx., Dom Avelar, Petrolina, PE, 56323-620 - Lance Inicial: R$ 103950,00. Lote: 80 - Apartamento, Ocupado, 235m², 
Surubim / PE  - Endereço:  Rua Severino Almeida Dos Santos, 88, Apto 1, Vaga De Garagem Nº 1, Edifício Maycon, Sao Jose, Surubim, PE, 55750-000 - Lance Inicial: R$ 127050,00. Lote: 81 - Casa, Ocupado, 
166.0 m2, Altamira / PA  - Endereço:  Travessa Honorino Da Silva, S/N, Liberdade, Altamira, PA, 68375-386 - Lance Inicial: R$ 62700,00. Lote: 82 - Apartamento, Desocupado, 14m², Betim / MG  - Endereço:  
Avenida Rio Negro, 30, Suíte 529, Ed.Bristol Easy Hotel Betim, Dom Bosco, Betim, MG, 32670-552 - Lance Inicial: R$ 126225,00. Lote: 83 - Apartamento, Desocupado, 14m², Betim / MG  - Endereço:  
Avenida Rio Negro, 30, Suíte 531, Ed.Bristol Easy Hotel Betim, Dom Bosco, Betim, MG, 32670-552 - Lance Inicial: R$ 124575,00. Lote: 84 - Apartamento, Desocupado, 14m², Betim / MG  - Endereço:  
Avenida Rio Negro, 30, Suíte 526, Ed.Bristol Easy Hotel Betim, Dom Bosco, Betim, MG, 32670-552 - Lance Inicial: R$ 124575,00. Lote: 85 - Apartamento, Desocupado, 14m², Betim / MG  - Endereço:  
Avenida Rio Negro, 30, Suíte 527, Ed.Bristol Easy Hotel Betim, Dom Bosco, Betim, MG, 32670-552 - Lance Inicial: R$ 124575,00. Lote: 86 - Apartamento, Desocupado, 14m², Betim / MG  - Endereço:  
Avenida Rio Negro, 30, Suíte 532, Ed.Bristol Easy Hotel Betim, Dom Bosco, Betim, MG, 32670-552 - Lance Inicial: R$ 127875,00. Lote: 87 - Casa, Desocupado, 4534.0 m2, Capitolio / MG  - Endereço:  
Rua Das Fragatas, 305, Lote 08, Escarpas Do Lago, Capitolio, MG, 37930-000 - Lance Inicial: R$ 3604837,50. Lote: 88 - Casa, Ocupado, 206m², Conselheiro Lafaiete / MG  - Endereço:  Rua Edir Antonio 
Vieira De Rezende, 395, Casa 395, Novo Horizonte, Conselheiro Lafaiete, MG, 36402-163 - Lance Inicial: R$ 249150,00. Lote: 89 - Lote, Desocupado, 1247.0 m2, Inhauma / MG  - Endereço:  Rua B, 27, 
Lote 27, Qd. 3, Residencial Encontro Das Aguas Fazenda Pacu, Inhauma, MG, 35700-000 - Lance Inicial: R$ 86394,00. Lote: 90 - Casa, Ocupado, 250.0 m2, Montes Claros / MG  - Endereço:  Rua Joao 
Cardoso De Oliveira, 494, Vila Campos, Montes Claros, MG, 39403-059 - Lance Inicial: R$ 80850,00. Lote: 91 - Apartamento, Desocupado, 14m², Contagem / MG  - Endereço:  Avenida Joao De Deus 
Costa, 205, Quarto 514, Ed. Bristol Easy Hotel - Cdl Contagem, Centro, Contagem, MG, 32040-580 - Lance Inicial: R$ 111375,00. Lote: 92 - Apartamento, Ocupado, 64m², Pouso Alegre / MG  - Endereço:  
Rua Ipora, 40, Apto 03, Condominio Santos, Lado Esquerdo, 01 Vaga., Loteamento Jardim Canada, Pouso Alegre, MG, 37558-759 - Lance Inicial: R$ 105600,00. Lote: 93 - Galpão, Desocupado, 3227.0 
m2, Santa Vitoria / MG  - Endereço:  Rua Canal, 211, Lote 16 A Quadra 03a, Centro, Santa Vitoria, MG, 38320-000 - Lance Inicial: R$ 546975,00. Lote: 94 - Lote, Desocupado, 500.0 m2, Sete Lagoas / 
MG  - Endereço:  Rua Alfa Franca Lanza, 31, Lote Nº 31 Da Quadra 06 Situado Na Rua H, Residencial Portal Do Moinho, Sete Lagoas, MG, 35700-879 - Lance Inicial: R$ 61050,00. Lote: 95 - Lote, 
Desocupado, 509.0 m2, Sete Lagoas / MG  - Endereço:  Rua Ozires Ferreira Da Costa, LOTE 02 QUADRA 03, Rua O, Lote 02 Quadra 03, Residencial Portal Do Moinho, Sete Lagoas, MG, 35700-881 - Lance 
Inicial: R$ 61875,00. Lote: 96 - Lote, Desocupado, 500.0 m2, Sete Lagoas / MG  - Endereço:  Rua Geraldo De Paula Abreu, LOTE 12 QUADRA 06, Lote 12 Quadra 06, Residencial Portal Do Moinho, Sete 
Lagoas, MG, 35700-883 - Lance Inicial: R$ 61050,00. Lote: 97 - Lote, Desocupado, 500.0 m2, Sete Lagoas / MG  - Endereço:  Rua Ronaldo De Souza Goncalves, LOTE 30 QUADRA 06, Lote 30 Quadra 06, 
Residencial Portal Do Moinho, Sete Lagoas, MG, 35700-885 - Lance Inicial: R$ 61050,00. Lote: 98 - Lote, Desocupado, 500.0 m2, Sete Lagoas / MG  - Endereço:  Rua Ronaldo De Souza Goncalves, LOTE 
27 QUADRA 06, Lote 27 Quadra 06, Residencial Portal Do Moinho, Sete Lagoas, MG, 35700-885 - Lance Inicial: R$ 61050,00. Lote: 99 - Lote, Desocupado, 510.0 m2, Sete Lagoas / MG  - Endereço:  Rua 
Alfa Franca Lanza, 06, Lote 06 Quadra 12 - Rua A, Residencial Portal Do Moinho, Sete Lagoas, MG, 35700-879 - Lance Inicial: R$ 62700,00. Lote: 100 - Casa, Ocupado, 600.0 m2, Uberaba / MG  - Endereço:  
Rua Dos Inconfidentes, 173, Nossa Sra. Da Abadia, Uberaba, MG, 38025-410 - Lance Inicial: R$ 447150,00. Lote: 101 - Casa, Ocupado, 300.0 m2, Aguas Lindas De Goias / GO  - Endereço:  Rua 01, S/N, 
Lote 18, Jardim Aguas Lindas Ii, Aguas Lindas De Goias, GO, 72927-668 - Lance Inicial: R$ 84975,00. Lote: 102 - Lote, Desocupado, 3068.0 m2, Luziania / GO  - Endereço:  Rua 27, S/N, Qd. 73, Lt. 45, 
Parque Jk, Luziania, GO, 72815-470 - Lance Inicial: R$ 241312,50. Lote: 103 - Lote, Desocupado, 1170.0 m2, Aquiraz / CE  - Endereço:  Avenida Um, Quadra 29, Lotes 1,2 E 3, Jenipapiero, Aquiraz, CE, 
61700-000 - Lance Inicial: R$ 103950,00. Lote: 104 - Apartamento, Desocupado, 44m², Aquiraz / CE  - Endereço:  Avenida Medusa, 301, 1º Andar - Apto 202 - Residencial Vila Das  Dunas Flat, Pto Das 
Dunas Iv Etapa A, Aquiraz, CE, 61700-000 - Lance Inicial: R$ 217800,00. Lote: 105 - Casa, Ocupado, 180.0 m2, Eusebio / CE  - Endereço:  Rua Jorge Amado, 67, Loteamento Morada Dos Canários, 
Urucunema, Eusebio, CE, 61760-000 - Lance Inicial: R$ 129525,00. Lote: 106 - Apartamento, Ocupado, 43m², Fortaleza / CE  - Endereço:  Rua Jose Cavalcante Sobrinho, 120, Apto 501, Tipo A, Bl 05, 01 
Vaga De Garagem N°744, Residencial Forte Iracema, Coacu, Fortaleza, CE, 60871-640 - Lance Inicial: R$ 91575,00. Lote: 107 - Lote, Desocupado, 5325.0 m2, Camacari / BA  - Endereço:  Loteamento 
Parque Nascente Do Capivara, S/N, Lote 04, Qd 3a, Espaço Alpha, Camacari, BA, 42800-970 - Lance Inicial: R$ 309540,00. Lote: 108 - Lote, Desocupado, 5218.0 m2, Camacari / BA  - Endereço:  Rua 
Francisco Drumond, S/N, Lote Q3b11, Parque Nascente Do Capivara, Centro, Camacari, BA, 42800-970 - Lance Inicial: R$ 304920,00. Lote: 109 - Casa, Ocupado, 237.0 m2, Camacari / BA  - Endereço:  
Rua Calencias, 09, Nova Vitoria, Camacari, BA, 42802-483 - Lance Inicial: R$ 353925,00. Lote: 110 - Lote, Desocupado, 5660.0 m2, Camacari / BA  - Endereço:  Loteamento Parque Nascente Do Capivara, 
S/N, Lote 06, Qd 3a, Espaço Alpha, Camacari, BA, 42800-000 - Lance Inicial: R$ 309540,00. Lote: 111 - Apartamento, Ocupado, 71m², Salvador / BA  - Endereço:  Rua Pasquale Gatto, 760, Apto 603, 
Condominio Residencial Flex Bem Estar, 01 Vaga De Garagem, Piata, Salvador, BA, 41650-470 - Lance Inicial: R$ 198000,00. Lote: 112 - Prédio, Ocupado, 563.0 m2, Manacapuru / AM  - Endereço:  
Avenida Gilberto Mestrinho, 1883, Liberdade, Manacapuru, AM, 69400-619 - Lance Inicial: R$ 360360,00. Lote: 113 - Casa, Desocupado, 11.0 m2, Jarinu / SP  - Endereço:  Avenida Santa Tereza De 
Jesus, 280, Caiocara, Jarinu, SP, 13240-000 - Lance Inicial: R$ 787875,00. Lote: 114 - Apartamento, Ocupado, 60m², Porto Alegre / RS  - Endereço:  Avenida Pastor Ernesto Schlieper, 85, Apartamento 
203 - Edifício Cuba, Sao Sebastiao, Porto Alegre, RS, 91060-550 - Lance Inicial: R$ 122100,00. Lote: 115 - Casa, Ocupado, 128.0 m2, Garanhuns / PE  - Endereço:  Rua Dias Gomes, 10, Severiano Moraes 
Filho, Garanhuns, PE, 55299-350 - Lance Inicial: R$ 135712,50. Lote: 116 - Casa, Ocupado, 192.0 m2, Petrolina / PE  - Endereço:  Rua Do Violao, 351-A, Qd O, Lt 17, Sao Goncalo, Petrolina, PE, 56300-000 
- Lance Inicial: R$ 169125,00. Lote: 117 - Casa, Ocupado, 250.0 m2, Uberlandia / MG  - Endereço:  Casa N. 105, Rua Azurita, Jardim Botânico Ii, Uberlândia/Mg., 105, Jardim Botanico, Uberlandia, MG, 
38411-639 - Lance Inicial: R$ 206250,00. Lote: 118 - Casa, Ocupado, 302.0 m2, Orlandia / SP  - Endereço:  Avenida M, 765, Jardim Siena, Orlandia, SP, 14620-000 - Lance Inicial: R$ 270000,00.  
Lote: 119 - Apartamento, Ocupado, 207m², Ipatinga / MG  - Endereço:  Rua Guatemala, 335, Apto 301 (Com Cobertura) - 01 Vaga De Garagem - Edificio Guatemala, Cariru, Ipatinga, MG, 35160-103 - 
Lance Inicial: R$ 350000,00. Lote: 120 - Casa, Desocupado, 125.0 m2, Pindamonhangaba / SP  - Endereço:  Rua Gilberto Moraes Cesar, 211, Residencial Mombaca I, Pindamonhangaba, SP, 12425-270 
- Lance Inicial: R$ 197890,00. Lote: 121 - Apartamento, Desocupado, 99m², Sao Paulo / SP  - Endereço:  Partamento Residencial, Apto 83, Rua Voluntários Da Pátria, Nº 3000, Conjunto Residencial 
Edifício Lilian, Santana, São Paulo/SP, 3000, Santana, Sao Paulo, SP, 02402-200 - Lance Inicial: R$ 234850,00. Lote: 122 - Casa, Ocupado, 94m², Sao Leopoldo / RS  - Endereço:  Rua Abrahao Borges Flores, 
175, Casa 09, Condomínio Residencial Independência, Feitoria, Sao Leopoldo, RS, 93048-380 - Lance Inicial: R$ 161700,00. Lote: 123 - Casa, Ocupado, 62m², Itatiaia / RJ  - Endereço:  Rua Treze De Maio, 
10, Casa A, Vila Odete, Itatiaia, RJ, 27580-000 - Lance Inicial: R$ 119350,00. Lote: 124 - Apartamento, Ocupado, 51m², Rio De Janeiro / RJ  - Endereço:  Rua Joana Resende, 81, Apto N° 101, Bloco Ii, 1 
Vaga De Garagem, Madureira, Rio De Janeiro, RJ, 21360-430 - Lance Inicial: R$ 83160,00. Lote: 125 - Apartamento, Desocupado, 95m², Uba / MG  - Endereço:  Rua Santo Antonio, 321, Apto 302 - 
Condomínio Pedro Biscotto, Centro, Uba, MG, 36500-037 - Lance Inicial: R$ 129360,00. Lote: 126 - Apartamento, Ocupado, 168m², Lauro De Freitas / BA  - Endereço:  Rua Itamaraju, 80, Apartamento 
608, 6º Andar- Tipo B . Com Duas Vagas De Garegem Sob N 22 E 22a - Residencial Bosque Imperial, Pitangueiras, Lauro De Freitas, BA, 42700-000 - Lance Inicial: R$ 361130,00. Lote: 127 - Casa, Ocupado, 
560.0 m2, Barueri / SP  - Endereço:  Alameda Luxemburgo, 51, Alphaville Residencial Um, Alphaville Residencial Um, Barueri, SP, 06474-200 - Lance Inicial: R$ 2800000,00. Lote: 128 - Casa, Ocupado, 
260.0 m2, Duque De Caxias / RJ  - Endereço:  Rua Major Tomas Goncalves, 14, Lt 14 Qd 17, Parque Laguna E Dourados, Duque De Caxias, RJ, 25011-230 - Lance Inicial: R$ 236390,00. Lote: 129 - 
Apartamento, Ocupado, 64m², Fortaleza / CE  - Endereço:  Rua Lidia Brigido, 500, Apto 402, 4º Andar, Cond. Res. Ed. Palazzo Florense, 02 Vagas De Garagem 02 E 25, Parque Manibura, Fortaleza, CE, 
60821-800 - Lance Inicial: R$ 132440,00. Lote: 130 - Casa, Ocupado, 152m², Camacari / BA  - Endereço:  Rua Marlim Azul, 145, Cs 145 - Condomínio Praia De Jaua, Parque Nascente Do Rio Capivara, 
Camacari, BA, 42801-901 - Lance Inicial: R$ 120890,00

Consulte o Edital completo no site HTTPS://SOLD.SUPERBID.NET/ 
Informações: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º andar 

Brooklin Paulista, São Paulo - SP

SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará 
leilão de antiguidades EM PROL “GPA LEILÕES”. Dias 22/06/22 e 23/06/22 às 20:00hs . EXPO-
SIÇÃO: De 15/06/22 à 22/06/22 SOMENTE ONLINE no site:  www.gpaleiloes.com.br.

SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que 
realizará leilão de antiguidades EM PROL “ODARA OBARA LEILÕES”. Dias 22/06/22 e 
23/06/22 às 15:30hs . EXPOSIÇÃO: De 15/06/22 à 22/06/22 SOMENTE ONLINE no site:   
www.odaraobaraleiloes.com.br

Wellyngton José Rodrigues dos Santos Junior. - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1167, torna pú-
blico que realizará leilão de antiguidades EM PROL DE “Antig, Arte em Leilões”. Dia 29/06/22 
às 20:00hs . EXPOSIÇÃO: Dias 20, 21, 22, 23 e 24 de Junho de 2022 das 11h até as 17h, SO-
MENTE ONLINE no site: www.antig.com.br

Wellyngton José Rodrigues dos Santos Junior. - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1167, torna 
público que realizará leilão de antiguidades EM PROL DE “Gold Leilões”. Dia 23/06/2022 às 
20:30hs . EXPOSIÇÃO: Dias 16, 17, 21, 22 e 23 de Junho de 2022 das 11h até as 17h, SOMENTE 
ONLINE no site: WWW.GOLD.LEL.BR

Wellyngton José Rodrigues dos Santos Junior. - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1167, torna 
público que realizará leilão de antiguidades EM PROL DE “Napoleão Leilões”. Dia 22/06/22 às 
20:30hs . EXPOSIÇÃO: Dias 17, 18, 20, 21 e 22 de Junho de 2022 das 11h até as 17h, SOMENTE 
ONLINE no site: www.napoleaoleiloes.com.br

. 

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE
LOJAS RIACHUELO S/A - CNPJ: 33.200.056/0001-49

LOTE DE INFORMÁTICA E AFINS C/ APROX. 2.000 ITENS - VÁRIAS MARCAS E MODELOS
(Servidores, CPU’S, monitores, teclados, suportes, antenas, impressoras, PDV, Totem, switch, gavetas de caixas, 

plotter, cabos, acessórios, servidores, rack de servidor, máquina de escrever elétrica Tenpo ET112, dentre outros. )
LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Rua Leão XIII, nº 500, Jd. São Bento, São Paulo/SP Venda no estado em que se encontram, sem garantias.

Edital na íntegra, fotos,  
Lances on-line e infos no site:

Leiloeira O�cial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.

lanceja.com.br - 11 4426-5064

10º LEILÃO DATA: 22/06/2022 - 13h30 - Lote único de bens móveis:

SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que rea-
lizará leilão de antiguidades EM PROL “RONALDO TOYS LEILÕES”. Dias 25/06/22 e 
27/06/22 às 20:00hs . EXPOSIÇÃO: De 20/06/22 à 25/06/22 SOMENTE ONLINE no site: 
www.ronaldotoysleiloes.com.br
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Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente 
autorizada pelo Bradesco Administradora de Consórcios LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 52.568.821/0001-22, 
promoverá, na forma da Lei 9.514/97, nas datas de 05/07/22 (1º leilão) e 12/07/22 (2º leilão), ambas às 9h30, o 
leilão do seguinte lote: Lote 8 - Embu-Guaçu/SP. Lot. Fazenda Ilha. Rua Páscoa (Lt. 16 da Qd. 105). Ter. c/ 667,84m². 
Mat. 73.078 do RI de Itapecerica da Serra/SP. Obs.: O acesso ao terreno se dará pela Av. Ernesto João Marcelino. 
Ocupado. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 187.471,50. 2º Leilão R$ 90.658,27 (caso não seja arrematado no
1º leilão). COND. DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro 
prévio no site da Leiloeira. OBS.: O Fiduciante possui direito de preferência de compra, nos termos da lei.

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE - IMÓVEL EM EMBU-GUAÇU/SP
Acesse o site: leiloes.com.br e participe!

(51) 3535.1000 • Cond. Pgto. e Venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e leiloes.com.br • imoveis@pestanaleiloes.com.br

38ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos bens imóveis abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação da executada: RUTH TEBET (CPF/MF Nº 279.600.658-
10); bem como os herdeiros sucessores: EMILY SUYAN TEBET (CPF/MF Nº 085.586.268-80), JORGE TEBET SOBRINHO (CPF/MF Nº 029.856.878-02) e EDUARDO TEBET JUNIOR (CPF/
MF Nº 029.495.672-60).
 A MM. Juíza de Direito Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, da 38ª Vara Cível – Foro Central Cível, 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 Arbitramento Judicial de Honorários Advocatícios com Base no Contrato Convencionado, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por ANALICE QUEIROZ
DE ALMEIDA PRADO (CPF/MF Nº 641.831.908-78) em face de RUTH TEBET (CPF/MF Nº 279.600.658-10), nos autos do Processo nº 1026204-70.2014.8.26.0100/02, tendo como Processo Principal
o nº 1052358-62.2013.8.26.0100, e foi designada a venda dos bens 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 – IMÓVEIS: LOTE 01 –  Localização do Imóvel: Rua Wilton Paes de Almeida, nº 87, Jardim Foz – Praia dos Sonhos, Itanhaém/SP, CEP: 11740-000 – Descrição do Imóvel: Imóvel edificado sob o nº 87,
contendo 218,35m² de área construída, junto ao seu terreno, formado pela parte alodial do lote 2 da quadra 2, do Jardim Foz, Município de Itanhaém, com a área total - de 232,00ms², que assim se descreve e caracteriza:
14,00ms de frente para a Rua 2; pelo lado direito, de quem do referido imóvel olha para a mencionada via pública, mede 17,72ms e confronta com o lote 3; pelo lado esquerdo, no mesmo sentido, mede em curva 18,00ns,
e confronta com o remanescente do mesmo lote, “ pertencente a área de marinha; e finalmente nos fundos, mede - 13,33ms e confronta com parte do lote 9.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 012.002.002.0000.001675
Matrícula Imobiliária n° 17.196 Registro de Imóveis de Itanhaém/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
Av. 02 05/02/2018 Penhora Exequenda Proc. nº 1026204-70.2014.8.26.0100/02 Analice Queiroz de Almeida Prado
LOTE 02 – Localização do Imóvel: Rua Wilton Paes de Almeida, nº 87, Jardim Foz – Praia dos Sonhos, Itanhaém/SP, CEP: 11740-000 – Descrição do Imóvel: Imóvel edificado sob o nº 87, contendo 218,35m²
de área construída, junto ao seu terreno, formado pelo lote 3 da quadra 2, do Jardim Foz, Município de Itanhaém, medindo 17,00ms de frente para a Rua Wilton Paes de Almeida, antiga Rua 2, pelo lado direito de quem
da referida rua olha o imóvel, mede 17,72ms da frente aos fundos, confrontando com os lotes 2 e 9; pelo lado esquerdo mede 16,51ms da frente aos fundos, confrontando com o lote 4, e nos - fundos mede 18,00ms,
confrontando com a Rua do Costão, encerrando a área de 300,00ms2.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 012.002.002.0000.001675
Matrícula Imobiliária n° 17.442 Registro de Imóveis de Itanhaém/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
Av. 06 22/07/2021 Penhora Exequenda Proc. nº 1026204-70.2014.8.26.0100/02 Analice Queiroz de Almeida Prado
OBS 01: A Matrícula Imobiliária nº 17.442 anteriormente era composta pelos lotes 03 e 08, no entanto o lote 08, com a área de 285,00m², foi vendido, abrindo nova Matrícula para este (Av. 05). Deste modo, a presente
descrição do imóvel foi elaborada com base apenas no lote remanescente a ser leiloado (lote 03), isto é, não considerando as metragens referentes ao lote 08 (Matrícula nº 109.057).
OBS PARA TODOS OS LOTES:
OBS 01: Ambos os lotes constituem o imóvel sob o nº 87 da Rua Wilton Paes de Almeida, contendo ao todo 218,35m² de área construída e 597m² de área total (Certidão de Valor Venal).
OBS 02: Os lotes serão leiloados em conjunto, tendo em vista que formam fisicamente um único imóvel e assim foram avaliados (Certidão de Valor Venal e Avaliação às fls. 321/325).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 652.034,69 (Jul/2021 – Avaliação às fls. 321/325).
Valor de avaliação atualizado: R$ 722.008,90 (Mai/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 94.431,38 (Mai/2022) sendo R$ 3.866,27 referente ao IPTU do ano de 2022 e R$ 90.565,11 referente aos débitos inscritos na Dívida Ativa dos anos de 1996, 2002, 2007, 2008 e 2010 a 2021.
Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 210.112,93 (Jun/2021 – Fls. 298/301).
02 - A 1ª praça terá início em 28 de junho de 2022, às 17 horas, e se encerrará no dia 01 de julho de 2022, às 17 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 01 de julho de 2022, às 17 horas, e se encerrará em 25 de julho de 2022, às 17 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).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo
sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição
dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-
se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de
até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED
ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC, 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, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado
de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou
prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento
CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio 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, 30 de maio de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DRA. CAROLINA DE FIGUEIREDO DORLHIAC NOGUEIRA - JUÍZA DE DIREITO

20/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107080. SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA. Loc.: PR. LEILÃO DETO. 
22/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107097. 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.

20/06/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 107806. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 56M² E 01 VAGA 12M² NO JARDIM 
IRACEMA EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 21/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107824. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER. 
Loc.: MA, PR, SP. PAGAMENTO EM ATÉ 420 MESES USE O FGTS. 22/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107399. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 
1ª PRAÇA. Loc.: MT. APTO 100M² C/ 02 VAGAS NO BAIRRO DO AREÃO EM CUIABÁ/MT - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 22/06/2022 A 
PARTIR DAS 14:00. ID: 107160. SOLD GUIMARÃES T. LOC. MCR. Loc.: BA. ÔNIBUS MERCEDES-BENZ E ÔNIBUS VOLVO. 22/06/2022 A PARTIR 
DAS 14:30. ID: 107391. SOLD AUTO SOCORRO COBO. Loc.: SP. CAMINHÕES PLATAFORMA E GUINCHO MB. 22/06/2022 A PARTIR DAS 15:30. 
ID: 107729. SOLD IMPEX TRADE. Loc.: SP. MÓVEIS E ELETROS. 22/06/2022 A PARTIR DAS 16:30. ID: 107727. SOLD SOLUÇÕES PORTA PALLETS. 
Loc.: PR. MÓDULOS DE PORTA PALLET, PROTETORES DE COLUNAS E OUTROS. 22/06/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 107642. SOLD 
RALMAQUINAS. Loc.: RS. PRENSA HIDRÁULICA COM 700 TON COM MESA EXTRATORA. 23/06/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 107396. SOLD 
IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SE. APTO 78M² EM ARACAJU/SE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 23/06/2022 A PARTIR DAS 
10:30. ID: 106950. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: RS. SOBRADO 434M² NO BAIRRO JARDIM LINDOIA EM PORTO ALEGRE/RS 
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 23/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 106905. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 
231M² NA VIVENDA DAS CEREJEIRAS - VALINHOS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 23/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107677. SOLD 
MARQUISE PARK VIEW (DECORADOS). Loc.: SP. BENS DE APTO DECORADO. 23/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107604. SOLD ELG. Loc.: SC. 
DIVERSOS ITENS DO MUNDO GAMER. 23/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107328. SOLD EVX VEÍCULOS ELÉTRICOS. Loc.: SP. SINSKI E- MAX, 
MOTOS, QUADRICICLO, CARREGADOR, ESTAÇÃO DE TRABALHO E OUTROS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 105956. SOLD IMÓVEIS - 
SANTANDER - AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 120M², 1 VAGA NA VILA NILO, SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/06/2022 A 
PARTIR DAS 14:30. ID: 107590. SOLD TOK & SOK. Loc.: MG. CAMAS, MESAS, CADEIRAS, ETC. 23/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 106419. 
SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: PE. APTO 79M² C/ 01 VAGA EM SALGUEIRO/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 
20/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107233. Sold Imóveis - Santander - AF. Loc.: PA. Apto 95m², 1 Vaga no Centro, Ananindeua/PA - 
Percentual de desconto: 53% de deságio sobre o valor de avaliação. 23/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 106910. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER 
AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 179M² NO CONDOMÍNIO CHÁCARAS BELA VISTA EM MAIRIPORÃ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. 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.

21/06/2022 A PARTIR DAS 13:11. ID: 107572. VALERICO E F.M. Loc.: SP. FORNO, GELADEIRA, LIQUIDIFICADOR, PROCESSADOR, TANQUE, 
BOMBAS E ETC.

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: Bruno Silva Santucci - JUCESP nº 937.
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.

22/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107639. LOG SYSTEMS. Loc.: SP. PORTA PALLETS, CESTOS ARAMADOS, BANDEJAS EM AÇO, ESTEIRA 
TRANSPORTADORA, PROTETORES PARA PÉS DE PORTA PALLETS, TELAS ARAMADA. 22/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107545. PME 
MEGATREND. Loc.: SP. TALHAS, GUINCHOS, EMPILHADEIRAS, MOTORES, BALANÇAS, FERRAMENTAS E OUTROS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 
14:30. ID: 107640. EZ COMEX. Loc.: SP. MERCEDEZ A45 AMG ANO 2016, VW VOYAGE 10 FLEX, GERADOR DIESEL 340/310 KVA WEG, GERADOR 
DIESEL ESTEMAC 360/400 KVA, TRATOR DIE.

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.

23/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 101966. LEILÃO HOTEL ALMEIDA. Loc.: ES. RELÓGIOS E MATERIAIS DIVERSOS.
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: Gustavo Bolzan - JUCEES nº 073/2020.

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

23/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107440. SRPRF-MG VALADARES. Loc.: MG. VEÍCULOS E SUCATAS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 
107456. SRPRF-MG TEÓFILO OTONI. Loc.: MG. VEÍCULOS E SUCATAS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107453. SRPRF-MG POÇOS DE 
CALDAS. Loc.: MG. VEÍCULOS E SUCATAS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107420. SRPRF/MG CARMÓPOLIS. Loc.: MG. VEÍCULOS E 
SUCATAS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107465. SRPRF-MG PARACATU. Loc.: MG. VEÍCULOS E SUCATAS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 
10:00. ID: 107424. SRPRF/MG JUIZ DE FORA. Loc.: MG. VEÍCULOS E SUCATAS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107492. SRPRF/MG 
METROPOLITANA. Loc.: MG. VEÍCULOS E SUCATAS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107443. SRPRF-MG LEOPODINA. Loc.: MG. VEÍCULOS 
E SUCATAS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107415. SRPRF/MG SETE LAGOAS. Loc.: MG. Veículos e Sucatas. 23/06/2022 A PARTIR DAS 
10:00. ID: 107417. SRPRF/MG JOAO MONLEVADE. Loc.: MG. Veículos e Sucatas.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: José Roberto Resende de Oliveira - JUCEMG 960.
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.

22/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 107384. LEILÃO COMPARTILHADO DE DIVERSOS ITENS. Loc.: SC. EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. 
23/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 107485. FELIPE MICHELS ZADRA. Loc.: RS. EQUIPAMENTOS BRITAGEM.

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: Marciano Mauro Pagliarini - JUCESC nº AARC 458.
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 10:00. ID: 107678. TREND TECHNOLOGIES - PLATAFORMA GESTOR - CONDICIONAIS (2). Loc.: SP. TREND 
TECHNOLOGIES - PLATAFORMA GESTOR - CONDICIONAIS (2). 20/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107800. SANTANA SOLUÇÕES AGRÍCOLAS. 
Loc.: ES, GO, SP. VEICULO LEVE, CAMINHÕES, SEMIRREBOQUE, GUINDASTE, TANQUE, CABEÇOTES E OUTROS. 20/06/2022 A PARTIR DAS 
16:30. ID: 107116. PORTONAVE. Loc.: SC. GRUPO GERADOR STAMFORD. 21/06/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 107783. CONCRELAGOS. Loc.: 
RJ. CAMINHÕES, PERFURATRIZ, CARROCERIAS, PENEIRAS. 21/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107831. OUTLET SEQUOIA (EMBU). Loc.: SP. 
ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS. 21/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107749. ELEKTRO. Loc.: SC, SP. VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, 
CAMINHÕES E REBOQUES. 22/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107743. OUTLET SEQUOIA (EMBU). Loc.: SP. ELETROELETRÔNICOS E 
MOBILIÁRIOS. 22/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 106849. AVIVA. Loc.: GO. TRANSFORMADOR, VÁLVULA, DISJUNTOR, PEÇAS DE VEÍCULOS, 
AMORTECEDOR, ETC. 22/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107282. GOCIL. Loc.: BA, SP. FONES DE LAPELA PARA RÁDIO, PLACAS WIRELLES. 
22/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 107306. PME VITÓRIA DO VALE LOCAÇÃO. Loc.: SP. EMPILHADEIRAS, REBOCADORES E PALETEIRA (13 
PÇS). 22/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107858. STELLANTIS. Loc.: MG, PE. FIAT FREEMONT, FIAT DUCATO, JEEP RENEGADE E OUTROS. 
22/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107631. NEXA. Loc.: MG. APROX 80300 LITROS DE SULFETO SÓDIO TEOR 15-42 LIQUIDO. 23/06/2022 A 
PARTIR DAS 11:00. ID: 107366. ATVOS. Loc.: GO, MS, MT, SP. CAMINHÕES, REBOQUES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, PLANTADORAS, CHASSIS 
DE CARRETAS REBOQUE, SUBSOLADORES. 23/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107673. BRUNALDI. Loc.: SP. TRATORES, PÁ CARREGADEIRA, 
ESCAVADEIRAS, MAQUINA FLORESTAL, TANQUE E OUTROS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107329. COMPARTILHADO 1136A. Loc.: MG, 
PE, PR, RJ, SP. SUCATAS DE MAQUINAS PESADAS DIVERSAS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107330. COMPARTILHADO 1136B. Loc.: MG, 
SP. VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107463. ENGEFORTE / JM LOCAÇÕES. Loc.: MG. ÔNIBUS 
URBANO E ROMPEDOR HIDRÁULICO. 23/06/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 107655. IMC. Loc.: RJ, RN, SP. SUCATA DE EMPILHADEIRAS, 
ÔNIBUS, PLATAFORMAS, VEÍCULOS E ETC. 23/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107627. DHL. Loc.: GO, SP. FREEZERS HORIZONTAIS, ESTEIRA 
TRANSPORTADORA E REFRIGERADORES, PLATAFORMA ELEVATÓRIA, TRANSPALETEIRAS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 16:30. ID: 107732. PME 
UNIMIL. Loc.: SP. PARAFUSOS SEXTAVADOS.

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.

24/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107629. LEILÃO SENAD 002/2022. Loc.: PR. LEILÃO SENAD. 

23/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107979. SOLD GPA. Loc.: SP. LOTE FECHADO COM APROX. 732 ITENS DIVERSOS: (QUADRO ELÉTRICO, 
SPLIT, EXPOSITOR, BALCÃO E OUTROS). 24/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107555. SOLD IMÓVEIS - CURY - AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. 
APTO.71M² NA PRAIA GRANDE/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 24/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 107559. SOLD IMÓVEIS - CURY 
- AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO.70M² NA PRAIA GRANDE/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 24/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 107724. 
SOLD CLARIDON. Loc.: SP. TORNOS AUTOMÁTICOS, BOMBAS SUBMERSÍVEIS, ESMERIL, FURADEIRAS, TSURUMI, ETC. 27/06/2022 A PARTIR 
DAS 9:00. ID: 107830. SOLD COMPARTILHADO EMBU. Loc.: SP. UTENSÍLIOS PARA COZINHA, ELETROELETRÔNICOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS. 
27/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107841. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 70M² NA VILA LUÍS ANTÔNIO EM 
GUARUJÁ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107697. SOLD CONFIANCE EMPILHADEIRAS. Loc.: SP. 
EMPILHADEIRAS LINDE E15, ANO: 2013. 27/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107801. SOLD EMPRESA VENDE. Loc.: SP. RETROFIT DE LOJAS 
- ITENS DE COZINHA INDUSTRIAL. 27/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107916. SOLD MENDES UNIVERSO DA INFORMÁTICA. Loc.: SP. CPUS, 
NOTEBOOKS, CELULARES, ROUPAS E ACESSÓRIOS, ETC. 28/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107592. SOLD GUARANY. Loc.: SP. TORNO 
MECÂNICO, DOBRADEIRAS DE CHAPAS, GUILHOTINAS, FURADEIRAS, ETC. 28/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107794. SOLD ESTAÇÃO DAS 
COZINHAS. Loc.: SP. FORNOS, BATEDEIRAS, CHAPS, BALCÃO REFRIGERADO, CREPEIRAS, ETC. 28/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107484. 
SOLD TRADE RECYCLE. Loc.: RS. AR CONDICIONADO, EXAUSTORES, SWITCHES, CAPACITADORES, ETC. 28/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 
107533. SOLD HABITRAM LIBRIO. Loc.: SP. BENS DE APTO. DECORADO. 28/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107978. SOLD GATÃO TRATORES. 
Loc.: SP. TRATORES AGRÍCOLAS DIVERSOS. 28/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107857. SOLD IDEAL TRACTOR. Loc.: MG. FROTAS LEVES, 
PESADAS E MÁQUINAS, ETC. 23/06/2022 A PARTIR DAS 10:30. ID: 106950. Sold Imóveis - Santander AF 1ª Praça. Loc.: RS. Sobrado 434m² no 
Bairro Jardim Lindoia em Porto Alegre/RS - Percentual de desconto: 72% de deságio sobre o valor de avaliação. 23/06/2022 A PARTIR DAS 
14:00. ID: 106910. Sold Imóveis - Santander AF 2ª Praça. Loc.: SP. Casa 179m² no Condomínio Chácaras Bela Vista em Mairiporã/SP - Percentual 
de desconto: 28% de deságio sobre o valor de avaliação. 27/06/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 108043. Sold Imóveis - Empírica AF - 1ª Praça. 
Loc.: SP. Sala Comercial 81m², 1 Vaga Ocupada na Vila Mogilar em Mogi das Cruzes/SP - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 27/06/2022 A PARTIR 
DAS 12:30. ID: 107360. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: PE. CASA 100M² EM PETROLINA/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª 
PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107211. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: PR. CASA 148M² EM BARREIRINHA EM 
CURITIBA/PR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 13:15. ID: 107246. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. 
Loc.: MS. CASA 132M² NO TAVEIRÓPOLIS EM CAMPO GRANDE/MS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. 
ID: 106727. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 2ª PRAÇA. Loc.: AM. CASA 161M², 01 VAGA NO FLORES EM MANAUS/AM - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 106677. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: PE. APTO 139M² C/ 02 
VAGAS EM RECIFE/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 14:10. ID: 107278. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª 
PRAÇA. Loc.: RJ. APTO 171M², OCUPADO, NILÓPOLIS/RJ. 27/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107243. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª 
PRAÇA. Loc.: RJ. APTO 68M² C/ 01 VAGA NO CENTRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022  
A PARTIR DAS 14:45. ID: 107347. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 49M² C/ 01 VAGA NA VILLA JOINVILLE EM 
ARARAQUARA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 14:50. ID: 107313. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª 
PRAÇA. Loc.: PE. APTO. 61M², 1 VAGA, OCUPADO, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022  
A PARTIR DAS 15:10. ID: 107265. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: RJ. CASA 225M², OCUPADO, NO RIO DE JANEIRO/RJ. 
27/06/2022 A PARTIR DAS 15:20. ID: 107489. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA, OCUPADO, NO BAIRRO SANTA 
TEREZINHA, PIRACICABA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 107235. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER 
- AF 2ª PRAÇA. Loc.: PA. APTO 95M², 1 VAGA NO CENTRO, ANANINDEUA/PA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 
15:50. ID: 107335. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: CE. APTO. 106M², 2 VAGAS, OCUPADO, MEIRELES, FORTALEZA/CE. 
27/06/2022 A PARTIR DAS 16:30. ID: 107807. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 56M² E 01 VAGA 12M² NO JARDIM 
IRACEMA EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 

27/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 106885. TORNEARIA TONINHO. Loc.: PR. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SKIDDER IMPLEMENTOS 
AGRICOLAS. 27/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 107117. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA PR. Loc.: PR. IMÓVEL RURAL 
- VEÍCULOS - ÔNIBUS - CAMINHÕES - MÁQUINAS PESADAS - SUCATAS. 

24/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107641. LOG BUSINESS. Loc.: MG, SP. PORTA PALLETS, PALETEIRA ELÉTRICA PALETRANS, MÓDULOS DE 
PRATELEIRAS, CHAPAS DE AÇO VAZADO, ESTEIRA TRANSPORTADORA COM DETECTO. 28/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107835. EZ 
COMEX. Loc.: SP. MÁQUINA DE METALIZAÇÃO, TORNO MECÂNICO, ESTEIRA TRANSPORTADORA, MAQUINAS DE SOLDA, VARREDORA, 
ANILHAS EM AÇO.  28/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107896. PME SCARTO DI METALLO. Loc.: SP. BOBINAS CHAPAS DE AÇO SILÍCIO. 

28/06/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 107951. PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA/SC. Loc.: SC. ÔNIBUS E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. 

24/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 107574. LEILÃO DE BENS EM GERAL. Loc.: SP. EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS, EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS E COZINHA INDUSTRIAL. 

28/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107497. PM DIONISIO CERQUEIRA. Loc.: SC. VEÍCULOS, CAMINHÕES, SEMIREBOQUES, CAVALO 
MECÂNICO, PÁ CARREGADEIRA. 

23/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107960. PME VEÍCULOS FSS. Loc.: SP. I/VW JETTA 2.0, 2011/2012 E CITROEN/C3 EXCL 14 FLEX 2011/2012. 
23/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107956. PME Veículos FSS. Loc.: SP. I/VW JETTA 2.0, 2011/2012 e CITROEN/C3 EXCL 14 FLEX 2011/2012. 

23/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107415. SRPRF/MG SETE LAGOAS. Loc.: MG. Veículos e Sucatas. 23/06/2022 A PARTIR DAS 10:00.  
ID: 107417. SRPRF/MG JOAO MONLEVADE. Loc.: MG. Veículos e Sucatas. 

26/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107326. IMÓVEL. Loc.: SP. TERRENO COM 750M² NO ITAIM PAULISTA, ZONA LESTE DE SÃO PAULO. 
28/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 107884. Mercatem. Loc.: SP. Impressoras, Balanças, Exaustores e outros. 

22/06/2022 A PARTIR DAS 17:30. ID: 107939. COMPARTILHADO PME/SOLD. Loc.: SP. MOTOGERADOR SILENCIOSO BUFFALO 6500 BFDE. 
23/06/2022 A PARTIR DAS 12:30. ID: 108039. OUTLET SEQUOIA (EMBU). Loc.: SP. ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS. 24/06/2022 A 
PARTIR DAS 11:00. ID: 107577. MEGARA. Loc.: SP. VEÍCULOS, CAMINHÕES, SEMIREBOQUES, CAVALOS MECÂNICOS, VARREDEIRAS, 
CONTAINERS, MAQUINAS PESADAS. 24/06/2022 A PARTIR DAS 12:30. ID: 107934. BASF. Loc.: BA, GO, MT, PR, SP, TO. PULVERIZADOR, AR 
CONDICIONADO, BEBEDOURO, COMPRESSOR E ETC. 24/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107997. ALCOA. Loc.: PA. EPIS, GRUAS GIRATÓRIAS, 
MÓDULOS ELETRÔNICOS, CÉLULA CARGA. 24/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107914. GRUPO IBRAP. Loc.: SC. SILICONES INCOLOR IBRAP. 
24/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107875. DHL. Loc.: RJ, SP. TRANSPALETEIRA, EMPILHADEIRAS, CARREGADORES DE BATERIAS 
TRACIONARIA E ETC. 24/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107789. CARGILL. Loc.: PA, PR. FIAT WEEKEND E EMBARCAÇÃO. 24/06/2022 A 
PARTIR DAS 15:30. ID: 107967. TUPY. Loc.: SC. CENTRO USINAGEM MORI SEIKI SH500. 24/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107864. 
SUPREMA. Loc.: MG. CAMINHÃO, ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 106337. DHL. Loc.: SP. CAMINHÕES 
GUINDAUTOS CARGA SECA MB. 27/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107920. SANTA COLOMBA. Loc.: BA. PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO. 
28/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107735. SL LOGÍSTICA. Loc.: BA. PÁ CARREGADEIRA, ESCAVADEIRAS, TRATOR, CHASSI DE TRATOR, 
CONCHAS, MOTORES, PEÇAS DIVERSAS E OUTROS. 28/06/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 107953. CAMARGO CORRÊA. Loc.: MG. TALHAS 
MANUAIS, MESAS DE TESTE, TUBOS, ROLDANAS, CINTAS, TIFORS, GERADORES, CARREGADORES DE BATERIA. 28/06/2022 A PARTIR DAS 
12:00. ID: 107829. C&A. Loc.: SP. CESTOS OR.G MED PEVC. 28/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 107954. JSL. Loc.: GO, PA, PE, RS, SP. FIAT 
DUCATO, SUCATA DE CAVALOS MECÂNICOS, REBOQUES, SEMIREBOQUES, EMPILHADEIRAS, PALETEIRAS, TRANSPALETEIRAS, REBOCADORES. 
28/06/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 107957. SOTREQ. Loc.: MG. PEÇAS CATERPILLAR. 

28/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107762. FLEXX LEILOES. Loc.: ES. MOTOCICLETAS, VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS. 

22/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107846. 15º VARA RELAÇÕES CONSUMO - SALVADOR/BA. Loc.: BA. LEILÃO DE IMÓVEIS - SALVADOR 
PRIME.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Eduardo Sylvio Schanzer - JUCESP nº 452 
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

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. Francisco Donizetti Tripoloni - JUCESP nº 626 
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Jean Robson Wust, matrícula nº 3333 
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Joney Marcelo Lopes Ferreira - JUCEPAR nº 19-302/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.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. José Roberto Resende de Oliveira - JUCEMG 960
 Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Ligia Seixas - JUCESP nº 892 
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

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. Servidora Tatiana Sampaio, matricula nº 279344  
 Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. 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.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Servidor: Evandro João Rauber nomeado pelo Decreto Municipal 
nº 018/2019  - Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. 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.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Afonso Marangoni - JUCEPA nº 12/046-L 
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. André Luiz Wuitschik - JUCEPAR 20/327_L  
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

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. Viriato Domingues Cravo - JUCEB nº 15/055964-0 
 Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.
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EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO(A)(S) 
EXECUTADO(A)(S) - Fiat/Palio EL 1.5, 4p, ano/mod. 98/99, álcool, branca - 2ª Vara Cível da Comarca de Catanduva/SP - PROCESSO Nº 0007694-
03.2009.8.26.0132 (Nº de Ordem 806/09) - INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) TÁCITO RIBEIRO COSTA FILHO, LEDA ERCÍLIA BORSATTO RIBEIRO 
COSTA, intimação do credor com penhora anteriormente averbada BANCO DO BRASIL S/A. 1º pregão: Início em 01/07/2022 - Encerramento: 
04/07/2022. Horário: 09:00 horas. 2º pregão: Início em 04/07/2022 - Encerramento: 24/07/2022. Horário: 09:00 horas. BEM OFERTADO: Lote 1 
- Um veículo marca/modelo Fiat/Palio EL 1.5, 4 portas, placa CXE4442, cor branca, ano de fabricação 1998, modelo 1999, combustível álcool, 
chassi final 5316, em regular estado de uso e conservação meus gastos. Renavam: 00713425350.Valor da Avalição em 26 de Junho de 2014: R$ 
8.000,00 (oito mil reais). Valor da avaliação atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em Março/2022: R$ 
12.684,11 (Doze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e onze centavos). Depositário: Tácito Ribeiro Costa Filho. Local do bem: Rua Cotia, 493, 
Parque Residencial Agudo Romão, Catanduva/SP. Não há nos autos informação sobre Recurso pendente de julgamento sobre o(s) bem(ns) a 
ser(em) leiloado(s). O inteiro teor do edital e demais informações sobre os leilões estão disponíveis no portal: www.maisativojudicial.com.br.
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EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO(A)(S) 
EXECUTADO(A)(S) - Ford Ranger XLS, ano/mod. 13/13, flex, prata - 2ª Vara Cível da Comarca de Barretos/SP - PROCESSO Nº 1008198-
10.2020.8.26.0066 (Nº de Ordem 2030/20) - INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) A.L.A, do coproprietário de bem indivisível THAIS SHIMIZU. 1º 
pregão: Início em 04/07/2022 - Encerramento: 07/07/2022. Horário: 14:00 horas. 2º pregão: Início em 07/07/2022 - Encerramento: 27/07/2022. 
Horário: 14:00 horas. BEM OFERTADO: Lote 1 - 01 (um) veículo Marca/Modelo Ford Ranger XLS, Modelo 2013, Cor Prata, Placa FES9978, em 
regular estado de conservação e funcionamento, flex, amassado na lateral direita, caçamba, coluna e porta. Tampa de caçamba amassada, para-
lama dianteiro direito amassado, para-choque dianteiro avariado, teto amassado. Obs.: Veículo registrado em nome de THAIS SHIMIZU. Valor da 
avaliação em 22/11/2021 conforme Tabela Fipe: R$ 77.721,00 (setenta e sete mil e setecentos e vinte e um reais). Depositário: Thais Shimizu. 
Local do bem: Avenida 13, 2.327, America, Barretos/SP. Sobre o(s) bem(ns) a ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento. O 
inteiro teor do edital e demais informações sobre os leilões estão disponíveis no portal: www.maisativojudicial.com.br. Ligue já: 

11. 3729-6600

Publique 
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TERÇA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2022 

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente 
autorizada pelo Bradesco Administradora de Consórcios LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 52.568.821/0001-22, 
promoverá, na forma da Lei 9.514/97, nas datas de 05/07/22 (1º leilão) e 12/07/22 (2º leilão), ambas às 9h30, o 
leilão do seguinte lote: Lote 8 - Embu-Guaçu/SP. Lot. Fazenda Ilha. Rua Páscoa (Lt. 16 da Qd. 105). Ter. c/ 667,84m². 
Mat. 73.078 do RI de Itapecerica da Serra/SP. Obs.: O acesso ao terreno se dará pela Av. Ernesto João Marcelino. 
Ocupado. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 187.471,50. 2º Leilão R$ 90.658,27 (caso não seja arrematado no
1º leilão). COND. DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro 
prévio no site da Leiloeira. OBS.: O Fiduciante possui direito de preferência de compra, nos termos da lei.

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE - IMÓVEL EM EMBU-GUAÇU/SP
Acesse o site: leiloes.com.br e participe!

(51) 3535.1000 • Cond. Pgto. e Venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e leiloes.com.br • imoveis@pestanaleiloes.com.br

38ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos bens imóveis abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação da executada: RUTH TEBET (CPF/MF Nº 279.600.658-
10); bem como os herdeiros sucessores: EMILY SUYAN TEBET (CPF/MF Nº 085.586.268-80), JORGE TEBET SOBRINHO (CPF/MF Nº 029.856.878-02) e EDUARDO TEBET JUNIOR (CPF/
MF Nº 029.495.672-60).
 A MM. Juíza de Direito Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, da 38ª Vara Cível – Foro Central Cível, 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 Arbitramento Judicial de Honorários Advocatícios com Base no Contrato Convencionado, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por ANALICE QUEIROZ
DE ALMEIDA PRADO (CPF/MF Nº 641.831.908-78) em face de RUTH TEBET (CPF/MF Nº 279.600.658-10), nos autos do Processo nº 1026204-70.2014.8.26.0100/02, tendo como Processo Principal
o nº 1052358-62.2013.8.26.0100, e foi designada a venda dos bens 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 – IMÓVEIS: LOTE 01 –  Localização do Imóvel: Rua Wilton Paes de Almeida, nº 87, Jardim Foz – Praia dos Sonhos, Itanhaém/SP, CEP: 11740-000 – Descrição do Imóvel: Imóvel edificado sob o nº 87,
contendo 218,35m² de área construída, junto ao seu terreno, formado pela parte alodial do lote 2 da quadra 2, do Jardim Foz, Município de Itanhaém, com a área total - de 232,00ms², que assim se descreve e caracteriza:
14,00ms de frente para a Rua 2; pelo lado direito, de quem do referido imóvel olha para a mencionada via pública, mede 17,72ms e confronta com o lote 3; pelo lado esquerdo, no mesmo sentido, mede em curva 18,00ns,
e confronta com o remanescente do mesmo lote, “ pertencente a área de marinha; e finalmente nos fundos, mede - 13,33ms e confronta com parte do lote 9.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 012.002.002.0000.001675
Matrícula Imobiliária n° 17.196 Registro de Imóveis de Itanhaém/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
Av. 02 05/02/2018 Penhora Exequenda Proc. nº 1026204-70.2014.8.26.0100/02 Analice Queiroz de Almeida Prado
LOTE 02 – Localização do Imóvel: Rua Wilton Paes de Almeida, nº 87, Jardim Foz – Praia dos Sonhos, Itanhaém/SP, CEP: 11740-000 – Descrição do Imóvel: Imóvel edificado sob o nº 87, contendo 218,35m²
de área construída, junto ao seu terreno, formado pelo lote 3 da quadra 2, do Jardim Foz, Município de Itanhaém, medindo 17,00ms de frente para a Rua Wilton Paes de Almeida, antiga Rua 2, pelo lado direito de quem
da referida rua olha o imóvel, mede 17,72ms da frente aos fundos, confrontando com os lotes 2 e 9; pelo lado esquerdo mede 16,51ms da frente aos fundos, confrontando com o lote 4, e nos - fundos mede 18,00ms,
confrontando com a Rua do Costão, encerrando a área de 300,00ms2.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 012.002.002.0000.001675
Matrícula Imobiliária n° 17.442 Registro de Imóveis de Itanhaém/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
Av. 06 22/07/2021 Penhora Exequenda Proc. nº 1026204-70.2014.8.26.0100/02 Analice Queiroz de Almeida Prado
OBS 01: A Matrícula Imobiliária nº 17.442 anteriormente era composta pelos lotes 03 e 08, no entanto o lote 08, com a área de 285,00m², foi vendido, abrindo nova Matrícula para este (Av. 05). Deste modo, a presente
descrição do imóvel foi elaborada com base apenas no lote remanescente a ser leiloado (lote 03), isto é, não considerando as metragens referentes ao lote 08 (Matrícula nº 109.057).
OBS PARA TODOS OS LOTES:
OBS 01: Ambos os lotes constituem o imóvel sob o nº 87 da Rua Wilton Paes de Almeida, contendo ao todo 218,35m² de área construída e 597m² de área total (Certidão de Valor Venal).
OBS 02: Os lotes serão leiloados em conjunto, tendo em vista que formam fisicamente um único imóvel e assim foram avaliados (Certidão de Valor Venal e Avaliação às fls. 321/325).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 652.034,69 (Jul/2021 – Avaliação às fls. 321/325).
Valor de avaliação atualizado: R$ 722.008,90 (Mai/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 94.431,38 (Mai/2022) sendo R$ 3.866,27 referente ao IPTU do ano de 2022 e R$ 90.565,11 referente aos débitos inscritos na Dívida Ativa dos anos de 1996, 2002, 2007, 2008 e 2010 a 2021.
Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 210.112,93 (Jun/2021 – Fls. 298/301).
02 - A 1ª praça terá início em 28 de junho de 2022, às 17 horas, e se encerrará no dia 01 de julho de 2022, às 17 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 01 de julho de 2022, às 17 horas, e se encerrará em 25 de julho de 2022, às 17 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).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo
sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição
dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-
se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de
até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED
ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC, 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, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado
de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou
prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento
CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio 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, 30 de maio de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DRA. CAROLINA DE FIGUEIREDO DORLHIAC NOGUEIRA - JUÍZA DE DIREITO

20/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107080. SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA. Loc.: PR. LEILÃO DETO. 
22/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107097. 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.

20/06/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 107806. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 56M² E 01 VAGA 12M² NO JARDIM 
IRACEMA EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 21/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107824. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER. 
Loc.: MA, PR, SP. PAGAMENTO EM ATÉ 420 MESES USE O FGTS. 22/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107399. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 
1ª PRAÇA. Loc.: MT. APTO 100M² C/ 02 VAGAS NO BAIRRO DO AREÃO EM CUIABÁ/MT - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 22/06/2022 A 
PARTIR DAS 14:00. ID: 107160. SOLD GUIMARÃES T. LOC. MCR. Loc.: BA. ÔNIBUS MERCEDES-BENZ E ÔNIBUS VOLVO. 22/06/2022 A PARTIR 
DAS 14:30. ID: 107391. SOLD AUTO SOCORRO COBO. Loc.: SP. CAMINHÕES PLATAFORMA E GUINCHO MB. 22/06/2022 A PARTIR DAS 15:30. 
ID: 107729. SOLD IMPEX TRADE. Loc.: SP. MÓVEIS E ELETROS. 22/06/2022 A PARTIR DAS 16:30. ID: 107727. SOLD SOLUÇÕES PORTA PALLETS. 
Loc.: PR. MÓDULOS DE PORTA PALLET, PROTETORES DE COLUNAS E OUTROS. 22/06/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 107642. SOLD 
RALMAQUINAS. Loc.: RS. PRENSA HIDRÁULICA COM 700 TON COM MESA EXTRATORA. 23/06/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 107396. SOLD 
IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SE. APTO 78M² EM ARACAJU/SE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 23/06/2022 A PARTIR DAS 
10:30. ID: 106950. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: RS. SOBRADO 434M² NO BAIRRO JARDIM LINDOIA EM PORTO ALEGRE/RS 
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 23/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 106905. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 
231M² NA VIVENDA DAS CEREJEIRAS - VALINHOS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 23/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107677. SOLD 
MARQUISE PARK VIEW (DECORADOS). Loc.: SP. BENS DE APTO DECORADO. 23/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107604. SOLD ELG. Loc.: SC. 
DIVERSOS ITENS DO MUNDO GAMER. 23/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107328. SOLD EVX VEÍCULOS ELÉTRICOS. Loc.: SP. SINSKI E- MAX, 
MOTOS, QUADRICICLO, CARREGADOR, ESTAÇÃO DE TRABALHO E OUTROS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 105956. SOLD IMÓVEIS - 
SANTANDER - AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 120M², 1 VAGA NA VILA NILO, SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 23/06/2022 A 
PARTIR DAS 14:30. ID: 107590. SOLD TOK & SOK. Loc.: MG. CAMAS, MESAS, CADEIRAS, ETC. 23/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 106419. 
SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: PE. APTO 79M² C/ 01 VAGA EM SALGUEIRO/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 
20/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107233. Sold Imóveis - Santander - AF. Loc.: PA. Apto 95m², 1 Vaga no Centro, Ananindeua/PA - 
Percentual de desconto: 53% de deságio sobre o valor de avaliação. 23/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 106910. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER 
AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 179M² NO CONDOMÍNIO CHÁCARAS BELA VISTA EM MAIRIPORÃ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. 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.

21/06/2022 A PARTIR DAS 13:11. ID: 107572. VALERICO E F.M. Loc.: SP. FORNO, GELADEIRA, LIQUIDIFICADOR, PROCESSADOR, TANQUE, 
BOMBAS E ETC.

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: Bruno Silva Santucci - JUCESP nº 937.
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.

22/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107639. LOG SYSTEMS. Loc.: SP. PORTA PALLETS, CESTOS ARAMADOS, BANDEJAS EM AÇO, ESTEIRA 
TRANSPORTADORA, PROTETORES PARA PÉS DE PORTA PALLETS, TELAS ARAMADA. 22/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107545. PME 
MEGATREND. Loc.: SP. TALHAS, GUINCHOS, EMPILHADEIRAS, MOTORES, BALANÇAS, FERRAMENTAS E OUTROS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 
14:30. ID: 107640. EZ COMEX. Loc.: SP. MERCEDEZ A45 AMG ANO 2016, VW VOYAGE 10 FLEX, GERADOR DIESEL 340/310 KVA WEG, GERADOR 
DIESEL ESTEMAC 360/400 KVA, TRATOR DIE.

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.

23/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 101966. LEILÃO HOTEL ALMEIDA. Loc.: ES. RELÓGIOS E MATERIAIS DIVERSOS.
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: Gustavo Bolzan - JUCEES nº 073/2020.

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

23/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107440. SRPRF-MG VALADARES. Loc.: MG. VEÍCULOS E SUCATAS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 
107456. SRPRF-MG TEÓFILO OTONI. Loc.: MG. VEÍCULOS E SUCATAS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107453. SRPRF-MG POÇOS DE 
CALDAS. Loc.: MG. VEÍCULOS E SUCATAS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107420. SRPRF/MG CARMÓPOLIS. Loc.: MG. VEÍCULOS E 
SUCATAS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107465. SRPRF-MG PARACATU. Loc.: MG. VEÍCULOS E SUCATAS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 
10:00. ID: 107424. SRPRF/MG JUIZ DE FORA. Loc.: MG. VEÍCULOS E SUCATAS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107492. SRPRF/MG 
METROPOLITANA. Loc.: MG. VEÍCULOS E SUCATAS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107443. SRPRF-MG LEOPODINA. Loc.: MG. VEÍCULOS 
E SUCATAS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107415. SRPRF/MG SETE LAGOAS. Loc.: MG. Veículos e Sucatas. 23/06/2022 A PARTIR DAS 
10:00. ID: 107417. SRPRF/MG JOAO MONLEVADE. Loc.: MG. Veículos e Sucatas.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: José Roberto Resende de Oliveira - JUCEMG 960.
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.

22/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 107384. LEILÃO COMPARTILHADO DE DIVERSOS ITENS. Loc.: SC. EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. 
23/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 107485. FELIPE MICHELS ZADRA. Loc.: RS. EQUIPAMENTOS BRITAGEM.

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: Marciano Mauro Pagliarini - JUCESC nº AARC 458.
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 10:00. ID: 107678. TREND TECHNOLOGIES - PLATAFORMA GESTOR - CONDICIONAIS (2). Loc.: SP. TREND 
TECHNOLOGIES - PLATAFORMA GESTOR - CONDICIONAIS (2). 20/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107800. SANTANA SOLUÇÕES AGRÍCOLAS. 
Loc.: ES, GO, SP. VEICULO LEVE, CAMINHÕES, SEMIRREBOQUE, GUINDASTE, TANQUE, CABEÇOTES E OUTROS. 20/06/2022 A PARTIR DAS 
16:30. ID: 107116. PORTONAVE. Loc.: SC. GRUPO GERADOR STAMFORD. 21/06/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 107783. CONCRELAGOS. Loc.: 
RJ. CAMINHÕES, PERFURATRIZ, CARROCERIAS, PENEIRAS. 21/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107831. OUTLET SEQUOIA (EMBU). Loc.: SP. 
ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS. 21/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107749. ELEKTRO. Loc.: SC, SP. VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, 
CAMINHÕES E REBOQUES. 22/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107743. OUTLET SEQUOIA (EMBU). Loc.: SP. ELETROELETRÔNICOS E 
MOBILIÁRIOS. 22/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 106849. AVIVA. Loc.: GO. TRANSFORMADOR, VÁLVULA, DISJUNTOR, PEÇAS DE VEÍCULOS, 
AMORTECEDOR, ETC. 22/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107282. GOCIL. Loc.: BA, SP. FONES DE LAPELA PARA RÁDIO, PLACAS WIRELLES. 
22/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 107306. PME VITÓRIA DO VALE LOCAÇÃO. Loc.: SP. EMPILHADEIRAS, REBOCADORES E PALETEIRA (13 
PÇS). 22/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107858. STELLANTIS. Loc.: MG, PE. FIAT FREEMONT, FIAT DUCATO, JEEP RENEGADE E OUTROS. 
22/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107631. NEXA. Loc.: MG. APROX 80300 LITROS DE SULFETO SÓDIO TEOR 15-42 LIQUIDO. 23/06/2022 A 
PARTIR DAS 11:00. ID: 107366. ATVOS. Loc.: GO, MS, MT, SP. CAMINHÕES, REBOQUES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, PLANTADORAS, CHASSIS 
DE CARRETAS REBOQUE, SUBSOLADORES. 23/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107673. BRUNALDI. Loc.: SP. TRATORES, PÁ CARREGADEIRA, 
ESCAVADEIRAS, MAQUINA FLORESTAL, TANQUE E OUTROS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107329. COMPARTILHADO 1136A. Loc.: MG, 
PE, PR, RJ, SP. SUCATAS DE MAQUINAS PESADAS DIVERSAS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107330. COMPARTILHADO 1136B. Loc.: MG, 
SP. VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107463. ENGEFORTE / JM LOCAÇÕES. Loc.: MG. ÔNIBUS 
URBANO E ROMPEDOR HIDRÁULICO. 23/06/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 107655. IMC. Loc.: RJ, RN, SP. SUCATA DE EMPILHADEIRAS, 
ÔNIBUS, PLATAFORMAS, VEÍCULOS E ETC. 23/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107627. DHL. Loc.: GO, SP. FREEZERS HORIZONTAIS, ESTEIRA 
TRANSPORTADORA E REFRIGERADORES, PLATAFORMA ELEVATÓRIA, TRANSPALETEIRAS. 23/06/2022 A PARTIR DAS 16:30. ID: 107732. PME 
UNIMIL. Loc.: SP. PARAFUSOS SEXTAVADOS.

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.

24/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107629. LEILÃO SENAD 002/2022. Loc.: PR. LEILÃO SENAD. 

23/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107979. SOLD GPA. Loc.: SP. LOTE FECHADO COM APROX. 732 ITENS DIVERSOS: (QUADRO ELÉTRICO, 
SPLIT, EXPOSITOR, BALCÃO E OUTROS). 24/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107555. SOLD IMÓVEIS - CURY - AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. 
APTO.71M² NA PRAIA GRANDE/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 24/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 107559. SOLD IMÓVEIS - CURY 
- AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO.70M² NA PRAIA GRANDE/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 24/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 107724. 
SOLD CLARIDON. Loc.: SP. TORNOS AUTOMÁTICOS, BOMBAS SUBMERSÍVEIS, ESMERIL, FURADEIRAS, TSURUMI, ETC. 27/06/2022 A PARTIR 
DAS 9:00. ID: 107830. SOLD COMPARTILHADO EMBU. Loc.: SP. UTENSÍLIOS PARA COZINHA, ELETROELETRÔNICOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS. 
27/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107841. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 70M² NA VILA LUÍS ANTÔNIO EM 
GUARUJÁ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107697. SOLD CONFIANCE EMPILHADEIRAS. Loc.: SP. 
EMPILHADEIRAS LINDE E15, ANO: 2013. 27/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107801. SOLD EMPRESA VENDE. Loc.: SP. RETROFIT DE LOJAS 
- ITENS DE COZINHA INDUSTRIAL. 27/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107916. SOLD MENDES UNIVERSO DA INFORMÁTICA. Loc.: SP. CPUS, 
NOTEBOOKS, CELULARES, ROUPAS E ACESSÓRIOS, ETC. 28/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107592. SOLD GUARANY. Loc.: SP. TORNO 
MECÂNICO, DOBRADEIRAS DE CHAPAS, GUILHOTINAS, FURADEIRAS, ETC. 28/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107794. SOLD ESTAÇÃO DAS 
COZINHAS. Loc.: SP. FORNOS, BATEDEIRAS, CHAPS, BALCÃO REFRIGERADO, CREPEIRAS, ETC. 28/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107484. 
SOLD TRADE RECYCLE. Loc.: RS. AR CONDICIONADO, EXAUSTORES, SWITCHES, CAPACITADORES, ETC. 28/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 
107533. SOLD HABITRAM LIBRIO. Loc.: SP. BENS DE APTO. DECORADO. 28/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107978. SOLD GATÃO TRATORES. 
Loc.: SP. TRATORES AGRÍCOLAS DIVERSOS. 28/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107857. SOLD IDEAL TRACTOR. Loc.: MG. FROTAS LEVES, 
PESADAS E MÁQUINAS, ETC. 23/06/2022 A PARTIR DAS 10:30. ID: 106950. Sold Imóveis - Santander AF 1ª Praça. Loc.: RS. Sobrado 434m² no 
Bairro Jardim Lindoia em Porto Alegre/RS - Percentual de desconto: 72% de deságio sobre o valor de avaliação. 23/06/2022 A PARTIR DAS 
14:00. ID: 106910. Sold Imóveis - Santander AF 2ª Praça. Loc.: SP. Casa 179m² no Condomínio Chácaras Bela Vista em Mairiporã/SP - Percentual 
de desconto: 28% de deságio sobre o valor de avaliação. 27/06/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 108043. Sold Imóveis - Empírica AF - 1ª Praça. 
Loc.: SP. Sala Comercial 81m², 1 Vaga Ocupada na Vila Mogilar em Mogi das Cruzes/SP - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 27/06/2022 A PARTIR 
DAS 12:30. ID: 107360. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: PE. CASA 100M² EM PETROLINA/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª 
PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107211. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: PR. CASA 148M² EM BARREIRINHA EM 
CURITIBA/PR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 13:15. ID: 107246. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. 
Loc.: MS. CASA 132M² NO TAVEIRÓPOLIS EM CAMPO GRANDE/MS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. 
ID: 106727. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 2ª PRAÇA. Loc.: AM. CASA 161M², 01 VAGA NO FLORES EM MANAUS/AM - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 106677. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: PE. APTO 139M² C/ 02 
VAGAS EM RECIFE/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 14:10. ID: 107278. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª 
PRAÇA. Loc.: RJ. APTO 171M², OCUPADO, NILÓPOLIS/RJ. 27/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107243. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª 
PRAÇA. Loc.: RJ. APTO 68M² C/ 01 VAGA NO CENTRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022  
A PARTIR DAS 14:45. ID: 107347. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 49M² C/ 01 VAGA NA VILLA JOINVILLE EM 
ARARAQUARA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 14:50. ID: 107313. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª 
PRAÇA. Loc.: PE. APTO. 61M², 1 VAGA, OCUPADO, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022  
A PARTIR DAS 15:10. ID: 107265. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: RJ. CASA 225M², OCUPADO, NO RIO DE JANEIRO/RJ. 
27/06/2022 A PARTIR DAS 15:20. ID: 107489. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA, OCUPADO, NO BAIRRO SANTA 
TEREZINHA, PIRACICABA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 107235. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER 
- AF 2ª PRAÇA. Loc.: PA. APTO 95M², 1 VAGA NO CENTRO, ANANINDEUA/PA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 
15:50. ID: 107335. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: CE. APTO. 106M², 2 VAGAS, OCUPADO, MEIRELES, FORTALEZA/CE. 
27/06/2022 A PARTIR DAS 16:30. ID: 107807. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 56M² E 01 VAGA 12M² NO JARDIM 
IRACEMA EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 

27/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 106885. TORNEARIA TONINHO. Loc.: PR. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SKIDDER IMPLEMENTOS 
AGRICOLAS. 27/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 107117. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA PR. Loc.: PR. IMÓVEL RURAL 
- VEÍCULOS - ÔNIBUS - CAMINHÕES - MÁQUINAS PESADAS - SUCATAS. 

24/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107641. LOG BUSINESS. Loc.: MG, SP. PORTA PALLETS, PALETEIRA ELÉTRICA PALETRANS, MÓDULOS DE 
PRATELEIRAS, CHAPAS DE AÇO VAZADO, ESTEIRA TRANSPORTADORA COM DETECTO. 28/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107835. EZ 
COMEX. Loc.: SP. MÁQUINA DE METALIZAÇÃO, TORNO MECÂNICO, ESTEIRA TRANSPORTADORA, MAQUINAS DE SOLDA, VARREDORA, 
ANILHAS EM AÇO.  28/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107896. PME SCARTO DI METALLO. Loc.: SP. BOBINAS CHAPAS DE AÇO SILÍCIO. 

28/06/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 107951. PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA/SC. Loc.: SC. ÔNIBUS E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. 

24/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 107574. LEILÃO DE BENS EM GERAL. Loc.: SP. EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS, EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS E COZINHA INDUSTRIAL. 

28/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107497. PM DIONISIO CERQUEIRA. Loc.: SC. VEÍCULOS, CAMINHÕES, SEMIREBOQUES, CAVALO 
MECÂNICO, PÁ CARREGADEIRA. 

23/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107960. PME VEÍCULOS FSS. Loc.: SP. I/VW JETTA 2.0, 2011/2012 E CITROEN/C3 EXCL 14 FLEX 2011/2012. 
23/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107956. PME Veículos FSS. Loc.: SP. I/VW JETTA 2.0, 2011/2012 e CITROEN/C3 EXCL 14 FLEX 2011/2012. 

23/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107415. SRPRF/MG SETE LAGOAS. Loc.: MG. Veículos e Sucatas. 23/06/2022 A PARTIR DAS 10:00.  
ID: 107417. SRPRF/MG JOAO MONLEVADE. Loc.: MG. Veículos e Sucatas. 

26/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107326. IMÓVEL. Loc.: SP. TERRENO COM 750M² NO ITAIM PAULISTA, ZONA LESTE DE SÃO PAULO. 
28/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 107884. Mercatem. Loc.: SP. Impressoras, Balanças, Exaustores e outros. 

22/06/2022 A PARTIR DAS 17:30. ID: 107939. COMPARTILHADO PME/SOLD. Loc.: SP. MOTOGERADOR SILENCIOSO BUFFALO 6500 BFDE. 
23/06/2022 A PARTIR DAS 12:30. ID: 108039. OUTLET SEQUOIA (EMBU). Loc.: SP. ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS. 24/06/2022 A 
PARTIR DAS 11:00. ID: 107577. MEGARA. Loc.: SP. VEÍCULOS, CAMINHÕES, SEMIREBOQUES, CAVALOS MECÂNICOS, VARREDEIRAS, 
CONTAINERS, MAQUINAS PESADAS. 24/06/2022 A PARTIR DAS 12:30. ID: 107934. BASF. Loc.: BA, GO, MT, PR, SP, TO. PULVERIZADOR, AR 
CONDICIONADO, BEBEDOURO, COMPRESSOR E ETC. 24/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107997. ALCOA. Loc.: PA. EPIS, GRUAS GIRATÓRIAS, 
MÓDULOS ELETRÔNICOS, CÉLULA CARGA. 24/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107914. GRUPO IBRAP. Loc.: SC. SILICONES INCOLOR IBRAP. 
24/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107875. DHL. Loc.: RJ, SP. TRANSPALETEIRA, EMPILHADEIRAS, CARREGADORES DE BATERIAS 
TRACIONARIA E ETC. 24/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107789. CARGILL. Loc.: PA, PR. FIAT WEEKEND E EMBARCAÇÃO. 24/06/2022 A 
PARTIR DAS 15:30. ID: 107967. TUPY. Loc.: SC. CENTRO USINAGEM MORI SEIKI SH500. 24/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107864. 
SUPREMA. Loc.: MG. CAMINHÃO, ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 106337. DHL. Loc.: SP. CAMINHÕES 
GUINDAUTOS CARGA SECA MB. 27/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107920. SANTA COLOMBA. Loc.: BA. PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO. 
28/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107735. SL LOGÍSTICA. Loc.: BA. PÁ CARREGADEIRA, ESCAVADEIRAS, TRATOR, CHASSI DE TRATOR, 
CONCHAS, MOTORES, PEÇAS DIVERSAS E OUTROS. 28/06/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 107953. CAMARGO CORRÊA. Loc.: MG. TALHAS 
MANUAIS, MESAS DE TESTE, TUBOS, ROLDANAS, CINTAS, TIFORS, GERADORES, CARREGADORES DE BATERIA. 28/06/2022 A PARTIR DAS 
12:00. ID: 107829. C&A. Loc.: SP. CESTOS OR.G MED PEVC. 28/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 107954. JSL. Loc.: GO, PA, PE, RS, SP. FIAT 
DUCATO, SUCATA DE CAVALOS MECÂNICOS, REBOQUES, SEMIREBOQUES, EMPILHADEIRAS, PALETEIRAS, TRANSPALETEIRAS, REBOCADORES. 
28/06/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 107957. SOTREQ. Loc.: MG. PEÇAS CATERPILLAR. 

28/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107762. FLEXX LEILOES. Loc.: ES. MOTOCICLETAS, VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS. 

22/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107846. 15º VARA RELAÇÕES CONSUMO - SALVADOR/BA. Loc.: BA. LEILÃO DE IMÓVEIS - SALVADOR 
PRIME.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Eduardo Sylvio Schanzer - JUCESP nº 452 
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

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. Francisco Donizetti Tripoloni - JUCESP nº 626 
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Jean Robson Wust, matrícula nº 3333 
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Joney Marcelo Lopes Ferreira - JUCEPAR nº 19-302/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.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. José Roberto Resende de Oliveira - JUCEMG 960
 Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Ligia Seixas - JUCESP nº 892 
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

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. Servidora Tatiana Sampaio, matricula nº 279344  
 Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. 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.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Servidor: Evandro João Rauber nomeado pelo Decreto Municipal 
nº 018/2019  - Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. 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.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Afonso Marangoni - JUCEPA nº 12/046-L 
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. André Luiz Wuitschik - JUCEPAR 20/327_L  
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

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. Viriato Domingues Cravo - JUCEB nº 15/055964-0 
 Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.
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EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO(A)(S) 
EXECUTADO(A)(S) - Fiat/Palio EL 1.5, 4p, ano/mod. 98/99, álcool, branca - 2ª Vara Cível da Comarca de Catanduva/SP - PROCESSO Nº 0007694-
03.2009.8.26.0132 (Nº de Ordem 806/09) - INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) TÁCITO RIBEIRO COSTA FILHO, LEDA ERCÍLIA BORSATTO RIBEIRO 
COSTA, intimação do credor com penhora anteriormente averbada BANCO DO BRASIL S/A. 1º pregão: Início em 01/07/2022 - Encerramento: 
04/07/2022. Horário: 09:00 horas. 2º pregão: Início em 04/07/2022 - Encerramento: 24/07/2022. Horário: 09:00 horas. BEM OFERTADO: Lote 1 
- Um veículo marca/modelo Fiat/Palio EL 1.5, 4 portas, placa CXE4442, cor branca, ano de fabricação 1998, modelo 1999, combustível álcool, 
chassi final 5316, em regular estado de uso e conservação meus gastos. Renavam: 00713425350.Valor da Avalição em 26 de Junho de 2014: R$ 
8.000,00 (oito mil reais). Valor da avaliação atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em Março/2022: R$ 
12.684,11 (Doze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e onze centavos). Depositário: Tácito Ribeiro Costa Filho. Local do bem: Rua Cotia, 493, 
Parque Residencial Agudo Romão, Catanduva/SP. Não há nos autos informação sobre Recurso pendente de julgamento sobre o(s) bem(ns) a 
ser(em) leiloado(s). O inteiro teor do edital e demais informações sobre os leilões estão disponíveis no portal: www.maisativojudicial.com.br.

w
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EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO(A)(S) 
EXECUTADO(A)(S) - Ford Ranger XLS, ano/mod. 13/13, flex, prata - 2ª Vara Cível da Comarca de Barretos/SP - PROCESSO Nº 1008198-
10.2020.8.26.0066 (Nº de Ordem 2030/20) - INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) A.L.A, do coproprietário de bem indivisível THAIS SHIMIZU. 1º 
pregão: Início em 04/07/2022 - Encerramento: 07/07/2022. Horário: 14:00 horas. 2º pregão: Início em 07/07/2022 - Encerramento: 27/07/2022. 
Horário: 14:00 horas. BEM OFERTADO: Lote 1 - 01 (um) veículo Marca/Modelo Ford Ranger XLS, Modelo 2013, Cor Prata, Placa FES9978, em 
regular estado de conservação e funcionamento, flex, amassado na lateral direita, caçamba, coluna e porta. Tampa de caçamba amassada, para-
lama dianteiro direito amassado, para-choque dianteiro avariado, teto amassado. Obs.: Veículo registrado em nome de THAIS SHIMIZU. Valor da 
avaliação em 22/11/2021 conforme Tabela Fipe: R$ 77.721,00 (setenta e sete mil e setecentos e vinte e um reais). Depositário: Thais Shimizu. 
Local do bem: Avenida 13, 2.327, America, Barretos/SP. Sobre o(s) bem(ns) a ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento. O 
inteiro teor do edital e demais informações sobre os leilões estão disponíveis no portal: www.maisativojudicial.com.br. Ligue já: 

11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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Kallas Incorporações e  Construções S.A.
CNPJ/MF nº 09.146.451/0001-06

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Ativo Controladora Consolidado
Circulante 2021 2020 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 24.501 79.537 193.667 122.250
Clientes de incorporação – – 179.042 127.244
Prestação de serviços a receber 1.069 651 8.187 3.665
Adiantamentos a terceiros 16.200 8.659 21.040 17.411
Imóveis a comercializar – – 502.500 548.227
Depósitos judiciais 1.560 259 5.193 1.681
Total do ativo circulante 43.330 89.106 909.629 820.478
Não Circulante
Realizável a longo prazo:
 Clientes de incorporação – – 78.018 104.108
 Imóveis a comercializar – – 307.881 132.238
 Impostos a recuperar 6.524 17.488 7.853 17.682
 Depósitos judiciais 10.504 10.564 10.504 10.564
 Partes relacionadas 48.877 107.100 30.902 18.053
 Outros 234 9.236 5.620 9.949

66.139 144.388 440.778 292.594
Investimentos 844.272 596.864 99.620 80.151
Imobilizado 5.440 858 9.534 1.298
Intangível 6.850 2.799 6.994 2.014
Total do ativo não circulante 922.701 744.909 556.926 376.057
Total do Ativo 966.031 834.015 1.466.555 1.196.535
Passivo e Patrimônio Líquido Controladora Consolidado
Circulante 2021 2020 2021 2020
Fornecedores 4.142 662 25.061 11.425
Obrigações trabalhistas 4.034 2.207 5.390 3.330
Obrigações tributárias 185 148 3.971 4.168
Impostos diferidos – – 6.514 5.255
Adiantamentos de clientes 16 13 41.614 18.871
Distratos a pagar – – 5.891 5.324
Empréstimos e financiamentos 9.730 10.825 31.976 78.670
Debêntures 4.221 – 4.221 –
Obrigação por aquisição de imóveis – – 22.046 35.895
Partes relacionadas 27.274 101.393 15.062 29.253
Provisão para perdas em controladas 921 982 1.534 798
Total do passivo circulante 50.523 116.230 163.280 192.989
Não Circulante
Impostos diferidos – – 2.838 4.300
Obrigação por aquisição de imóveis - Permuta – – 161.415 114.958
Obrigação por aquisição de imóveis 8.758 10.036 19.964 40.784
Empréstimos e financiamentos 10.802 29.189 113.356 82.384
Debêntures 147.881 – 147.881
Dividendos a pagar 3.220 15.397 3.220 15.943
Provisões para riscos 28.590 18.816 33.986 22.786
Outros 9.316 717 22.515 10.553
Total do passivo não circulante 208.567 74.155 505.175 291.708
Patrimônio Líquido
Capital social 631.783 553.783 631.783 553.783
Gastos com emissão de ações (3.017) (3.017) (3.017) (3.017)
Reservas de lucros 78.175 92.864 78.175 92.864
Total do patrimônio líquido
 atribuível aos controladores 706.941 643.630 706.941 643.630
Participação de não controladores – – 91.159 68.208
Total do patrimônio líquido 706.941 643.630 798.100 711.838
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 966.031 834.015 1.466.555 1.196.535

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações do Resultado para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro 

de 2021 e de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$, 
exceto quando indicado de outra forma)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receita líquida de vendas 21.921 6.365 488.959 384.273
Custos dos imóveis vendidos 
 e serviços prestados (11.626) (2.864) (279.570) (227.363)
Lucro bruto 10.295 3.501 209.389 156.910
(Despesas) Receitas Operacionais
Gerais e administrativas (44.955) (23.634) (72.114) (41.948)
Despesas comerciais (792) (2.860) (56.348) (40.834)
Despesas de depreciação (595) (260) (998) (321)
Resultado de equivalência patrimonial 137.363 91.613 29.383 6.721
Outras receitas (despesas), líquidas (28.963) (4.577) (30.037) (10.900)
Lucro antes do resultado financeiro 72.353 63.783 79.275 69.628
Resultado Financeiro Líquido (6.426) 1.047 11.260 5.852
Lucro Antes do Imposto de
 Renda e da Contribuição Social 65.927 64.830 90.535 75.480
Imposto de renda e contribuição social correntes – – (13.199) (8.165)
Imposto de renda e contribuição social diferidos – – 111 (1.010)
Lucro líquido do exercício 65.927 64.830 77.447 66.305
Atribuível aos:
 Acionistas Controladores – – 65.927 64.830
 Acionistas não Controladores – – 11.520 1.475
Lucro por Ação - Básico e Diluído 
 - Em Reais - R$ 775 943 775 943

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Capital 
Social

Gastos com  
emissão de ações

Reserva de  
lucros - Legal

Retenção  
de lucros

Lucro do  
exercício

Patrimônio Líqui- 
do Controladora

Participação dos acionis- 
tas Não Controladores

Patrimônio Liqui- 
do Consolidado

Saldos em 31 de Dezembro de 2019 197.826 (3.017) 894 21.221 – 216.924 159.766 376.690
Aumento de Capital 322.062 – – 322.062 (37.822) 284.240
Aumento de Capital com Incorporação 33.895 – – 21.316 – 55.211 (55.211) –
Gastos com emissão de ações – – – – – – – –
Lucro líquido do exercício – – – – 64.830 64.830 1.475 66.305
Destinação do lucro líquido do exercício – – – – – – – –
Reserva legal – – 3.242 – (3.242) – – –
Dividendos propostos – – – – (15.397) (15.397) – (15.397)
Retenção de lucros – – – 46.191 (46.191) – – –
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 553.783 (3.017) 4.136 88.728 – 643.630 68.208 711.838
Aumento de Capital 78.000 – – – – 78.000 19.070 97.070
Aumento/Redução de não controladores – – – – – – (785) (785)
Distribuição de Lucros – – – (30.132) – (30.132) (6.854) (36.986)
Lucro líquido do exercício – – – – 65.927 65.927 11.520 77.447
Destinação do lucro líquido do exercício – – – – – – – –
Reserva legal – – 3.296 – (3.296) – – –
Distribuição de Lucros do exercício – – – – (34.826) (34.826) – (34.826)
Dividendos propostos distribuídos – – – – (12.438) (12.438) – (12.438)
Dividendos propostos à distribuir – – – – (3.220) (3.220) – (3.220)
Retenção de lucros – – – 12.147 (12.147) – – –
Saldos em 31 de Dezembro de 2021 631.783 (3.017) 7.432 70.743 – 706.941 91.159 798.100

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do Resultado Abrangente
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora Controladora
2021 2020 2021 2020

Lucro Líquido do Exercício 65.927 64.830 77.447 66.305
Outros Resultados Abrangentes – – – –
Resultado Abrangente do Exercício 65.927 64.830 77.447 66.305
Atribuível aos:
 Acionistas Controladores 65.927 64.830
 Acionistas não Controladores 11.520 1.475

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações do Valor Adicionado

para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receitas
Incorporação, venda de imóveis e serviços 23.994 7.037 491.376 425.064
Constituição de perdas estimadas para créditos 

de liquidação duvidosa e provisão de distratos – – 9.274 (31.818)
23.994 7.037 500.650 393.246

Insumos Adquiridos de Terceiros
Custos operacionais - incorporação 
 e venda de imóveis (11.626) (2.864) (279.570) (227.363)
Materiais, energia, serviços 
 de terceiros e outros (38.828) (15.934) (112.904) (62.744)

(50.454) (18.798) (392.474) (290.107)
Valor Adicionado Bruto (Consumido) (26.460) (11.761) 108.176 103.139
Retenções
Depreciação e amortização (595) (260) (998) (321)
Valor Adicionado Líquido Produzido 
 (Consumido) pela Companhia (27.055) (12.021) 107.178 102.818
Valor Adicionado Recebido em 

Transferência
Resultado de equivalência patrimonial 137.363 91.613 29.383 6.721
Ganho/Perda com Participação Societária (4.435) 3.321 (2.589) (123)
Receitas financeiras 2.629 1.172 28.578 12.394

135.557 96.106 55.372 18.992
Valor Adicionado Total a Distribuir 108.502 84.085 162.550 121.810
Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal e encargos:
 Remuneração direta (12.647) (11.811) (17.538) (16.198)
 Benefícios (4.336) (1.606) (5.476) (2.251)
 Encargos (4.398) (3.153) (5.962) (4.376)

(21.381) (16.570) (28.976) (22.825)
Impostos, taxas e contribuições:
 Taxas (8.049) (618) (8.427) (3.218)
 Federais e municipais (2.073) (672) (26.933) (18.148)

(10.122) (1.290) (35.360) (21.366)
Remuneração de capitais de terceiros:
 Aluguéis e condomínios (2.017) (1.270) (3.449) (4.772)
 Despesas financeiras (9.055) (125) (17.318) (6.542)

(11.072) (1.395) (20.767) (11.314)
Remuneração de Capital Próprio 65.927 64.830 77.447 66.305
Lucros retidos 65.927 64.830 65.927 64.830
Lucros atribuíveis aos acionistas 

não controladores – – 11.520 1.475
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Fluxo de Caixa das Controladora Consolidado
Atividades Operacionais 2021 2020 2021 2020
Lucro líquido do exercício 65.927 64.830 77.447 66.305
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício 

com os recursos gerados pelas (aplicados 
nas) atividades operacionais:

Depreciação e amortização 595 260 998 321
Impostos correntes e diferidos – – 13.088 10.215
Baixa do ativo imobilizado – 225 – 228
Resultado da equivalência 
patrimonial (137.363) (91.613) (29.383) (6.721)
Outros resultados com investimentos 4.974 (3.321) 7.724 123
Provisão para créditos de liquidação 

duvidosa e distrato – – (8.758) 30.482
Ajuste a valor presente – – (516) 1.336
Provisão para riscos trabalhistas, cíveis 

e tributários 16.350 5.928 19.359 6.296
Encargos financeiros capitalizados – – 855 –
Juros e amortização de custos de captação 

de empréstimos, financiamentos 
e debêntures 8.849 14 11.428 2.111

(40.668) (23.677) 92.242 110.696
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Clientes de incorporação/de obra/
de serviços (418) 77 (20.956) (109.392)
Imóveis a comercializar – – (92.144) (23.185)
Impostos a recuperar 10.964 2.026 9.829 2.374
Depósitos judiciais (1.241) 242 (3.452) 456
Dividendos recebidos 21.767 16.240 5.833 11.922
Outros ativos 9.002 (528) 4.234 4.335
Adiantamentos a terceiros (7.541) (16.584) (3.629) (19.012)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores 3.480 34 13.636 5.390
Obrigações tributárias 37 99 (210) (3.933)
Obrigações trabalhistas 1.827 1.970 2.060 2.784
Adiantamento de clientes 3 (3) 22.743 7.938
Distratos a pagar – – 567 3.250
Outros passivos 2.023 (193) 3.806 3.133
Credores por venda de imóveis (1.278) – (22.396) 22.187
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 

atividades operacionais (2.043) (20.297) 12.163 18.943
Juros pagos (2.953) – (6.513) (7.552)
Imposto de Renda e Contribuição Social 

Pagos – – (13.186) (1.040)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 

atividades operacionais (4.996) (20.297) (7.536) 10.351
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Recebimento por venda de participação 

em investimentos – 14.555 – 14.555
(Aumento) redução de capital 

em controladas/coligadas – – (2.907) –
Partes relacionadas (152.743) 12.630 (27.040) –
Aquisição de ativo imobilizado e intangível (9.228) (3.315) (14.214) (3.315)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 

nas) atividades de investimento (161.971) 23.870 (44.161) 11.240
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento de capital 78.000 32.940 96.285 32.940
Dividendos pagos (92.793) – (100.193) –
Captações de empréstimos, financiamentos 

e debêntures, líquidas de custos de 
captação 146.206 40.000 267.600 123.686

Pagamento do principal de empréstimos e 
financiamentos (19.482) – (140.578) (76.303)

Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
nas) atividades de financiamento 111.931 72.940 123.114 80.323

Aumento/(redução) Líquido de Caixa e 
Equivalentes de Caixa (55.036) 76.513 71.417 101.914

Caixa e equivalentes no início do exercício 79.537 3.024 122.250 20.336
Caixa e equivalentes no fim do exercício 24.501 79.537 193.667 122.250
Aumento/(redução) Líquido de Caixa e 

Equivalentes de Caixa (55.036) 76.513 71.417 101.914
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
Contexto Operacional - A Kallas Incorporações e Construções S.A. (“Companhia” ou 
“Kallas”) é uma sociedade anônima de capital aberto registrada no segmento básico 
na Bolsa, Brasil e Balcão  B3 S.A. com o código “KLAS3”, com sede na Rua João 
Lourenço, 432  Vila Nova Conceição, São Paulo  SP, 04508030 em conjunto com as 
sociedades controladas e controladas em conjunto, compartilha as estruturas e os 
custos corporativos, gerenciais e operacionais. A Companhia tem como objeto social 
e atividade preponderante, diretamente ou pela participação em outras sociedades, a 
execução de obras de construção civil, a incorporação imobiliária, a construção de 
imóveis destinados à venda, o desmembramento ou loteamento de terrenos, a compra 
e venda de imóveis, a prestação de serviços de administração e de gerenciamento de 
construção civil, intermediação, comissão e a participação em outras sociedades na 
qualidade de sócia, cotista ou acionista, própria ou detida por sociedades controladas. 
Declaração de conformidade  As demonstrações financeiras individuais e consolida-
das foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (“Internatio-
nal Financial Reporting Standards - IFRS”), aplicáveis às entidades de incorporação 
imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários  CVM. Os aspec-
tos relacionados a transferência de controle na venda de unidades Imobiliárias seguem 
o entendimento da Administração da Companhia, alinhado àquele manifestado pela 
CVM no Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/18 sobre a aplicação do Pronunciamen-

to Técnico NBC TG 47 (IFRS 15). Base de elaboração  As demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, exceto se 
indicado de outra forma. A Administração declara que todas as informações relevantes 
próprias das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e somente elas, 
estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela Administração na sua 
gestão. A Administração, avaliou a capacidade da Companhia de dar continuidade às 
suas atividades operacionais, e durante a elaboração das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, não identificou nenhuma incerteza significativa sobre o 
assunto e, portanto, concluiu que é adequado a utilização do pressuposto de continui-
dade operacional para a elaboração de suas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas. Bases de consolidação  As demonstrações financeiras consolidadas 
da Companhia incluem as demonstrações financeiras individuais da controladora, de 
suas controladas diretas e indiretas. A Companhia controla uma entidade quando está 
exposta ou tem direito a retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a 
entidade e tem a capacidade de interferir nesses retornos devido ao poder que exerce 
sobre a entidade. As controladas são integralmente consolidadas a partir da data em 
que o controle é transferido e deixam de ser consolidadas a partir da data em que o 
controle cessa. As práticas contábeis foram aplicadas de maneira uniforme em todas 
as controladas incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas e o exercício 
social dessas entidades coincide com o da Companhia. Julgamentos e estimativas 
contábeis  Na preparação destas demonstrações financeiras individuais e consolida-
das, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a 
aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, 

passivos, receitas e despesas. Todas as estimativas e as premissas contábeis utilizadas 
pela Companhia estão de acordo com os CPCs (IFRS) e são as melhores estimativas 
disponíveis. As estimativas e premissas são revisadas periodicamente pela Adminis-
tração da Companhia. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamen-
te. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As demonstrações financei-
ras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente estão 
disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos: Endereço eletrônico do jornal da 
publicação: https://publicidadelegal.gazetasp.com.br/. Endereço eletrônico do site da 
Companhia: https://ri.grupokallas.com.br/.

Diretoria:   Emilio Rached Esper Kallas - Diretor Presidente  Juliana Zambotti - Contadora CRC 1SP 168.613/O-6

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. São Paulo, 15/06/2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1001784-16. 
2016.8.26.0428. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Paulínia 
Estado de São Paulo, Dr(a).GUILHERME FAGGION SPONHOLZ, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Iran José Dutra && Cia Ltda., CNPJ nº 13.007. 
201/0001-62, na pessoa de seu representante legal que ADN – Manuten-
ção de Transformadores Eirelli - ME, ajuizou ação Procedimento Comum 
(Obrigação/Prestação de Fazer p/Entrega do CAR/Caminhão Basculante), 
objetivando sua total procedência, determinando que o executado entregue 
o Caminhão TRA/C, Trator, marca Mercedes Bens, Mod. ACTROS 2646LS 
6X4, Diesel, placa FQG 5603, ano/mod. 2012, Renavam 0100824 6120, 
chassi 9BM958078CB884596, sob pena de multa diária de R$1.100,00, 
condenando ainda ao pagamento das custas, honorários e demais comina-
ções legais. Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital 
de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias ofereça contestação, sob pena 
de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de 
revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Paulinia, aos 14 de junho de 2022  

Edital de Citação. Prazo de 20 Dias. Processo nº 0048114-31.2014.8.26.01 
14. O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado 
de São Paulo, Dr. Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER aos co-réus EVANDRO LUIS LUCARELLI FORTI, RG 280220 
25, CPF 224.872.218-44, e PEDRO FORTI JUNIOR, Advogado, RG 4.587. 
874,CPF 721.410.008-82, Nascido/Nascida 08/01/1950, que lhes foram pro 
postos uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de GERMANA 
GOULART GARCIA, objetivando a nulidade de título extrajudicial, uma nota 
promissória, alegada sua emissão fraudulenta em 06/10/2009, no valor de 
R$ 86.715,72, bem como indenização por danos morais, pelo protesto do 
título e inclusão no SCPC. Encontrando-se os co-réus em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada as suas CITAÇOES, por EDITAL, para os atos 
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresentem respostas. Não sendo 
contestada a ação, os co-réus serão considerados reveis, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Campinas, aos 07 de abril de 2022 

Edital de Intimação. Prazo de 20 Dias. Processo nº0007033-24.2022.8.26.0 
405.O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 7ªVara Cível, do Foro de Osasco, Estado 
de São Paulo, Dr(a).Liege Gueldini de Moraes, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a Flávia Luiza de Souza dos Santos, CPF nº 310.051.008-96, e RG 
nº3.587.012-07, que Patrícia Soares Calgaro- ME., ajuizou ação de Cumpri-
mento de Sentença,para cobrança de R$ 8.434,26 (Maio/2022), corrigido e 
acrescida de juros de mora de 1% ao mês.Estando a ré em lugar ignorado, 
foi deferida sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após 
os 20 dias supra, pague o débito,corrigido até a data do pagamento, ou ofe-
reça impugnação, sob pena de multa de 10% e, também de honorários de 
advogado de 10%(art.523,§1º do CPC),e expedição de mandado de penho-
ra e avaliação.Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 05 de junho de 2022  

Brasilgrafica S/A Indústria e Comércio
C.N.P.J. Nº 61.192.696/0001-90 - NIRE Nº

353000327-30
Ata da Assembleia Geral Ordinária

Realizada no dia 26/05/2022
Data, Hora e Local: Realizada em 26/05/2022, às 11h,
na sede social, situada à Alameda Tocantins, 490 a
560 - Alphaville - Barueri - São Paulo.  Convocação e
Presença: Dispensada a convocação prévia, conforme
o  disposto  do  artigo  124,  §4º,  da  Lei  nº 6.404/76,
atualizada  pela  Lei  nº 11.638/07,  por  estarem
presentes os acionistas representando a totalidade do
capital  social,  conforme  assinaturas  constantes  do
Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Mesa:
Nos termos do Estatuto Social da Companhia, foram
indicados para conduzir a assembleia o Dr. Nilo Cottini
Filho, como Presidente da Mesa e a Sra. Taide Cottini
Salgado para secretariá-lo. Ordem do Dia: (a) Tomar
as  contas  dos administradores,  examinar,  discutir  e
votar  as  demonstrações  financeiras  referentes  ao
exercício  social  findo em 31/12/2021 e (b)  deliberar
sobre  o  resultado  do  exercício  e  a  distribuição  de
lucros  relativos  ao  exercício  social  encerrado  em
31/12/2021. Deliberações: Por unanimidade de votos,
os acionistas tomaram as seguintes deliberações: (a)
Aprovar  as  Demonstrações  Contábeis  relativas  ao
exercício  findo em 31/12/2021,  a  saber:  O  Balanço
Patrimonial,  a  Demonstração  de  Resultados  e  a
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido,
publicadas no Jornal Gazeta SP, em 26/05/2022 no
jornal impresso (demonstrações financeiras resumidas)
e  website  (demonstrações  financeiras  completas)
conforme endereço  eletrônico:  http://publicidadelegal.
gazetasp.com.br/empresas/brasilgrafica-sa-industria-e-
comercio. (b) Os acionistas aprovam a distribuição de
lucros  referente  ao  exercício  social  de  2021  no
montande de R$ 2.925.373,12 e o restante do lucro do
exercício  de 2021 foi  destinado para a Reserva de
Lucros  Acumulados,  podendo  ainda  este  saldo  ser
distribuído em dividendos, tal como faculta o § 3º do
artigo  202  da  Lei  nº 6.404/76  atualizada  pela  Lei
11.638/07. Encerramento: Formalidades legais foram
devidamente  arquivadas  e  registradas  na  JUCESP
nº 296.303/22-7  em  13/06/2022.  Gisela  Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

Neo Multimercado Gestão de Recursos

Ltda.

CNPJ/MF 30.085.578/0001-59 - NIRE
35.235.218.439

Extrato da: Ata de Reunião de Sócios

Data:  12/01/2022.  Local:  São  Paulo -  SP.  Neo
Multimercado Gestão  de  Recursos Ltda.,  sociedade
empresária  limitada,  sede na Cidade de São Paulo,
Estado  de  São  Paulo,  na  Avenida  Brigadeiro  Faria
Lima, 3.144, 4º andar, Cj. 41 Jardim Paulistano, CEP
01451-000,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o
nº 30.085.578/0001-59,  Deliberam:  Os  sócios,  de
comum  acordo  e  obedecida  as  disposições  legais
pertinentes,  resolvem  reduzir  o  capital  social  da
sociedade,  pelo seu excessivo valor  em relação ao
objeto social, de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais),
dividido em 500.000 (Quinhentas mil)  quotas de R$
1,00  (um)  real  cada,  para  R$  100.000,00  (cem mil
reais),  dividido em 100.000 (cem mil)  quotas  de R$
1,00  (um)  real  cada,  totalmente  subscrito  e
integralizado  em  moeda  corrente  do  país.  A
modificação das quotas da sociedade realizada neste
ato, obedecerá a proporcionalidade entre os sócios.

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fiduciário: 
BANCO BRADESCO S.A., CNPJ n° 60.746.948/0001-12 com sede na(o) Núcleo Administrativo de-
nominado “Cidade de Deus”, S/N, Vila Yara, Osasco/SP, INTIMA as devedores fiduciantes: NATALIA 
APARECIDA DA SILVA, brasileira, maior, empresária sócia, solteira, RG N° 38.145.102-1-SSP/SP, 
CPF/MF Nº 236.280.358-99 e VANIA MARIA DA SILVA, brasileira, maior, ajudante geral, solteira, RG 
N° 63.470.240-3-SSP/SP, CPF/MF Nº 999.167.031-91, para que no prazo de 15 dias, contados a par-
tir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 
- Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de R$30.014,10, acrescida dos juros e encargos 
que vencerem até a data do efetivo pagamento. O não pagamento da quantia reclamada garante o 
direito de consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob nº 320.984 deste Oficio, em favor 
do credor fiduciário. São Paulo, 20 de junho de 2022. (Protocolo 695.661)
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AVISO DE LICITAÇÃO
(COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA 

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 185/2022 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2022.00030057-66 -Interessado: Secretaria Municipal de Educação 
-Objeto: Fornecimento parcelado de macarrão isento de glúten -Recebimento 
das Propostas dos itens 01 a 03: das 08h do dia 07/07/22 às 09h30min do dia 
08/07/22 -Abertura das Propostas dos itens 01 a 03: a partir das 09h30min do 
dia 08/07/22 -Início da Disputa de Preços: a partir das 10h30min do dia 08/07/22 
-Disponibilidade do Edital: a partir de 21/06/22, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Raquel 
Amaral pelo telefone (19) 2116-0838.

Campinas, 20 de junho de 2022
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC nº 10/2022 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00043658-21 -Interessado Secretaria Municipal de Infraestrutura- 
Objeto: Execução de obras de pavimentação e drenagem do bairro Jardim Monte 
Líbano - Campinas/SP -Recebimento das Propostas: das 08h do dia 14/07/22às 
14h30min do dia 14/07/22-Abertura das Propostas: a partir das 14h30min do dia 
14/07/22-Início da Disputa de Preços:a partir das 15h30min do dia 
14/07/22-Disponibilidade do Edital: a partir de 22/06/22, nos portais eletrônicos 
www.licitacoes-e.com.br e licitacoes.campinas.sp.gov.br. Esclarecimentos 
adicionais pelos telefones (19) 2116-0678, 2116-8518 e 2116-8401.

Campinas, 20 de junho de 2022
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br
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1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º – CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) RODOLFO NATALINO SIBIN, D S G MINERACAO LTDA, FAUSTINO SIBIN FILHO; do coproprietário de bem indivisível ANA MARIA 
BENEDITA SIBIN; do(s) terceiro(s) interessado(s) JOSÉ DE ALENCAR DARCARDIA FILHO. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) DANILO PINHEIRO 
SPESSOTTO da 1ª Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação 
de Procedimento Comum Cível ajuizada por SILVIA HELENA IBANHEZ, SERGIO RICARDO IBANHEZ LEAL, ANA CAROLINA IBANHEZ LEAL, FLAVIA 
MICHELE MILTON LEAL, GLAUCIA ACEPCAO MILTON LEAL, SANDRA CRISTINA MILTON LEAL TRENTIN, SERGIO ABELARDO TRENTIM contra RODOLFO 
NATALINO SIBIN, D S G MINERACAO LTDA, FAUSTINO SIBIN FILHO - Processo nº 0008316-45.2003.8.26.0568 (Nº de Ordem 1092/03) e que foi 
designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através 
do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 04/07/2022, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 07/07/2022, às 14:00 
horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 
horas do dia 10/08/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O leilão 
será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O(a) arrematante arcará com os 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. O 
arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as 
regras, condições do Leilão, descrição completa do lote, ônus/restrições, matrícula e laudo de avaliação estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos 
do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 
patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO 
DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - 50% (metade) sobre os direitos que o executado Faustino Sibin Filho detém em relação às partes ideais dos imóveis 
indicados nas Escrituras de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários lavradas pelo 2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de 
SJBVista a seguir: (1) Escritura nº 034/329, lavrada em 13/05/1994, (2) Escritura nº 044/329, lavrado em 18/05/1994, e (3) Escritura sem número do 
livro 329, lavrada em 09/06/1994, fls 148 e 149. Escritura 034/329: uma parte ideal equivalente à 4/8 (quatro oitavos); Escritura nº 044/329: uma 
parte ideal equivalente à 7/8 (sete oitavos) de 1/8 (um oitavo), ou 7/64 (sete sessenta e quatro avos), pertencentes aos sete primeiro outorgantes e 
6/8 (seis oitavos) de um outro 1/8 (um oitavo), ou 6/64 (seis sessenta e quatro avos); Escritura sem número /329: uma parte ideal equivalente à 1/8 
(um oitavo). que recaem sobre os seguintes imóveis: a) UM TERRENO, situado nesta cidade na rua Pereira Machado, medindo 13,00 ms (treze) 
metros de frente por 8,20 ms (oito metros e vinte centímetros), da frente aos fundos, confinando com a citada rua, com o espólio de Benedita 
Baptista e outros, sendo fechado na frente, por cercas de arame e dos lados e fundos em aberto; cujo imóvel foi adquirido por escritura lavrada em 
1º de março de 1940, nas notas do 1º tabelionato local e transcrita sob o nº5.147, livro 3-MM.. do CRI. local e b) UMA FAIXA DE TERRENO, com a 
largura de 0,90 ms (noventa centímetros), por 12,50 ms (doze metros e cinquenta centímetros), de comprimento, começando no fim do terreno até 
um corredor em comum, dividindo com o corredor (atual João Maniassi), com Magali, Marli e Marileni Sirto do Prado e com Antonio Borado 
localizada nos fundos, do prédio nº 55. da rua Conselheiro Antonio Prado; cujo imóvel foi adquirido por escritura lavrada em 17 de julho de 1943, nas 
notas do 1º tabelionato local e transcrita sob o nº 7973, livro 3-PP, no CRI.. local; cujos imóveis encontram-se cadastrados junto à Prefeitura Municipal 
local nº 04.0036.0228.0100-4. Valor da avaliação em 16/08/2021: R$ 120.060,00 (cento e vinte mil e sessenta reais), representando a cota de 50% 
sobre 82,8% do total do imóvel. Depositário: FAUSTINO SIBIN FILHO. Local do bem: Rua Pereira Machado, 97/97 A, Centro, São João da Boa Vista/SP. 
Sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento.

w
rpreto.nucleo@majudicial.com.brwww.majudicial.com.br

2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º – CPC), e de intimação do(a)(s) 
espólio de CARLOS LOPEZ Y LOPEZ; do credor hipotecário CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF); DO CREDORES COM PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS 
MAIRA RODRIGUES COSTA GALVANO NASCIMENTO E OUTROS (0003469-33.2019.8.26.0505); do(s) interessado(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SEMAE, CONJUNTO RESIDENCIAL PIAZZA 
DEI FIORI. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) RONALDO GUARANHA MERIGHI da 2ª Vara de Família e Sucessões de São José do Rio Preto/SP, na 
forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Inventário - Inventário e Partilha ajuizada pelo Inventariante JUAN 
DIEGO DE CARVALHO LOPES, Herdeiros: AUGUSTO CESAR DE MENDONÇA LOPEZ, CARLA DE MENDONÇA LOPEZ TIAGO SILVA, MÔNICA DE 
MENDONÇA LOPEZ, FERNANDO MENDONÇA LOPEZ, DANIELA FONSECA DE CAMPOS Y LOPES, CARLOS GIL GUERRA LOPES Y LOPES REPRELEG:  
IVANILSE GUERRA contra CARLOS LOPEZ Y LOPEZ (Inventariado) - Processo nº 1039668-52.2018.8.26.0576 (Nº de Ordem 3916/18) e que foi 
designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, 
através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 04/07/2022, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 07/07/2022, 
às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção 
até às 14:00 horas do dia 27/07/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.
br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O(a) arrematante arcará com os eventuais 
débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art. 130, parágrafo único do CTN. 
O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas 
as regras, condições do Leilão, descrição completa do lote, ônus/restrições, matrícula e laudo de avaliação estão disponíveis, em inteiro teor, nos 
autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos 
respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo 
Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - ‘’Um Terreno medindo 560,00 m2, identificado como Lote n. 06 - Quadra I - medindo 560,00 m2, situado 
no Loteamento Mini Distrito Industrial Centenário da Emancipação registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio 
Preto - SP - Matricula 005/47461. (Compromisso Particular de Compra e Venda). Matrícula nº 005/47461 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de 
São José do Rio Preto, SP. Valor da Avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em Maio 
de 2022: R$ 750.441,18 (Setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos). Local do bem: Rua Luiz Arnaldo 
Giglioti, s/n, Lote 6, Qd. I, Mini Distrito Industrial Centenário da Emancipação, São José do Rio Preto/SP. Lote 2 - ‘’Dois Terrenos medindo juntos 
1.084,50 m2, identificados como os Lotes n.07 e 08 da Quadra I -, situado no Loteamento Mini Distrito Industrial Centenário da Emancipação 
registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Preto - SP - Matrícula 005/47461. (Compromisso Particular de 
Compra e Venda). Matricula nº 005/47461 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto, SP.  Avaliação atualizado pelo índice de 
correção monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em Maio de 2022: R$ 1.292.253,48 (Um milhão, duzentos e noventa e dois mil, 
duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos). Local do bem: Rua Luiz Arnaldo Giglioti, sn, Lote 7 e 8, Qd. I, Mini Distrito Industrial 
Centenário da Emancipação, São José do Rio Preto/SP. Lote 3 - Um Apartamento n. 143 - Torre 01 - com 01 Garagem - Condomínio Piazza Del Fiori, 
localizado na Avenida Bady Bassitt, n. 4270, na Cidade de São Jose do Rio Preto - SP, registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de São José do Rio Preto - SP - Matricula 51.342. Avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo em Maio de 2022: R$ 274.020,02 (Duzentos e setenta e quatro mil, vinte reais e dois centavos). Depositário: NI. Local do bem: Avenida Bady 
Bassitt, 4270, Apto. 143, Condomínio Piazza Del Fiori, São José do Rio Preto/SP. Existe Recurso pendente de julgamento sobre o(s) imóvel(is) a 
ser(em) leiloado(s): Em relação aos Lotes 1 e 2 deste edital, encontra-se pendente de Julgamento o Agravo em Recurso Especial interposto nos 
autos do Agravo de Instrumento n. 2090779-69.2020.8.26.0000, face a decisão de fls. 1127/1128 que negou seguimento ao Recurso Especial. 2) 
Agravo de Instrumento n. 2100022-66.2022.8.26.0000 contra decisão de folhas 1360-1363 que determinou a alienação judicial eletrônica para 
realizar a venda dos bens imóveis avaliados as folhas 1286/1309, pendente de julgamento.
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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 cance-
lar 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 inde-
nização 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, www.zukerman.com.br, 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 23/06/2022. O VENDEDOR não res-
ponderá 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 interessa-
dos deverão, após o prévio cadastro/habilitação no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, enviar a documentação necessária e anuir às regras de participação dispos-
tas 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 as-
sinada; (g) comprovante do recurso para pagamento do imóvel em leilão. 1.7.1. O VENDEDOR está obrigado a observar todos os procedimentos determinados pela le-
gislação 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 decorren-
tes 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 repre-
sentação por terceiros deverá ser feita mediante a apresentação de original ou cópia autenticada de procuração por instrumento público, em caráter irrevogável e irre-
tratável, 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 Magis-
tratura (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 noti-
ficação 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 pa-
gamento 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 des-
crição 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 
10% (dez 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 EX-
CLUSIVO 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 ex-
tinta 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 qual-
quer 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 me-
tragem 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 irregu-
laridades, 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; 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; (iii) 
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; (iv) 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; (v) pelo cancelamento dos eventuais ônus do imóvel (abran-
gendo 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; (vi) pelo levantamen-
to de eventuais ações ajuizadas contra o condomínio, para imóveis integrantes de condomínios edilícios; (vii) por todas as providências e despesas relativas à desocupa-
ção dos imóveis ocupados a qualquer título, sejam eles locados, arrendados, dados em comodato ou invadidos. 3.5. Cabe ao COMPRADOR obter as informações atinen-
tes, 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 cré-
ditos 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 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 10% (dez 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 aluguéis 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 “procedi-
mento 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 instrumen-
tos 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 arrema-
tado 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 dispo-
nibilizada 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. Ou-
torgada 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 VEN-
DEDOR, 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 per-
mitida a desistência ou arrependimento da venda pelo VENDEDOR, nas seguintes hipóteses: a) por problemas cadastrais do COMPRADOR, b) por impossibilidade docu-
mental, 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 con-
dições 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 ar-
rematado até aquele momento (incluindo-se a comissão do leiloeiro, impostos e taxas), devidamente atualizada pelo IPCA - IBGE, renunciando expressamente o COM-
PRADOR, 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, hipó-
tese 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 obri-
gação constante deste edital ou dos documentos de formalização da venda para os quais não tenha sido estipulada sanção específica, o VENDEDOR notificará o COM-
PRADOR 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 Bra-
sileiro 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 exercí-
cio, 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 tole-
rância, 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. 

COMITENTE: ITAÚ UNIBANCO S/A - LEILÃO ÚNICO - 23/06/2022 ÀS 15:00
Leilão de imóveis imóveis localizados nos estados de PR, RS e SP

O leilão será realizado de forma Online

Lote 001 - Porto Alegre/RS - Centro Histórico
Prédio composto por 7 pavimentos e 1 subsolo, Av. Alberto Bins, nº 600 - Cj 301/Cj 201/Cj 101 e Vagas 14/15/16/18/19/20/21 - Edifício Paraná II, Área real privativa de 
2.841,87m²; Área real total de 3.834,77m², Matrículas: 156.126 (SALÃO Nº 301/RGI Nº 703490); 156.125 (SALÃO Nº 201/RGI Nº 703491); 156.124 (SALÃO Nº 101/RGI Nº 
703493); 156.142 (VAGA 14/RGI Nº 703494); 156.143 (VAGA 15/RGI Nº 703495); 156.144 (VAGA 16/RGI Nº 703496); 156.146 (VAGA 18/RGI Nº 703498); 156.147 (VAGA 
19/RGI Nº 703499); 156.148 (VAGA 20/RGI  Nº 703500); 156.149 (VAGA 21/RGI Nº 703501).
Lance Inicial 1 º Leilão: R$ 11.365.655,56
Lote 002 - São Paulo/SP - Barra Funda
Terreno utilizado como estacionamento de ex agência, situado à Rua Lopes Chaves, 262, Barra Funda. Área Terreno 1.531m², Matrícula 62135 do 15º CRI Local. 
Lance Inicial 1 º Leilão: R$ 7.074.222,00
Lote 003 - Umuarama/PR - Centro
Imóvel Comercial, situado à Avenida Brasil, 4159, Lotes 14 a 17, Quadra 35, Centro, Subsolo, térreo, 1º e 2º pavimento e casa de máquina. Térreo e parte do subsolo 
ocupados pela agência, Área de terreno: 2.100m²; Área construída: 4.802,33m², Matrícula 21.856 do 1º CRI Local.
Lance Inicial 1 º Leilão: R$ 7.074.222,00

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS – movida por NICOLLY OLIVEIRA DOS SANTOS MÁXIMO em face de JONAS
VALERIO MÁXIMO - PROCESSO Nº. 1024312-41.2019.8.26.0007 da 2ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO REGIONAL VII – ITAQUERA - CAPITAL/SP.
EDITAL de PRIMEIRO e SEGUNDO LEILÃO de bem móvel e para in�mação de Jonas Valério Máximo O Dr. EDSON NAKAMATU DA 2ª VARA DA FAMÍLIA E
SUCESSÕES DO FORO REGIONAL VII – ITAQUERA - CAPITAL/SP, na forma da lei, faz saber que, com fundamento legal nos ar�gos 886 e 887 do CPC, foi
designada a venda do bem móvel abaixo descrito, por MEIO ELETRÔNICO, através do portal de leilões eletrônicos: www.freitasleiloeiro.com.br O PRIMEIRO
LEILÃO terá início no dia 23 de Junho de 2022, às 16:15 horas encerrará no dia 28 de Junho de 2022, às 16:15 horase se , sendo considerado
vencedor/arrematante, quem mais der acima do valor da avaliação, ficando desde já designado o ,SEGUNDO LEILÃO com início no dia 28 de Junho de 2022
às 16:16 horas 26 de Julho de 2022, às 16:15 horas, e com término no dia , caso não haja licitantes no PRIMEIRO LEILÃO. No SEGUNDO LEILÃO o bem será
entregue a quem mais der, não sendo aceitos lanços inferiores a 6 % (Sessenta por cento) do valor da avaliação. Honda CG 125 Titan ano de0 ,LOTE ÚNICO:
fabricação e modelo 1995, cor azul, gasolina, placa BVJ-0428. No estado em que se encontra. - (TrêsValor da Avaliação Tabela fipe (05/2022): R$ 3.058,00.
mil e cinquenta e oito reais). A motocicleta encontra-se depositada na Rua Cravo da Índia nº. 625, Parque Savoy City - Capital/SP, em posse do executado e, ,

será vendido no estado em que se encontra, cons�tuindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas. : OsCADASTRAMENTO
interessados em par�cipar dos leilões, deverão se cadastrar previamente no site: www.freitasleiloeiro.com.br, fornecendo todas as informações e
documentos solicitados, ficando sujeito à conferência de iden�dade em banco de dados oficial para posterior confirmação, emissão de “ e senhalogin”
provisória, a qual deverá ser necessariamente alterada pelo usuário. Todas as regras e condições dos Leilões constam no Portal www.freitasleiloeiro.com.br
GESTOR DO PORTAL DE LEILÕES: PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO:Sérgio Villa Nova de Freitas – Jucesp nº. 316 O arrematante deverá efetuar o
pagamento do valor total da arrematação, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão, através de boleto do Banco do Brasil
S.A, ob�da através do site www.tjsp.jus.br, em favor do juízo responsável, sob pena de desfazimento da arrematação. OCOMISSÃO DO LEILOEIRO:
arrematante deverá efetuar no prazo de até 24 horas a contar do encerramento do leilão, o pagamento da comissão do leiloeiro (a qual não está incluída no
lanço), correspondente a do valor total da arrematação, mediante transferência bancária ou depósito na conta do Leiloeiro Oficial, Sr.5% (cinco por cento)
Sérgio Villa Nova de Freitas, que será informada ao arrematante através de e-mail. O arrematante não poderá desis�r do lanço, tendo emPENALIDADES:
vista a sua irretratabilidade. Não havendo os pagamentos da arrematação e comissão do Leiloeiro, o fato será comunicado ao Juízo, para aplicação das
medidas legais cabíveis. Pessoalmente perante o Cartório da 2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional VII – ItaqueraDÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS:
- Capital/SP, ou no escritório do leiloeiro, localizado à Praça da Liberdade, nº 130 - 15º andar - São Paulo/SP, ou ainda pelo telefone (11) 3117-1000 – Ramal
108 e e-mail: leilaojudicial@freitasleiloeiro.com.br Nos termos do Art. 889, inciso I do CPC, fica o Sr. Jonas Valerio Máximo e demais interessados
INTIMADOS das designações supra. A publicação do presente edital supre a in�mação pessoal.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INGRESSO e EXCLUSÃO DOS SÓCIOS NA SOCIEDADE movido por ROBSON KOITI TAKEDA em face de MARCOS MIYAHIRA, KAZAN
SUSHI RESTAURANTE LTDA e ENSÔ BAR E RESTAURANTE EIRELI - PROCESSO Nº. 0013120-09.2020.8.26.0100 da 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL CÍVEL - CAPITAL/SP.
EDITAL de PRIMEIRO e SEGUNDO LEILÃO de bens móveis e para in�mação de Marcos Miyahira, Kazan Sushi Restaurante Ltda e Enso Bar e Restaurante Eireli A Dra.
RENATA MOTA MACIEL juíza da 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível - Capital/SP, na forma da lei, faz saber que, com fundamento legal
nos ar�gos 886 e 887 do CPC, foi designada a venda dos bens móveis abaixo descritos, por MEIO ELETRÔNICO, através do portal de leilões eletrônicos:
www.freitasleiloeiro.com.br e se ,O PRIMEIRO LEILÃO terá início no dia 23 de Junho de 2022, às 16:45 horas encerrará no dia 28 de Junho de 2022, às 16:45 horas
sendo considerado vencedor/arrematante, quem mais der acima do valor da avaliação, ficando desde já designado o ,SEGUNDO LEILÃO com início no dia 28 de Junho
de 2022 às 16:46 horas 26 de Julho de 2022, às 16:45 horas, e com término no dia , caso não haja licitantes no PRIMEIRO LEILÃO. No SEGUNDO LEILÃO o bem será
entregue a quem mais der, não sendo aceitos lanços inferiores a 60% (Sessenta por cento) do valor da avaliação. Yamaha XTZ 150 Crosser Z ano deLOTE 01: ,
fabricação e modelo 2019, cor azul, álcool/gasolina, placa EUW-1839. No estado em que se encontra. -Valor da Avaliação Tabela fipe (05/2022): R$ 15.881,00.
(Quinze mil, oitocentos e oitenta e um reais). Alienação Fiduciária - BV Financeira S/A CFI – Data da inclusão 23/08/2019. TransferênciaGravame: Bloqueios Renajud:
de propriedade e registro de penhora oriundos deste processo Renault/Duster 20 D, ano de fabricação 2013, modelo 2014, cor preta, álcool/gasolina, placa. LOTE 02:
FKE-8835. No estado em que se encontra. - (Cinquenta e três mil, cento e quarenta reais).Valor da Avaliação Tabela fipe (05/2022): R$ 53.140,00. Gravame:
Alienação Fiduciária - BV Financeira S/A CFI – Data da inclusão 13/11/2019. Transferência de propriedade e registro de penhora oriundos desteBloqueios Renajud:
processo Os bens encontram - se depositados na Rua Juventus, nº. 336, Parque da Mooca - Capital/SP, em posse dos executados e serão vendidos no estado em que. ,
se encontram cons�tuindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas. : Os interessados em par�cipar dos leilões,, CADASTRAMENTO
deverão se cadastrar previamente no site: www.freitasleiloeiro.com.br, fornecendo todas as informações e documentos solicitados, ficando sujeito à conferência de
iden�dade em banco de dados oficial para posterior confirmação, emissão de “ e senha provisória, a qual deverá ser necessariamente alterada pelo usuário.login”
Todas as regras e condições dos Leilões constam no Portal www.freitasleiloeiro.com.br Sérgio Villa Nova de Freitas – Jucesp nº. 316GESTOR DO PORTAL DE LEILÕES:
PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: O arrematante deverá efetuar o pagamento do valor total da arrematação, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o
encerramento do leilão, através de boleto do Banco do Brasil S.A, ob�da através do site www.tjsp.jus.br, em favor do juízo responsável, sob pena de desfazimento da
arrematação. O arrematante deverá efetuar no prazo de até 24 horas a contar do encerramento do leilão, o pagamento da comissão doCOMISSÃO DO LEILOEIRO:
leiloeiro (a qual não está incluída no lanço), correspondente a do valor total da arrematação, mediante transferência bancária ou depósito na5% (cinco por cento)
conta do Leiloeiro Oficial, Sr. Sérgio Villa Nova de Freitas, que será informada ao arrematante através de e-mail. O arrematante não poderá desis�r doPENALIDADES:
lanço, tendo em vista a sua irretratabilidade. Não havendo os pagamentos da arrematação e comissão do Leiloeiro, o fato será comunicado ao Juízo, para aplicação das
medidas legais cabíveis. Pessoalmente perante o Cartório da 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível -DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS:
Capital/SP, ou no escritório do leiloeiro, localizado à Praça da Liberdade, nº 130 - 15º andar - São Paulo/SP, ou ainda pelo telefone (11) 3117-1000 – Ramal 108 e e-mail:
leilaojudicial@freitasleiloeiro.com.br Nos termos do Art. 889, inciso I do CPC, ficam o Sr. Marcos Miyahira, Kazan Sushi Restaurante Ltda e Enso Bar e Restaurante Eireli
e demais interessados INTIMADOS das designações supra. A publicação do presente edital supre a in�mação pessoal.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIREITOS/DEVERES DO CONDÔMINIO movido por CONDOMÍNIO RESERVA DO LAGO DO CEDRO em face de RODRIGO SIQUEIRA DE
SOUZA - PROCESSO Nº. 0003563-30.2020.8.26.0348 da 4ª VARA CÍVEL DO FORO E COMARCA DE MAUÁ/SP.
EDITAL de PRIMEIRO e SEGUNDO LEILÃO de direito real de bem imóvel e para in�mação de Rodrigo Siqueira de Souza O Dr. José Wellington Bezerra da Costa Neto, JUIZ DE
DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DO FORO E COMARCA DE MAUÁ/SP., na forma da lei, faz saber que, com fundamento legal nos ar�gos 886 e 887 do CPC, foi designada a venda
dos bens móveis abaixo descritos, por MEIO ELETRÔNICO, através do portal de leilões eletrônicos : www.freitasleiloeiro.com.br O PRIMEIRO LEILÃO terá início no dia 23 de
Junho de 2022, às 16:00 horas encerrará no dia 28 de Junho de 2022, às 16:00 horase se , sendo considerado vencedor/arrematante, quem mais der acima do valor da
avaliação, ficando desde já designado o , , e com término no dia ,SEGUNDO LEILÃO com início no dia 28 de Junho de 2022, às 16:01 horas 26 de Julho de 2022, às 16:00 horas
caso não haja licitantes no PRIMEIRO LEILÃO. No SEGUNDO LEILÃO o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceitos lanços inferiores a 60% (Sessenta por cento) do
valor da avaliação. Direito real de aquisição da propriedade plena após a quitação do contrato junto ao credor fiduciário e/ou saldo credor advinda daLOTE ÚNICO:
alienação do bem para hipótese de inadimplente - da Reserva Lago do Cedro, situado na Rua Rubens Pedro, nº. 615, perímetro urbano, localizado noApartamento 908
nono pavimento, contém sala, cozinha/área de serviço, 2 dormitórios e banho; possui a área real total de 92,6124m², sendo 45,4000m² de área real priva�va, 10,3500m² de
área de propriedade comum e divisão não proporcional referente à vaga de garagem de nº. 72, e 36,8624m² de área real de propriedade comum e divisão proporcional,
correspondendo-lhe ainda uma fração ideal no terreno e nas coisas de uso comum de 0,009506311, matriculado sob nº. 64.027 do Cartório de Registro de Imóveis de
Mauá. Inscrição Fiscal nº. 12.082.001. Valor de Avaliação (07/2021): R$ 200.000,00 (Duzentos e dezenove mil,. Valor de Avaliação atualizado (04/2022): R$ 219.183,82
cento e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos). No estado de conservação em que se encontra, sem garan�a, cons�tuindo ônus do interessado verificar suas
condições, antes das datas designadas para as alienações eletrônicas. Consta na matrícula nº 64.027: – Sobre o imóvel objeto desta matrículaÔNUS/GRAVAMES 1) AV.1
pesa a alienação fiduciária em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Valor aproximado em 25/04/2022 – R$ 3.900,00. O valor será pago pelo arrematanteDÉBITOS DE IPTU
com a respec�va atualização até a data do efe�vo pagamento perante à Prefeitura de Mauá. Deverá ser observado o direito de preferência doDIREITO DE PREFERÊNCIA
condômino, nos termos do art. 843, § 1º do Código de Processo Civil. : Os interessados em par�cipar dos leilões, deverão se cadastrar previamente noCADASTRAMENTO
site : www.freitasleiloeiro.com.br, fornecendo todas as informações e documentos solicitados, ficando sujeito à conferência de iden�dade em banco de dados oficial para
posterior confirmação, emissão de “ e senha provisória, a qual deverá ser necessariamente alterada pelo usuário. Todas as regras e condições dos Leilões constam nologin”
Portal www.freitasleiloeiro.com.br Sérgio Villa Nova de Freitas – Leiloeiro Oficial - Jucesp nº. 316 OGESTOR DO PORTAL DE LEILÕES: PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO:
arrematante deverá efetuar o pagamento do valor total da arrematação, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão, através de boleto do
Banco do Brasil S.A, ob�da através do site www.tjsp.jus.br, em favor do juízo responsável, sob pena de desfazimento da arrematação. OCOMISSÃO DO LEILOEIRO:
arrematante deverá efetuar no prazo de até 24 horas a contar do encerramento do leilão, o pagamento da comissão do leiloeiro (a qual não está incluída no lanço),
correspondente a do valor total da arrematação, mediante transferência bancária ou depósito na conta do Leiloeiro Oficial, Sr. Sérgio Villa Nova de5% (cinco por cento)
Freitas, que será informada ao arrematante através de e-mail. O arrematante não poderá desis�r do lanço, tendo em vista a sua irretratabilidade. NãoPENALIDADES:
havendo os pagamentos da arrematação e comissão do Leiloeiro, o fato será comunicado ao Juízo, para aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E
ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório da 04ª Vara Cível do Foro e Comarca de Mauá/SP, ou no escritório do leiloeiro, localizado à Praça da Liberdade, nº 130
- 15º andar - São Paulo/SP, ou ainda pelo telefone (11) 3117-1000 – Ramal 108 e e-mail: leilaojudicial@freitasleiloeiro.com.br Nos termos do Art. 889, inciso I do CPC, fica o
Sr. Rodrigo Siqueira de Souza, bem como demais interessados INTIMADOS das designações supra. A publicação do presente edital supre a in�mação pessoal.
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1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º – CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) RODOLFO NATALINO SIBIN, D S G MINERACAO LTDA, FAUSTINO SIBIN FILHO; do coproprietário de bem indivisível ANA MARIA 
BENEDITA SIBIN; do(s) terceiro(s) interessado(s) JOSÉ DE ALENCAR DARCARDIA FILHO. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) DANILO PINHEIRO 
SPESSOTTO da 1ª Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação 
de Procedimento Comum Cível ajuizada por SILVIA HELENA IBANHEZ, SERGIO RICARDO IBANHEZ LEAL, ANA CAROLINA IBANHEZ LEAL, FLAVIA 
MICHELE MILTON LEAL, GLAUCIA ACEPCAO MILTON LEAL, SANDRA CRISTINA MILTON LEAL TRENTIN, SERGIO ABELARDO TRENTIM contra RODOLFO 
NATALINO SIBIN, D S G MINERACAO LTDA, FAUSTINO SIBIN FILHO - Processo nº 0008316-45.2003.8.26.0568 (Nº de Ordem 1092/03) e que foi 
designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através 
do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 04/07/2022, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 07/07/2022, às 14:00 
horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 
horas do dia 10/08/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O leilão 
será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O(a) arrematante arcará com os 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. O 
arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as 
regras, condições do Leilão, descrição completa do lote, ônus/restrições, matrícula e laudo de avaliação estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos 
do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 
patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO 
DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - 50% (metade) sobre os direitos que o executado Faustino Sibin Filho detém em relação às partes ideais dos imóveis 
indicados nas Escrituras de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários lavradas pelo 2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de 
SJBVista a seguir: (1) Escritura nº 034/329, lavrada em 13/05/1994, (2) Escritura nº 044/329, lavrado em 18/05/1994, e (3) Escritura sem número do 
livro 329, lavrada em 09/06/1994, fls 148 e 149. Escritura 034/329: uma parte ideal equivalente à 4/8 (quatro oitavos); Escritura nº 044/329: uma 
parte ideal equivalente à 7/8 (sete oitavos) de 1/8 (um oitavo), ou 7/64 (sete sessenta e quatro avos), pertencentes aos sete primeiro outorgantes e 
6/8 (seis oitavos) de um outro 1/8 (um oitavo), ou 6/64 (seis sessenta e quatro avos); Escritura sem número /329: uma parte ideal equivalente à 1/8 
(um oitavo). que recaem sobre os seguintes imóveis: a) UM TERRENO, situado nesta cidade na rua Pereira Machado, medindo 13,00 ms (treze) 
metros de frente por 8,20 ms (oito metros e vinte centímetros), da frente aos fundos, confinando com a citada rua, com o espólio de Benedita 
Baptista e outros, sendo fechado na frente, por cercas de arame e dos lados e fundos em aberto; cujo imóvel foi adquirido por escritura lavrada em 
1º de março de 1940, nas notas do 1º tabelionato local e transcrita sob o nº5.147, livro 3-MM.. do CRI. local e b) UMA FAIXA DE TERRENO, com a 
largura de 0,90 ms (noventa centímetros), por 12,50 ms (doze metros e cinquenta centímetros), de comprimento, começando no fim do terreno até 
um corredor em comum, dividindo com o corredor (atual João Maniassi), com Magali, Marli e Marileni Sirto do Prado e com Antonio Borado 
localizada nos fundos, do prédio nº 55. da rua Conselheiro Antonio Prado; cujo imóvel foi adquirido por escritura lavrada em 17 de julho de 1943, nas 
notas do 1º tabelionato local e transcrita sob o nº 7973, livro 3-PP, no CRI.. local; cujos imóveis encontram-se cadastrados junto à Prefeitura Municipal 
local nº 04.0036.0228.0100-4. Valor da avaliação em 16/08/2021: R$ 120.060,00 (cento e vinte mil e sessenta reais), representando a cota de 50% 
sobre 82,8% do total do imóvel. Depositário: FAUSTINO SIBIN FILHO. Local do bem: Rua Pereira Machado, 97/97 A, Centro, São João da Boa Vista/SP. 
Sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento.

w
rpreto.nucleo@majudicial.com.brwww.majudicial.com.br

2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º – CPC), e de intimação do(a)(s) 
espólio de CARLOS LOPEZ Y LOPEZ; do credor hipotecário CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF); DO CREDORES COM PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS 
MAIRA RODRIGUES COSTA GALVANO NASCIMENTO E OUTROS (0003469-33.2019.8.26.0505); do(s) interessado(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SEMAE, CONJUNTO RESIDENCIAL PIAZZA 
DEI FIORI. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) RONALDO GUARANHA MERIGHI da 2ª Vara de Família e Sucessões de São José do Rio Preto/SP, na 
forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Inventário - Inventário e Partilha ajuizada pelo Inventariante JUAN 
DIEGO DE CARVALHO LOPES, Herdeiros: AUGUSTO CESAR DE MENDONÇA LOPEZ, CARLA DE MENDONÇA LOPEZ TIAGO SILVA, MÔNICA DE 
MENDONÇA LOPEZ, FERNANDO MENDONÇA LOPEZ, DANIELA FONSECA DE CAMPOS Y LOPES, CARLOS GIL GUERRA LOPES Y LOPES REPRELEG:  
IVANILSE GUERRA contra CARLOS LOPEZ Y LOPEZ (Inventariado) - Processo nº 1039668-52.2018.8.26.0576 (Nº de Ordem 3916/18) e que foi 
designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, 
através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 04/07/2022, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 07/07/2022, 
às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção 
até às 14:00 horas do dia 27/07/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.
br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O(a) arrematante arcará com os eventuais 
débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art. 130, parágrafo único do CTN. 
O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas 
as regras, condições do Leilão, descrição completa do lote, ônus/restrições, matrícula e laudo de avaliação estão disponíveis, em inteiro teor, nos 
autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos 
respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo 
Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - ‘’Um Terreno medindo 560,00 m2, identificado como Lote n. 06 - Quadra I - medindo 560,00 m2, situado 
no Loteamento Mini Distrito Industrial Centenário da Emancipação registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio 
Preto - SP - Matricula 005/47461. (Compromisso Particular de Compra e Venda). Matrícula nº 005/47461 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de 
São José do Rio Preto, SP. Valor da Avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em Maio 
de 2022: R$ 750.441,18 (Setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos). Local do bem: Rua Luiz Arnaldo 
Giglioti, s/n, Lote 6, Qd. I, Mini Distrito Industrial Centenário da Emancipação, São José do Rio Preto/SP. Lote 2 - ‘’Dois Terrenos medindo juntos 
1.084,50 m2, identificados como os Lotes n.07 e 08 da Quadra I -, situado no Loteamento Mini Distrito Industrial Centenário da Emancipação 
registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Preto - SP - Matrícula 005/47461. (Compromisso Particular de 
Compra e Venda). Matricula nº 005/47461 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto, SP.  Avaliação atualizado pelo índice de 
correção monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em Maio de 2022: R$ 1.292.253,48 (Um milhão, duzentos e noventa e dois mil, 
duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos). Local do bem: Rua Luiz Arnaldo Giglioti, sn, Lote 7 e 8, Qd. I, Mini Distrito Industrial 
Centenário da Emancipação, São José do Rio Preto/SP. Lote 3 - Um Apartamento n. 143 - Torre 01 - com 01 Garagem - Condomínio Piazza Del Fiori, 
localizado na Avenida Bady Bassitt, n. 4270, na Cidade de São Jose do Rio Preto - SP, registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de São José do Rio Preto - SP - Matricula 51.342. Avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo em Maio de 2022: R$ 274.020,02 (Duzentos e setenta e quatro mil, vinte reais e dois centavos). Depositário: NI. Local do bem: Avenida Bady 
Bassitt, 4270, Apto. 143, Condomínio Piazza Del Fiori, São José do Rio Preto/SP. Existe Recurso pendente de julgamento sobre o(s) imóvel(is) a 
ser(em) leiloado(s): Em relação aos Lotes 1 e 2 deste edital, encontra-se pendente de Julgamento o Agravo em Recurso Especial interposto nos 
autos do Agravo de Instrumento n. 2090779-69.2020.8.26.0000, face a decisão de fls. 1127/1128 que negou seguimento ao Recurso Especial. 2) 
Agravo de Instrumento n. 2100022-66.2022.8.26.0000 contra decisão de folhas 1360-1363 que determinou a alienação judicial eletrônica para 
realizar a venda dos bens imóveis avaliados as folhas 1286/1309, pendente de julgamento.
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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 cance-
lar 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 inde-
nização 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, www.zukerman.com.br, 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 23/06/2022. O VENDEDOR não res-
ponderá 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 interessa-
dos deverão, após o prévio cadastro/habilitação no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, enviar a documentação necessária e anuir às regras de participação dispos-
tas 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 as-
sinada; (g) comprovante do recurso para pagamento do imóvel em leilão. 1.7.1. O VENDEDOR está obrigado a observar todos os procedimentos determinados pela le-
gislação 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 decorren-
tes 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 repre-
sentação por terceiros deverá ser feita mediante a apresentação de original ou cópia autenticada de procuração por instrumento público, em caráter irrevogável e irre-
tratável, 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 Magis-
tratura (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 noti-
ficação 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 pa-
gamento 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 des-
crição 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 
10% (dez 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 EX-
CLUSIVO 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 ex-
tinta 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 qual-
quer 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 me-
tragem 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 irregu-
laridades, 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; 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; (iii) 
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; (iv) 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; (v) pelo cancelamento dos eventuais ônus do imóvel (abran-
gendo 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; (vi) pelo levantamen-
to de eventuais ações ajuizadas contra o condomínio, para imóveis integrantes de condomínios edilícios; (vii) por todas as providências e despesas relativas à desocupa-
ção dos imóveis ocupados a qualquer título, sejam eles locados, arrendados, dados em comodato ou invadidos. 3.5. Cabe ao COMPRADOR obter as informações atinen-
tes, 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 cré-
ditos 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 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 10% (dez 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 aluguéis 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 “procedi-
mento 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 instrumen-
tos 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 arrema-
tado 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 dispo-
nibilizada 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. Ou-
torgada 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 VEN-
DEDOR, 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 per-
mitida a desistência ou arrependimento da venda pelo VENDEDOR, nas seguintes hipóteses: a) por problemas cadastrais do COMPRADOR, b) por impossibilidade docu-
mental, 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 con-
dições 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 ar-
rematado até aquele momento (incluindo-se a comissão do leiloeiro, impostos e taxas), devidamente atualizada pelo IPCA - IBGE, renunciando expressamente o COM-
PRADOR, 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, hipó-
tese 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 obri-
gação constante deste edital ou dos documentos de formalização da venda para os quais não tenha sido estipulada sanção específica, o VENDEDOR notificará o COM-
PRADOR 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 Bra-
sileiro 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 exercí-
cio, 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 tole-
rância, 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. 

COMITENTE: ITAÚ UNIBANCO S/A - LEILÃO ÚNICO - 23/06/2022 ÀS 15:00
Leilão de imóveis imóveis localizados nos estados de PR, RS e SP

O leilão será realizado de forma Online

Lote 001 - Porto Alegre/RS - Centro Histórico
Prédio composto por 7 pavimentos e 1 subsolo, Av. Alberto Bins, nº 600 - Cj 301/Cj 201/Cj 101 e Vagas 14/15/16/18/19/20/21 - Edifício Paraná II, Área real privativa de 
2.841,87m²; Área real total de 3.834,77m², Matrículas: 156.126 (SALÃO Nº 301/RGI Nº 703490); 156.125 (SALÃO Nº 201/RGI Nº 703491); 156.124 (SALÃO Nº 101/RGI Nº 
703493); 156.142 (VAGA 14/RGI Nº 703494); 156.143 (VAGA 15/RGI Nº 703495); 156.144 (VAGA 16/RGI Nº 703496); 156.146 (VAGA 18/RGI Nº 703498); 156.147 (VAGA 
19/RGI Nº 703499); 156.148 (VAGA 20/RGI  Nº 703500); 156.149 (VAGA 21/RGI Nº 703501).
Lance Inicial 1 º Leilão: R$ 11.365.655,56
Lote 002 - São Paulo/SP - Barra Funda
Terreno utilizado como estacionamento de ex agência, situado à Rua Lopes Chaves, 262, Barra Funda. Área Terreno 1.531m², Matrícula 62135 do 15º CRI Local. 
Lance Inicial 1 º Leilão: R$ 7.074.222,00
Lote 003 - Umuarama/PR - Centro
Imóvel Comercial, situado à Avenida Brasil, 4159, Lotes 14 a 17, Quadra 35, Centro, Subsolo, térreo, 1º e 2º pavimento e casa de máquina. Térreo e parte do subsolo 
ocupados pela agência, Área de terreno: 2.100m²; Área construída: 4.802,33m², Matrícula 21.856 do 1º CRI Local.
Lance Inicial 1 º Leilão: R$ 7.074.222,00

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS – movida por NICOLLY OLIVEIRA DOS SANTOS MÁXIMO em face de JONAS
VALERIO MÁXIMO - PROCESSO Nº. 1024312-41.2019.8.26.0007 da 2ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO REGIONAL VII – ITAQUERA - CAPITAL/SP.
EDITAL de PRIMEIRO e SEGUNDO LEILÃO de bem móvel e para in�mação de Jonas Valério Máximo O Dr. EDSON NAKAMATU DA 2ª VARA DA FAMÍLIA E
SUCESSÕES DO FORO REGIONAL VII – ITAQUERA - CAPITAL/SP, na forma da lei, faz saber que, com fundamento legal nos ar�gos 886 e 887 do CPC, foi
designada a venda do bem móvel abaixo descrito, por MEIO ELETRÔNICO, através do portal de leilões eletrônicos: www.freitasleiloeiro.com.br O PRIMEIRO
LEILÃO terá início no dia 23 de Junho de 2022, às 16:15 horas encerrará no dia 28 de Junho de 2022, às 16:15 horase se , sendo considerado
vencedor/arrematante, quem mais der acima do valor da avaliação, ficando desde já designado o ,SEGUNDO LEILÃO com início no dia 28 de Junho de 2022
às 16:16 horas 26 de Julho de 2022, às 16:15 horas, e com término no dia , caso não haja licitantes no PRIMEIRO LEILÃO. No SEGUNDO LEILÃO o bem será
entregue a quem mais der, não sendo aceitos lanços inferiores a 6 % (Sessenta por cento) do valor da avaliação. Honda CG 125 Titan ano de0 ,LOTE ÚNICO:
fabricação e modelo 1995, cor azul, gasolina, placa BVJ-0428. No estado em que se encontra. - (TrêsValor da Avaliação Tabela fipe (05/2022): R$ 3.058,00.
mil e cinquenta e oito reais). A motocicleta encontra-se depositada na Rua Cravo da Índia nº. 625, Parque Savoy City - Capital/SP, em posse do executado e, ,

será vendido no estado em que se encontra, cons�tuindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas. : OsCADASTRAMENTO
interessados em par�cipar dos leilões, deverão se cadastrar previamente no site: www.freitasleiloeiro.com.br, fornecendo todas as informações e
documentos solicitados, ficando sujeito à conferência de iden�dade em banco de dados oficial para posterior confirmação, emissão de “ e senhalogin”
provisória, a qual deverá ser necessariamente alterada pelo usuário. Todas as regras e condições dos Leilões constam no Portal www.freitasleiloeiro.com.br
GESTOR DO PORTAL DE LEILÕES: PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO:Sérgio Villa Nova de Freitas – Jucesp nº. 316 O arrematante deverá efetuar o
pagamento do valor total da arrematação, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão, através de boleto do Banco do Brasil
S.A, ob�da através do site www.tjsp.jus.br, em favor do juízo responsável, sob pena de desfazimento da arrematação. OCOMISSÃO DO LEILOEIRO:
arrematante deverá efetuar no prazo de até 24 horas a contar do encerramento do leilão, o pagamento da comissão do leiloeiro (a qual não está incluída no
lanço), correspondente a do valor total da arrematação, mediante transferência bancária ou depósito na conta do Leiloeiro Oficial, Sr.5% (cinco por cento)
Sérgio Villa Nova de Freitas, que será informada ao arrematante através de e-mail. O arrematante não poderá desis�r do lanço, tendo emPENALIDADES:
vista a sua irretratabilidade. Não havendo os pagamentos da arrematação e comissão do Leiloeiro, o fato será comunicado ao Juízo, para aplicação das
medidas legais cabíveis. Pessoalmente perante o Cartório da 2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional VII – ItaqueraDÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS:
- Capital/SP, ou no escritório do leiloeiro, localizado à Praça da Liberdade, nº 130 - 15º andar - São Paulo/SP, ou ainda pelo telefone (11) 3117-1000 – Ramal
108 e e-mail: leilaojudicial@freitasleiloeiro.com.br Nos termos do Art. 889, inciso I do CPC, fica o Sr. Jonas Valerio Máximo e demais interessados
INTIMADOS das designações supra. A publicação do presente edital supre a in�mação pessoal.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INGRESSO e EXCLUSÃO DOS SÓCIOS NA SOCIEDADE movido por ROBSON KOITI TAKEDA em face de MARCOS MIYAHIRA, KAZAN
SUSHI RESTAURANTE LTDA e ENSÔ BAR E RESTAURANTE EIRELI - PROCESSO Nº. 0013120-09.2020.8.26.0100 da 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL CÍVEL - CAPITAL/SP.
EDITAL de PRIMEIRO e SEGUNDO LEILÃO de bens móveis e para in�mação de Marcos Miyahira, Kazan Sushi Restaurante Ltda e Enso Bar e Restaurante Eireli A Dra.
RENATA MOTA MACIEL juíza da 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível - Capital/SP, na forma da lei, faz saber que, com fundamento legal
nos ar�gos 886 e 887 do CPC, foi designada a venda dos bens móveis abaixo descritos, por MEIO ELETRÔNICO, através do portal de leilões eletrônicos:
www.freitasleiloeiro.com.br e se ,O PRIMEIRO LEILÃO terá início no dia 23 de Junho de 2022, às 16:45 horas encerrará no dia 28 de Junho de 2022, às 16:45 horas
sendo considerado vencedor/arrematante, quem mais der acima do valor da avaliação, ficando desde já designado o ,SEGUNDO LEILÃO com início no dia 28 de Junho
de 2022 às 16:46 horas 26 de Julho de 2022, às 16:45 horas, e com término no dia , caso não haja licitantes no PRIMEIRO LEILÃO. No SEGUNDO LEILÃO o bem será
entregue a quem mais der, não sendo aceitos lanços inferiores a 60% (Sessenta por cento) do valor da avaliação. Yamaha XTZ 150 Crosser Z ano deLOTE 01: ,
fabricação e modelo 2019, cor azul, álcool/gasolina, placa EUW-1839. No estado em que se encontra. -Valor da Avaliação Tabela fipe (05/2022): R$ 15.881,00.
(Quinze mil, oitocentos e oitenta e um reais). Alienação Fiduciária - BV Financeira S/A CFI – Data da inclusão 23/08/2019. TransferênciaGravame: Bloqueios Renajud:
de propriedade e registro de penhora oriundos deste processo Renault/Duster 20 D, ano de fabricação 2013, modelo 2014, cor preta, álcool/gasolina, placa. LOTE 02:
FKE-8835. No estado em que se encontra. - (Cinquenta e três mil, cento e quarenta reais).Valor da Avaliação Tabela fipe (05/2022): R$ 53.140,00. Gravame:
Alienação Fiduciária - BV Financeira S/A CFI – Data da inclusão 13/11/2019. Transferência de propriedade e registro de penhora oriundos desteBloqueios Renajud:
processo Os bens encontram - se depositados na Rua Juventus, nº. 336, Parque da Mooca - Capital/SP, em posse dos executados e serão vendidos no estado em que. ,
se encontram cons�tuindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas. : Os interessados em par�cipar dos leilões,, CADASTRAMENTO
deverão se cadastrar previamente no site: www.freitasleiloeiro.com.br, fornecendo todas as informações e documentos solicitados, ficando sujeito à conferência de
iden�dade em banco de dados oficial para posterior confirmação, emissão de “ e senha provisória, a qual deverá ser necessariamente alterada pelo usuário.login”
Todas as regras e condições dos Leilões constam no Portal www.freitasleiloeiro.com.br Sérgio Villa Nova de Freitas – Jucesp nº. 316GESTOR DO PORTAL DE LEILÕES:
PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: O arrematante deverá efetuar o pagamento do valor total da arrematação, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o
encerramento do leilão, através de boleto do Banco do Brasil S.A, ob�da através do site www.tjsp.jus.br, em favor do juízo responsável, sob pena de desfazimento da
arrematação. O arrematante deverá efetuar no prazo de até 24 horas a contar do encerramento do leilão, o pagamento da comissão doCOMISSÃO DO LEILOEIRO:
leiloeiro (a qual não está incluída no lanço), correspondente a do valor total da arrematação, mediante transferência bancária ou depósito na5% (cinco por cento)
conta do Leiloeiro Oficial, Sr. Sérgio Villa Nova de Freitas, que será informada ao arrematante através de e-mail. O arrematante não poderá desis�r doPENALIDADES:
lanço, tendo em vista a sua irretratabilidade. Não havendo os pagamentos da arrematação e comissão do Leiloeiro, o fato será comunicado ao Juízo, para aplicação das
medidas legais cabíveis. Pessoalmente perante o Cartório da 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível -DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS:
Capital/SP, ou no escritório do leiloeiro, localizado à Praça da Liberdade, nº 130 - 15º andar - São Paulo/SP, ou ainda pelo telefone (11) 3117-1000 – Ramal 108 e e-mail:
leilaojudicial@freitasleiloeiro.com.br Nos termos do Art. 889, inciso I do CPC, ficam o Sr. Marcos Miyahira, Kazan Sushi Restaurante Ltda e Enso Bar e Restaurante Eireli
e demais interessados INTIMADOS das designações supra. A publicação do presente edital supre a in�mação pessoal.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIREITOS/DEVERES DO CONDÔMINIO movido por CONDOMÍNIO RESERVA DO LAGO DO CEDRO em face de RODRIGO SIQUEIRA DE
SOUZA - PROCESSO Nº. 0003563-30.2020.8.26.0348 da 4ª VARA CÍVEL DO FORO E COMARCA DE MAUÁ/SP.
EDITAL de PRIMEIRO e SEGUNDO LEILÃO de direito real de bem imóvel e para in�mação de Rodrigo Siqueira de Souza O Dr. José Wellington Bezerra da Costa Neto, JUIZ DE
DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DO FORO E COMARCA DE MAUÁ/SP., na forma da lei, faz saber que, com fundamento legal nos ar�gos 886 e 887 do CPC, foi designada a venda
dos bens móveis abaixo descritos, por MEIO ELETRÔNICO, através do portal de leilões eletrônicos : www.freitasleiloeiro.com.br O PRIMEIRO LEILÃO terá início no dia 23 de
Junho de 2022, às 16:00 horas encerrará no dia 28 de Junho de 2022, às 16:00 horase se , sendo considerado vencedor/arrematante, quem mais der acima do valor da
avaliação, ficando desde já designado o , , e com término no dia ,SEGUNDO LEILÃO com início no dia 28 de Junho de 2022, às 16:01 horas 26 de Julho de 2022, às 16:00 horas
caso não haja licitantes no PRIMEIRO LEILÃO. No SEGUNDO LEILÃO o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceitos lanços inferiores a 60% (Sessenta por cento) do
valor da avaliação. Direito real de aquisição da propriedade plena após a quitação do contrato junto ao credor fiduciário e/ou saldo credor advinda daLOTE ÚNICO:
alienação do bem para hipótese de inadimplente - da Reserva Lago do Cedro, situado na Rua Rubens Pedro, nº. 615, perímetro urbano, localizado noApartamento 908
nono pavimento, contém sala, cozinha/área de serviço, 2 dormitórios e banho; possui a área real total de 92,6124m², sendo 45,4000m² de área real priva�va, 10,3500m² de
área de propriedade comum e divisão não proporcional referente à vaga de garagem de nº. 72, e 36,8624m² de área real de propriedade comum e divisão proporcional,
correspondendo-lhe ainda uma fração ideal no terreno e nas coisas de uso comum de 0,009506311, matriculado sob nº. 64.027 do Cartório de Registro de Imóveis de
Mauá. Inscrição Fiscal nº. 12.082.001. Valor de Avaliação (07/2021): R$ 200.000,00 (Duzentos e dezenove mil,. Valor de Avaliação atualizado (04/2022): R$ 219.183,82
cento e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos). No estado de conservação em que se encontra, sem garan�a, cons�tuindo ônus do interessado verificar suas
condições, antes das datas designadas para as alienações eletrônicas. Consta na matrícula nº 64.027: – Sobre o imóvel objeto desta matrículaÔNUS/GRAVAMES 1) AV.1
pesa a alienação fiduciária em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Valor aproximado em 25/04/2022 – R$ 3.900,00. O valor será pago pelo arrematanteDÉBITOS DE IPTU
com a respec�va atualização até a data do efe�vo pagamento perante à Prefeitura de Mauá. Deverá ser observado o direito de preferência doDIREITO DE PREFERÊNCIA
condômino, nos termos do art. 843, § 1º do Código de Processo Civil. : Os interessados em par�cipar dos leilões, deverão se cadastrar previamente noCADASTRAMENTO
site : www.freitasleiloeiro.com.br, fornecendo todas as informações e documentos solicitados, ficando sujeito à conferência de iden�dade em banco de dados oficial para
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D
epois de alguns 
dias de folga, de-
vido à marato-
na de trabalhos 
no Mato Grosso 

do Sul, o elenco de “Pan-
tanal” vai retomar nesta 
semana as gravações da 
novela no Rio de Janeiro. 
A partir de agora, todas as 
sequências serão realiza-
das apenas nos Estúdios 
Globo, movimentando o 
elenco principal, a segun-
da família de Tenório (Mu-
rilo Benício) e as partici-
pações especiais. Como 
se observa, já existe todo 
um planejamento defini-
do quanto à participação 
de atores. Mas tem um 
assunto que a sua dire-
ção ainda não fala, que é 
a data de exibição do úl-
timo capítulo. Consulta-
da pela coluna, a Comuni-
cação da Globo se limita 

Globo faz mistério sobre data a informar que “Pantanal 
ficará em exibição até o 
segundo semestre”. Não 
confirma, por exemplo, 
o desfecho em 7 ou 14 de 
outubro – como circula 
nos seus bastidores. E esse 
mistério, convenhamos, 
tem todo sentido! Bons 
motivos para isso não 
faltam.

TV Tudo

Hipótese nº 1. A Globo 
poderá avançar um pouco 
mais com “Pantanal”, por-
que os seus resultados são 
muito bons, em audiência 
e faturamento.  Os melho-
res desses últimos anos 
na faixa das 21h. O origi-
nal de Benedito Ruy Bar-
bosa dá margem a esse es-
pichamento.

Hipótese nº 2. Outro mo-
tivo para essa desconversa 
pode estar relacionado à 
sua substituta, “Travessia”, 
escrita por Gloria Perez, 

que ainda está em fase de 
escalação de elenco e sem 
data definida para ini-
ciar gravações. Além do 
que, há também toda uma 
preocupação para, depois 
de “Pantanal”, continuar 
se nivelando por cima.

Bancada do Tutinha. An-
tonia Fontenelle já encer-
rou as gravações do pro-
grama dela na TV Jovem 
Pan. A partir de agora, ela 
passa a se dedicar apenas 
aos trabalhos da sua pré- 
candidatura a deputada 
federal pelo Rio de Janeiro.

Situação de momento. O 
encontro entre represen-
tantes da família de Bene-
dito Ruy Barbosa com a 
direção da Band, para fa-
lar de “Os Imigrantes”, já 
aconteceu. A ideia suge-
rida e que deve prevale-
cer é de uma coprodução 
com algum streaming, tal-
vez HBO Max, Netflix ou 
Amazon. Bola rolando.

JOÃO MIGUEL JÚNIOR

HORÓSCOPO

O CRAVO E A ROSA
 14h45, na Rede Globo

Petruchio vai dormir no estábulo. 
Catarina fi ca arrasada. Josefa 
sugere que Dinorá tire dinheiro da 
carteira de Heitor. Marcela e Batista 
não conseguem dormir, pois os dois 
roncam. Petruchio acorda ardendo 
em febre e desmaia. Dinorá dá 
a Marcela parte do dinheiro do 
colar. Bianca marca encontro com 
Edmundo. Candoca começa a 
desconfi ar de Edmundo. Catarina 
decide chamar um médico para 
examinar Petruchio.

A FAVORITA
16h45, na Rede Globo

GLeonardo proíbe Catarina de ir 
ao sarau. Átila diz a Cida que não 
consegue parar de pensar nela. Co-
pola vê quando Átila tenta dar um 
beijo em Cida. Elias faz discurso na 
casa de Copola, a quem agradece 
o apoio. Greice quer descontar o 
cheque. Céu diz que o dinheiro é 
dela. Léo assedia Cida. Catarina e 
Lorena surpreendem Léo e Cida. Léo 
diz que Cida e Lorena dão em cima 
dele, o que revolta as duas. Lara 
percebe que Donatela está apaixo-
nada por Zé Bob. Lara liga para Zé 
Bob e o convida para ir a sua casa. 
Silveirinha conta para Flora que 
Lara foi morar com Donatela. Flora 
vigia a portaria e se choca ao ver 
Donatela e Zé Bob juntos.

RESUMO DAS NOVELAS

ALÉM DA ILUSÃO
18h, na Rede Globo

Davi se irrita com Iolanda. Heloísa 
sente um mal-estar. Davi conta para 
Isadora que Joaquim está fi nan-
ciando um espetáculo de Iolanda. 
Isadora pede para fazer o fi gurino 
da peça de Iolanda. Lucinha/Lúcio 
chega para jogar futebol com o 
time da fábrica. Leônidas afi rma a 
Matias que provará que Olívia é a 
fi lha de Heloísa. Davi se aproxima 
de Sueli, a mulher que saiu com 
Joaquim. Francisco arma contra 
Leopoldo, e Mariana ouve. Sueli 
pede uma alta quantia para aceitar 
o plano de Davi.

CARA E CORAGEM
19h40, na Rede Globo

Lucas se oferece para acompanhar 
Anita até a clínica. Paulo se interes-
sa pelas informações que consegue 
com Samuel. Martha chama Ítalo 
para voltar a trabalhar na empresa. 
Andréa liga para Moa, que gosta de 
ver Pat enciumada. Andréa tenta 
seduzir Moa. Pat procura por Lou 
na companhia de dança. Ítalo dá 
um treinamento de parkour para 
Rico. Duarte pensa em contar para 
Jéssica sobre sua conversa com Da-
nilo. Ísis sofre um acidente, e Renan 
cancela sua apresentação com Lou. 
Pat se oferece para ajudar Lou. Moa 
vê uma foto de Andréa com Clarice 
na casa da atriz.

PANTANAL
21h30, na Rede Globo

Zaquieu incentiva Mariana a ir 
ao casamento de Jove. Tibério 
beija Muda. Jove critica o relatório 
feito por Davi e Matilde, que não 
considera a sustentabilidade como 
referência. Irma se incomoda ao ver 
Juma conversando com José Lucas. 
Marcelo pressiona Tenório ao propor 
investimento na fazenda do Pan-
tanal. Filó comenta com Irma sobre 
sua preocupação com o interesse 
de José Lucas por Juma. Alcides 
pede emprego a Tadeu na fazenda 
de José Leôncio. Guta dá conselhos 
para Maria Bruaca. Filó não vê com 
bons olhos a reconciliação de Tadeu 
e Guta. José Lucas fala para Juma 
que Jove é fraco. Trindade tenta 
seduzir Irma.

CARINHA DE ANJO
20h30, no SBT

Flávio conta para Leonardo que já 
enviou as fotografi as para Cecília, 
que passam a falsa impressão de 
que Gustavo a traiu. Haydee conta 
para Flávio que irá se encontrar com 
o homem que anda conversando no 
aplicativo. Gustavo vai na casa de 
Fátima e é atendido por Cristóvão. 
Ele diz que o empresário precisa 
se conformar que o casamento 
dele acabou e que os dois podem 
conversar de homem para homem 
a fi m de resolver o impasse.

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Áries, meu cristalzinho, 
sua impulsividade 

deve bater recorde e você tende 
a se jogar em suas tarefas, ideias, 
planos e até nas pessoas. Só 
cautela para não agir com gros-
seria e não se queimar, hein!

TOURO. 
A Lua se muda para o 
seu inferno astral e seu 
jeito normalmente pé 

no chão deve dar lugar a atitudes 
impulsivas. Pra não entrar em 
maus lençóis, tranquilize a mente 
antes de tomar decisões.

GÊMEOS. 
Se já tem um mozão, 
tudo indica que irá se 
preocupar e cuidar 

mais do seu romance. Se está na 
solteirice, o desejo de viver uma 
paixão pode falar mais alto. Tudo 
indica planos grandiosos.

CÂNCER. 
Na profi ssão, o cenário 
é perfeito sem defei-
tos! O dia promete 

mudanças e há boas chances de 
se dedicar a tarefas ou funções 
variadas. Tudo indica que a von-
tade de subir irá aumentar.

LEÃO. 
A vontade de se 
aventurar mais pode 

bombar hoje. Há chance de se 
dedicar a um novo ideal, objetivo 
ou serviço com muita garra, 
coragem e rapidez. Planos de 
viagem vão abrir horizontes.

VIRGEM. 
Há sinal de transfor-
mações. Tudo indica 
que irá agir com mais 

independência, iniciativa e 
coragem. E se algo desandar, 
tende a ter decisões rápidas pra 
contornar os perrengues.

LIBRA. 
Nos estudos, sobretu-
do de faculdade, deve 
contar com enorme 

capacidade de expor suas ideias, 
discursar e convencer os outros 
sobre seus pontos de vista. Há 
sinal de paixão por um colega.

ESCORPIÃO. 
Seus cuidados com o 
corpo e a alimentação 
devem resultar em 

mais saúde, energia e bem-estar. 
Amém! Há chance de conhecer 
alguém de longe, e esse contati-
nho vai aquecer seu coração.

SAGITÁRIO. 
A Lua migra para o 
seu paraíso astral e 

tudo indica que seu signo não 
vai fi car parado. Deve se jogar 
em projetos novos, ideias ou um 
trabalho diferente com coragem 
e otimismo.

CAPRICÓRNIO. 
A Lua dá a maior força 
pra você vencer na 
vida ao destacar seu 

lado independente, ativo e ca-
prichoso. Além de terminar suas 
coisas mais rápido, conta com 
garra pra resolver pepinos.

AQUÁRIO. 
Com a mente e curio-
sidade em alta, tende 
a aprender mais, fi car 

por dentro de tudo e absorver 
informações. Você deve esbanjar 
criatividade, imaginação fértil e 
excelentes planos para o futuro.

PEIXES. 
A Lua embarca na 
sua Casa da Fortuna e 
destaca seu lado ou-

sado, decidido, pronto pra ação. 
A grana tende a entrar mais 
fácil, sobretudo se trabalha com 
público e venda de produtos.

A leitura 
na medida 
certa.

ANUNCIE: 
11. 3729-6600

CRUZADAS
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Curtas

ARTE. Para o ator e hu-
morista Gabriel Godoy, 
38, continuar sendo ar-
tista no Brasil é o mais 
puro ato de resistência. 
Para ele, a arte, seja no 
audiovisual, no teatro 
ou até mesmo na tele-
visão, faz a sociedade 
refletir e debater, o que 
pode ser contra as von-
tades do governo. “Ser 
artista no nosso País, 
com esse governo e 
com a pandemia, é a es-
sência da profissão des-
de sua origem: persis-
tência e coragem”, em 
entrevista para a Folha.

ANITTA. A cantora Anit-
ta fez uma defesa do ci-
nema nacional e pediu 
que filmes brasileiros 
sejam disponibilizados 
com legendas, no exte-
rior, num comentário 
nas redes sociais publi-
cado neste domingo 
(19). “Gente, eu queria 
pedir que alguma plata-
forma disponibilize nos-
sos filmes com legendas 
em inglês para fora do 
Brasil.” 

FÉRIAS. O jogador Cris-
tiano Ronaldo, 37, re-
solveu curtir o verão 
europeu com a família. 
De férias do futebol, ele 
pegou a família e viajou 
em um jatinho parti-
cular para Mallorca, na 
Espanha, onde tem cur-
tido casarões de luxo e 
a boa vida. Em imagens 
publicadas pela mulher 
dele, Georgina Rodrí-
guez, é possível ver a fa-
mília curtindo.

“Aquela não era 
eu.”
Em entrevista ao Sun-
day Times, Billie Eilish 
falou o quanto era estra-
nho para ela ter mudado 
seu visual em 2021.

A 
cantora Joelma, 
47, parece viver 
uma maré de 
azar. Depois de 
ter algumas se-

quelas pela quarta Covid e 
ficar alguns dias internada, 
a artista teve uma queda em 
sua volta aos palcos na Bah-
ia. Mas ela levou na espor-
tiva. No momento, cantava 
virada para uma câmera e 
foi dançando para trás. Foi 
então que tropeçou e caiu 
de costas. Ela não se machu-
cou e riu da situação. Em 
nenhum momento parou 
de cantar. Dia 11 de junho, 
Joelma teve alta hospitalar. 
De acordo com nota oficial, 
ela deixou o local em ótimas 
condições e seguiria seu tra-
tamento a partir de agora 
em sua casa.

MARÉ RUIM
Joelma cai em show
A artista teve uma 
queda em sua 
volta aos palcos na 
Bahia, mas levou na 
esportiva; ela não se 
machucou 

Desabafo
Iran Ferreira, mais conhecido 
como Luva de Pedreiro nas re-
des sociais, deixou seus fãs preo-
cupados após abrir uma live, na 
noite deste domingo (19), e fa-
zer um forte desabafo dizendo 
que está de ‘saco cheio’, e com 
um semblante bem diferente 
do habitual. Muitos fãs afirmam 
nas redes sociais que o desabafo 
tem relação direta com Allan Je-
sus, seu empresário.

‘Renaissance’
A cantora Beyoncé iria lançar 
uma nova música intitulada 
“Break My Soul”, do seu novo 
disco na madrugada desta 
terça-feira (21) -à 1h da manhã 
no horário de Brasília-, anun-
ciou a artista por meio de sua 
conta no Instagram. Em vez 
de uma publicação comum, 
Beyoncé fez o anúncio alte-
rando a descrição de seu per-
fil na rede. 

Pocah foi obrigada a encerrar show 
A cantora Pocah, 27, saiu do Rio de Janeiro rumo a São Paulo para se apresentar na Parada 
LGBTQIA+ no domingo (19). E isso aconteceu. Porém, ela ficou na bronca por, segundo ela, 
só ter podido cantar três músicas até que a polícia mandou acabar a apresentação.”Meu ho-
rário era 15h55, entrei 17h20. Eu estava aqui desde 12h30 no trio, pronta. E infelizmente não 
pude cumprir nem metade do meu show porque pediram para encerrar a Parada antes do 
horário combinado. Estou arrasada e cheia de ódio”, disparou a artista nas redes sociais.
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Curtas

ARTE. Para o ator e hu-
morista Gabriel Godoy, 
38, continuar sendo ar-
tista no Brasil é o mais 
puro ato de resistência. 
Para ele, a arte, seja no 
audiovisual, no teatro 
ou até mesmo na tele-
visão, faz a sociedade 
refletir e debater, o que 
pode ser contra as von-
tades do governo. “Ser 
artista no nosso País, 
com esse governo e 
com a pandemia, é a es-
sência da profissão des-
de sua origem: persis-
tência e coragem”, em 
entrevista para a Folha.

ANITTA. A cantora Anit-
ta fez uma defesa do ci-
nema nacional e pediu 
que filmes brasileiros 
sejam disponibilizados 
com legendas, no exte-
rior, num comentário 
nas redes sociais publi-
cado neste domingo 
(19). “Gente, eu queria 
pedir que alguma plata-
forma disponibilize nos-
sos filmes com legendas 
em inglês para fora do 
Brasil.” 

FÉRIAS. O jogador Cris-
tiano Ronaldo, 37, re-
solveu curtir o verão 
europeu com a família. 
De férias do futebol, ele 
pegou a família e viajou 
em um jatinho parti-
cular para Mallorca, na 
Espanha, onde tem cur-
tido casarões de luxo e 
a boa vida. Em imagens 
publicadas pela mulher 
dele, Georgina Rodrí-
guez, é possível ver a fa-
mília curtindo.

“Aquela não era 
eu.”
Em entrevista ao Sun-
day Times, Billie Eilish 
falou o quanto era estra-
nho para ela ter mudado 
seu visual em 2021.

A 
cantora Joelma, 
47, parece viver 
uma maré de 
azar. Depois de 
ter algumas se-

quelas pela quarta Covid e 
ficar alguns dias internada, 
a artista teve uma queda em 
sua volta aos palcos na Bah-
ia. Mas ela levou na espor-
tiva. No momento, cantava 
virada para uma câmera e 
foi dançando para trás. Foi 
então que tropeçou e caiu 
de costas. Ela não se machu-
cou e riu da situação. Em 
nenhum momento parou 
de cantar. Dia 11 de junho, 
Joelma teve alta hospitalar. 
De acordo com nota oficial, 
ela deixou o local em ótimas 
condições e seguiria seu tra-
tamento a partir de agora 
em sua casa.

MARÉ RUIM
Joelma cai em show
A artista teve uma 
queda em sua 
volta aos palcos na 
Bahia, mas levou na 
esportiva; ela não se 
machucou 

Desabafo
Iran Ferreira, mais conhecido 
como Luva de Pedreiro nas re-
des sociais, deixou seus fãs preo-
cupados após abrir uma live, na 
noite deste domingo (19), e fa-
zer um forte desabafo dizendo 
que está de ‘saco cheio’, e com 
um semblante bem diferente 
do habitual. Muitos fãs afirmam 
nas redes sociais que o desabafo 
tem relação direta com Allan Je-
sus, seu empresário.

‘Renaissance’
A cantora Beyoncé iria lançar 
uma nova música intitulada 
“Break My Soul”, do seu novo 
disco na madrugada desta 
terça-feira (21) -à 1h da manhã 
no horário de Brasília-, anun-
ciou a artista por meio de sua 
conta no Instagram. Em vez 
de uma publicação comum, 
Beyoncé fez o anúncio alte-
rando a descrição de seu per-
fil na rede. 

Pocah foi obrigada a encerrar show 
A cantora Pocah, 27, saiu do Rio de Janeiro rumo a São Paulo para se apresentar na Parada 
LGBTQIA+ no domingo (19). E isso aconteceu. Porém, ela ficou na bronca por, segundo ela, 
só ter podido cantar três músicas até que a polícia mandou acabar a apresentação.”Meu ho-
rário era 15h55, entrei 17h20. Eu estava aqui desde 12h30 no trio, pronta. E infelizmente não 
pude cumprir nem metade do meu show porque pediram para encerrar a Parada antes do 
horário combinado. Estou arrasada e cheia de ódio”, disparou a artista nas redes sociais.
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 A A Tuvis, plataforma que 
conecta aplicativos de mensa-
gens instantâneas a sistemas 
de CRM, anuncia a abertura 
de novas vagas de emprego 
para seu novo escritório no 
Brasil, na cidade de Campinas, 
em São Paulo. As vagas são 
para diversas áreas como: ad-
ministrativo, vendas, desen-
volvimento e produção de 
conteúdo, nos modelos de 
trabalho 100% remoto ou hí-
brido. Entre os benefícios, es-
tão plano de saúde, vale-refei-
ção e fundo educacional.

Devido ao processo de 
crescimento acelerado da 
startup e a sua expansão 
para a América Latina, este é 
o segundo escritório no país 
da Tuvis, que tem como foco 
transformar o relacionamen-
to e a comunicação entre em-
presas e clientes. Com sede 
em Tel Aviv, a empresa já con-
ta com operação física tam-
bém nos Estados Unidos, Mé-
xico e Argentina.

Além das vagas para Cam-
pinas, a companhia oferece 
diversas posições para outras 
cidades do Brasil e também 
para países como Argentina, 

A Tuvis se trata de uma plataforma que conecta aplicativos de mensagens instantâneas a sistemas

KOTE BAEZA/PEXELS

Tuvis tem 11 oportunidades
EMPREGOS. Novo espaço da empresa tem vagas nas áreas de vendas, desenvolvimento e produção de conteúdo

México, Colômbia, Espanha e 
Israel. Para se candidatar ou 
obter mais informações, bas-
ta acessar o perfil da empresa 

no LinkedIn ou diretamente 
na página da Tuvis.

O novo espaço, inaugura-
do em Campinas, está locali-

zado no Galleria Office Park, no 
Jardim Madalena, e foi criado 
para dar suporte e subsidiar as 
atividades da unidade monta-

da na capital do estado paulis-
ta, devido ao ritmo acelerado 
de crescimento da startup nos 
últimos três anos, sobretudo 
na América Latina.

Deborah Palacios Wanzo, 
presidente e cofundadora da 
Tuvis, explica a necessidade de 
um segundo escritório no país, 
que se tornou um mercado es-
tratégico para a expansão glo-
bal da marca. “Com a grande 
quantidade de novos clientes 
e negócios no Brasil e países vi-
zinhos, a consequente expan-
são física da nossa operação já 
estava dentro da estratégia re-
gional. A escolha de Campinas 
se dá pela proximidade logísti-
ca com São Paulo, e por ser um 
polo relevante de tecnologia 
nacional”, destaca.

A Tuvis foi criada em 2019, 
ainda sob o nome de Whatslly, 
e desde então tem expandi-
do para muitos mercados na 
América Latina e no mundo. 
Para intensificar ainda mais 
esse desenvolvimento, a em-
presa recebeu, em 2021, um 
aporte seed de US$ 11 milhões 
em rodada de investimentos li-
derada pela Zeev Ventures, do 
israelense Oren Zeev. (DL)

 A A Prefeitura de Bertio-
ga, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Trabalho e 
Renda abriu, no dia 6 deste 
mês, inscrições para o proces-
so seletivo voltado à contrata-
ção temporária de psicólogos. 
Os profissionais atuarão du-
rante a execução do Progra-
ma 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 des-

de 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 traba-
lho semanais. Para o exercício 
das funções, é exigida a habili-
tação profissional até a data da 
apresentação dos documentos 
pelos candidatos convocados.

Como requisito para a ins-
crição, é necessário que o can-
didato seja brasileiro ou na-
turalizado; esteja em pleno 

Bertioga tem 
processo seletivo 
para psicólogos

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

DIVULGAÇÃO

Os candidatos serão avaliados através de 
uma prova objetiva com 40 questões

exercício dos direitos civis e 
políticos; esteja de acordo com 
a Justiça Eleitoral, esteja em dia 
com o Serviço Militar; não te-
nha sido, quando no exercício 
do cargo ou função pública, 
demitido por justa causa ou a 
bem do serviço público (mu-
nicipal estadual e federal); não 
ter registro de antecedentes 
criminais; e conhecer e estar 
de acordo com as exigências 
presentes no edital.

AVALIAÇÃO.
A convocação será feita via edi-
tal publicado no Boletim Ele-
trônico Oficial. As provas serão 
realizadas presencialmente e 
o exame terá 3 horas de dura-
ção, sendo a permanência na 
sala de 1 hora. Os inscritos de-
verão comparecer ao local da 
prova com antecedência de 30 
minutos.

Outras informações estão 
disponíveis no Edital 001/2022 
publicado no Boletim Eletrôni-
co Oficial ou no link: www.ber-
tioga.sp.gov.br. (DL)

 A A Prodesan está com ins-
crições abertas, desde o último 
dia 10, para processo seletivo 
visando o preenchimento de 
19 vagas nas áreas de serviços 
gerais, saúde, segurança, infor-
mática, administração e conta-
bilidade. O concurso público 
também contempla o preen-
chimento de cadastro reser-
va nas áreas de limpeza urba-
na, serviços gerais, eletrônica e 
informática. As inscrições po-
dem 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 ins-
crição variam de R$ 54,90 (para 
cargos de Ensino Fundamen-
tal) a R$ 98,80 (para cargos do 
Ensino Superior). Os candida-
tos que comprovarem estar 
desempregados ou em hipos-
suficiência econômica podem 
requerer isenção do pagamen-

to da taxa de inscrição, con-
forme o Decreto Municipal n° 
4.746, de 2007.

Estão em disputa quatro 
vagas para motorista e uma 
para cada um dos seguin-
tes cargos: ajudante geral 
de manutenção, carpinteiro, 
encanador, pedreiro, pintor 
de obras, auxiliar de enfer-
magem do trabalho, eletri-
cista 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, lubri-
ficador, rasteleiro, servente de 
obras, vigia de turno, operador 
de máquinas pesadas, almoxa-
rife, assistente técnico de ope-
rações (limpeza pública), auxi-
liar administrativo, auxiliar de 
laboratório (usina de asfalto), 

Prodesan tem novo concurso público em aberto

A Prodesan tem os seguintes benefícios: vale alimentação, transporte, cesta básica e plano de saúde

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

cios: vale alimentação, cesta 
básica, plano de saúde e vale 
transporte, conforme os acor-
dos coletivos de cada categoria. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo site www.vunesp.
com.br. (DL)

balanceiro, operador de usi-
na (usina de asfalto), técnico 
em eletrônica, técnico em in-
formática (júnior), analista de 
dados (júnior), analista de de-
senvolvimento (júnior) mobi-
le, analista de suporte técnico 

(júnior), economista (pleno) e 
engenheiro (pleno) telecomu-
nicações.

Os vencimentos variam de 
R$ 1.664,47 a R$ 5.649,86. A 
Prodesan oferece aos seus em-
pregados os seguintes benefí-

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

Vagas
11

Vagas
2

Vagas
19

Inscrições
Até preencher
https://bit.
ly/3xSJObb 

Inscrições
Até 23/06
https://bit.
ly/39bJAlE 

Inscrições
Até 28/07
www.vunesp.com.br 

Salário
Não divulgado

Salário
R$ 3.943,82

Salário
Até R$ 5.649 

Taxa de inscrição
Gratuita

Taxa de inscrição
Não divulgada

Taxa de inscrição
Até R$ 98,80
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 A Os servidores e servidoras 
da Fundação Nacional do Ín-
dio (Funai) decidiram entrar 
em greve nesta quinta-feira 
(23), a partir das 10h, em todas 
as unidades dos estados e no 
Distrito Federal.

A greve exige a responsa-
bilização de todos os culpa-
dos pelos assassinatos do in-
digenista Bruno Pereira e do 
jornalista Dom Phillips e a 
saída imediata do presidente 
do órgão, Marcelo Augusto 
Xavier da Silva, que é delega-
do da Polícia Federal.

“Por uma Funai indige-
nista e para os povos indí-
genas! Pela proteção das/os 
indigenistas, dos Povos Indí-
genas e de suas lideranças, 
organizações e territórios! 
Convidamos as/os parceiras/
os indígenas, indigenistas e 
da sociedade em geral para o 
Ato Nacional de Greve da Fu-
nai!”, diz trecho de nota divul-

gada pela fundação Indigenis-
tas Associados (INA).

Para os servidores da INA, 
Xavier “vem promovendo 
uma gestão anti-indígena e an-
ti-indigenista na instituição”.

Na segunda feira (13), em 
parceria com o Instituto de 
Estudos Socioeconômicos 
(Inesc), a fundação divulgou 
um dossiê onde acusa a Funai 
da implementação da políti-
ca anti-indigenista, marcada 
pela não demarcação de ter-
ritórios, sob o governo de Jair 
Bolsonaro (PL).

Ainda de acordo com a 
INA, a Funai promove perse-
guição a servidores e lideran-
ças indígenas, militarizou os 
cargos estratégicos, promove 
o esvaziamento de quadros 
da entidade e do orçamento, 
além de assédio institucional, 
alinhamento com a agenda 
ruralista e omissões na esfe-
ra judicial. (CUT)

Servidores da Funai
param na quinta-feira

SINDICAL

 A Os trabalhadores e as 
trabalhadoras dos dois ter-
minais administrados pela 
Compahia Siderúrgica Na-
cional (CSN) no Porto de Ita-
guaí, região metropolitana 
do Rio de Janeiro - o Tecar 
(Terminal de Carvão) e Te-
con (Terminal de Contêine-
res) – se mantêm mobiliza-
dos para conseguir fechar a 
Acordo Coletivo de Traba-
lho (ACT) 2022/23 com ga-
nhos salariais.

Nesta quarta-feira (22), 
a direção do Sindicato dos 
Portuários do Rio, junta-
mente com a Comissão de 
Negociação, vai ter uma 
nova reunião com os ges-
tores da CSN para discutir as 
reivindicações da categoria, 
que foram entregues à em-
presa em fevereiro.

REIVINDICAÇÃO.
A categoria reivindica 19,5% 
de reajuste nos salários para 
repor a inflação, de acor-
do com o Índice de Pre-
ços ao Consumidor, medi-
do pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, 
acumulado da data-base (1º 
de maio), de 11,90%, mais 
as perdas dos últimos três 
anos.

CONTRAPROPOSTA.
A contraproposta da CSN 
foi de 12% de reajuste para 
quem recebe até R$ 5 mil. 
Para os que ganham acima 
desse valor, um reajuste de 
10%. Em todos os casos abo-
no de 1,9 salário. Na propos-
ta também consta o retorno 
do banco de horas. (CUT)

Portuários reavaliarão 
propostas de acordo

 D Entre outras coisas, a categoria reivindica 19,5% de reajuste nos 
salários para repor a inflação, mais as perdas dos últimos três anos

DIVULGAÇÃO

 D A Pesquisa Urbanística 
do Entorno dos 

Domicílios é considerada 
fundamental porque 
todos os mais de 326 

mil setores censitários, 
distribuídos pelos 5.570 

municípios brasileiros, são 
visitados

REPRODUÇÃO/FAEPE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) inicia hoje (20) a cole-
ta da Pesquisa Urbanística do Entor-
no dos Domicílios, que mobilizará 
mais de 22 mil supervisores censitá-

rios até 12 de julho. Trata-se do marco de início da 
operação do Censo 2022. No entanto, ainda não 
serão feitas entrevistas e os dados serão colhidos 
apenas por meio de observação.

“Não é o início da visita de porta em porta, 
mas é a primeira operação pública de coleta de 
informações”, disse o diretor de Geociências do 
IBGE, Claudio Stenner.

A Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domi-
cílios é considerada fundamental porque to-

dos os mais de 326 mil setores 
censitários, distribuídos pelos 
5.570 municípios brasileiros, 
são visitados. A partir desse 
trabalho, são obtidas informa-
ções da infraestrutura urbana 
consideradas relevantes para 
a administração pública. Além 
disso, os dados acumulados 
permitirão atualizar mapas e 

identificar vias, o que contribuirá posteriormente 
para o trabalho dos recenseadores.

Os supervisores censitários vão percorrer 
todas as ruas de cada setor censitário que está 
sob sua responsabilidade. Eles deverão preen-
cher questionários incluindo dados relaciona-
dos aos dez quesitos investigados: capacidade 
da via, pavimentação, bueiro e boca de lobo, ilu-
minação pública, ponto de ônibus ou van, si-
nalização para bicicletas, existência de calçada, 
obstáculo na calçada, rampa para cadeirante e 
arborização.

De acordo com o IBGE, os dados levantados 
poderão subsidiar a formulação de políticas pú-
blicas em áreas urbanas, visando a melhoria da 
qualidade de vida da população. Além disso, as in-
formações poderão oferecer um quadro atual de 
questões urbanísticas e ambientais das cidades, 
permitindo comparações.

Como no Censo 2010, será possível demons-
trar, por exemplo, quais as capitais brasileiras com 
a maior proporção de domicílios em áreas arbo-
rizadas. Os resultados desta edição serão divulga-
dos apenas no ano que vem, junto com todas as 
demais informações apuradas no Censo 2022. (AB)

Censo 2022: IBGE inicia 
ação pesquisando o 
entorno de domicílios

“Não é o início 
da visita de porta 
em porta, mas 
é a primeira 
operação pública 
de coleta de 
informações”, 
disse o diretor 
do IBGE, Claudio 
Stenner

Fique 
ligado  

 D O depósito dos valores será feito na quinta-feira (30), na 
conta informada pelo trabalhador ao declarar o IR

AGÊNCIA BRASIL

Consulta a 
lote do IR 
2022 será 
aberta
Nesta semana. RF deverá abrir, na 
quinta, a consulta ao pagamento do 
segundo lote de restituições do IR 2022

A Receita Federal deverá 
abrir, nesta quinta-fei-
ra (23), a consulta ao 
pagamento do segun-
do lote de restituições 

do Imposto de Renda 2022. O lote 
atenderá contribuintes que não 
fazem parte das prioridades legais 
e terá correção de 1% com base na 
taxa básica de juros (Selic).

A consulta costuma ser libera-
da a partir das 10h, no site da Re-
ceita ou pelo Portal e-CAC. O de-
pósito dos valores será feito na 
quinta-feira (30), na conta infor-
mada pelo trabalhador ao decla-
rar o IR. Terão direito à restituição 
os contribuintes que enviaram a 
declaração nos primeiros dias do 
prazo e não caíram na malha fina. 
Cidadãos com prioridade legal que 
saíram da malha também rece-
bem.

Saiba fazer a consulta A consul-
ta à restituição é feita pela inter-
net, no site da Receita Federal ou 
no Portal e-CAC, que é o Centro de 
Atendimento Virtual do fisco. Para 
consultar por meio do e-CAC, é 

preciso ter senha gov.br.
Segundo a Receita, mensalmen-

te, o órgão recebe da STN (Secreta-
ria do Tesouro Nacional) recursos 
para pagar as restituições e cria 
lotes bancários. No primeiro lote, 
a ordem de prioridade para recebi-
mento de restituição incluiu ido-
sos, com preferência para os maio-
res de 80 anos, contribuintes com 
alguma deficiência física ou men-
tal ou doença grave e contribuin-
tes cuja maior fonte de renda seja 
o magistério.

A partir do segundo lote, os de-
mais contribuintes passam a re-
ceber, desde que não tenham caí-
do na malha fina e tenham feito a 
entrega da declaração nos primei-
ros dias do prazo, de março a maio 
deste ano. No caso das priorida-
des, quando há empate, quem en-
tregou primeiro recebe antes.

O dinheiro cai na conta confor-
me o calendário da Receita. Em ge-
ral, a consulta aos valores é aberta 
uma semana antes da data do de-
pósito. O valor informado é pago 
na conta-corrente ou poupança 

em nome do contribuinte infor-
mada na declaração. Neste ano, 
também é possível receber por 
Pix, desde que a chave seja o nú-
mero do CPF do declarante.

CORREÇÃO PELA SELIC.
O pagamento dos próximos lotes do 
IR também terá correção pela Selic. 
Ao todo, são liberados cinco lotes 
de restituição do Imposto de Ren-
da. Segundo Richard Domingos, da 
Confirp Consultoria Contábil, a cor-
reção é de 1% mais os juros da taxa 
básica mensal, elevando os ganhos 
de quem declarou nos últimos dias.

A taxa Selic subiu para 13,25% 
na última quarta (15), após deci-
são do Copom (Comitê de Políti-
ca Monetária) do Banco Central. 
O colegiado do BC sinalizou que 
o aumento de juros se estenderá 
para a próxima reunião, em agos-
to, quando prevê uma nova alta de 
igual ou menor magnitude. Isso 
significa um aumento de 0,5 pon-
to percentual ou de 0,25 ponto 
percentual. (FP)

 A O líder de esquerda Gus-
tavo Petro venceu as elei-
ções na Colômbia neste 
domingo (19) com a prefe-
rência de 50,44% do eleito-
rado. Pela primeira vez um 
representante da esquerda 
vai dirigir o país. O seu ad-
versário, Rodolfo Hernán-
dez, teve 47,31%. Os votos 
nulos somaram 2,24%. Os 
percentuais levam em con-
ta 100% dos votos apurados. 
O segundo turno superou 
a participação da primeira 
ronda com cerca de 58% de 
comparecimento.

“Hoje é um dia de fes-
ta para o povo. Que festeja 

a primeira vitória popular. 
Que tantos sofrimentos se 
amorteçam na alegria que 
hoje inunda o coração da 
Pátria”, disse Petro logo 
após a divulgação dos re-
sultados.

A vice, Francia Márquez, 
primeira mulher negra a ocu-
par o cargo, publicou: “isto é 
pelos avôs e avós, mulheres, 
jovens, pessoas LGBTQI+, in-
dígenas, camponeses, traba-
lhadores, vítimas, meu povo 
negro, que resistiram e tam-
bém aqueles que já não es-
tão. Por toda Colômbia! Hoje 
começamos a escrever uma 
nova história”. (CUT)

Político da esquerda 
vence na Colômbia
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 A Os servidores e servidoras 
da Fundação Nacional do Ín-
dio (Funai) decidiram entrar 
em greve nesta quinta-feira 
(23), a partir das 10h, em todas 
as unidades dos estados e no 
Distrito Federal.

A greve exige a responsa-
bilização de todos os culpa-
dos pelos assassinatos do in-
digenista Bruno Pereira e do 
jornalista Dom Phillips e a 
saída imediata do presidente 
do órgão, Marcelo Augusto 
Xavier da Silva, que é delega-
do da Polícia Federal.

“Por uma Funai indige-
nista e para os povos indí-
genas! Pela proteção das/os 
indigenistas, dos Povos Indí-
genas e de suas lideranças, 
organizações e territórios! 
Convidamos as/os parceiras/
os indígenas, indigenistas e 
da sociedade em geral para o 
Ato Nacional de Greve da Fu-
nai!”, diz trecho de nota divul-

gada pela fundação Indigenis-
tas Associados (INA).

Para os servidores da INA, 
Xavier “vem promovendo 
uma gestão anti-indígena e an-
ti-indigenista na instituição”.

Na segunda feira (13), em 
parceria com o Instituto de 
Estudos Socioeconômicos 
(Inesc), a fundação divulgou 
um dossiê onde acusa a Funai 
da implementação da políti-
ca anti-indigenista, marcada 
pela não demarcação de ter-
ritórios, sob o governo de Jair 
Bolsonaro (PL).

Ainda de acordo com a 
INA, a Funai promove perse-
guição a servidores e lideran-
ças indígenas, militarizou os 
cargos estratégicos, promove 
o esvaziamento de quadros 
da entidade e do orçamento, 
além de assédio institucional, 
alinhamento com a agenda 
ruralista e omissões na esfe-
ra judicial. (CUT)

Servidores da Funai
param na quinta-feira

SINDICAL

 A Os trabalhadores e as 
trabalhadoras dos dois ter-
minais administrados pela 
Compahia Siderúrgica Na-
cional (CSN) no Porto de Ita-
guaí, região metropolitana 
do Rio de Janeiro - o Tecar 
(Terminal de Carvão) e Te-
con (Terminal de Contêine-
res) – se mantêm mobiliza-
dos para conseguir fechar a 
Acordo Coletivo de Traba-
lho (ACT) 2022/23 com ga-
nhos salariais.

Nesta quarta-feira (22), 
a direção do Sindicato dos 
Portuários do Rio, junta-
mente com a Comissão de 
Negociação, vai ter uma 
nova reunião com os ges-
tores da CSN para discutir as 
reivindicações da categoria, 
que foram entregues à em-
presa em fevereiro.

REIVINDICAÇÃO.
A categoria reivindica 19,5% 
de reajuste nos salários para 
repor a inflação, de acor-
do com o Índice de Pre-
ços ao Consumidor, medi-
do pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, 
acumulado da data-base (1º 
de maio), de 11,90%, mais 
as perdas dos últimos três 
anos.

CONTRAPROPOSTA.
A contraproposta da CSN 
foi de 12% de reajuste para 
quem recebe até R$ 5 mil. 
Para os que ganham acima 
desse valor, um reajuste de 
10%. Em todos os casos abo-
no de 1,9 salário. Na propos-
ta também consta o retorno 
do banco de horas. (CUT)

Portuários reavaliarão 
propostas de acordo

 D Entre outras coisas, a categoria reivindica 19,5% de reajuste nos 
salários para repor a inflação, mais as perdas dos últimos três anos

DIVULGAÇÃO

 D A Pesquisa Urbanística 
do Entorno dos 

Domicílios é considerada 
fundamental porque 
todos os mais de 326 

mil setores censitários, 
distribuídos pelos 5.570 

municípios brasileiros, são 
visitados

REPRODUÇÃO/FAEPE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) inicia hoje (20) a cole-
ta da Pesquisa Urbanística do Entor-
no dos Domicílios, que mobilizará 
mais de 22 mil supervisores censitá-

rios até 12 de julho. Trata-se do marco de início da 
operação do Censo 2022. No entanto, ainda não 
serão feitas entrevistas e os dados serão colhidos 
apenas por meio de observação.

“Não é o início da visita de porta em porta, 
mas é a primeira operação pública de coleta de 
informações”, disse o diretor de Geociências do 
IBGE, Claudio Stenner.

A Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domi-
cílios é considerada fundamental porque to-

dos os mais de 326 mil setores 
censitários, distribuídos pelos 
5.570 municípios brasileiros, 
são visitados. A partir desse 
trabalho, são obtidas informa-
ções da infraestrutura urbana 
consideradas relevantes para 
a administração pública. Além 
disso, os dados acumulados 
permitirão atualizar mapas e 

identificar vias, o que contribuirá posteriormente 
para o trabalho dos recenseadores.

Os supervisores censitários vão percorrer 
todas as ruas de cada setor censitário que está 
sob sua responsabilidade. Eles deverão preen-
cher questionários incluindo dados relaciona-
dos aos dez quesitos investigados: capacidade 
da via, pavimentação, bueiro e boca de lobo, ilu-
minação pública, ponto de ônibus ou van, si-
nalização para bicicletas, existência de calçada, 
obstáculo na calçada, rampa para cadeirante e 
arborização.

De acordo com o IBGE, os dados levantados 
poderão subsidiar a formulação de políticas pú-
blicas em áreas urbanas, visando a melhoria da 
qualidade de vida da população. Além disso, as in-
formações poderão oferecer um quadro atual de 
questões urbanísticas e ambientais das cidades, 
permitindo comparações.

Como no Censo 2010, será possível demons-
trar, por exemplo, quais as capitais brasileiras com 
a maior proporção de domicílios em áreas arbo-
rizadas. Os resultados desta edição serão divulga-
dos apenas no ano que vem, junto com todas as 
demais informações apuradas no Censo 2022. (AB)

Censo 2022: IBGE inicia 
ação pesquisando o 
entorno de domicílios

“Não é o início 
da visita de porta 
em porta, mas 
é a primeira 
operação pública 
de coleta de 
informações”, 
disse o diretor 
do IBGE, Claudio 
Stenner

Fique 
ligado  

 D O depósito dos valores será feito na quinta-feira (30), na 
conta informada pelo trabalhador ao declarar o IR

AGÊNCIA BRASIL

Consulta a 
lote do IR 
2022 será 
aberta
Nesta semana. RF deverá abrir, na 
quinta, a consulta ao pagamento do 
segundo lote de restituições do IR 2022

A Receita Federal deverá 
abrir, nesta quinta-fei-
ra (23), a consulta ao 
pagamento do segun-
do lote de restituições 

do Imposto de Renda 2022. O lote 
atenderá contribuintes que não 
fazem parte das prioridades legais 
e terá correção de 1% com base na 
taxa básica de juros (Selic).

A consulta costuma ser libera-
da a partir das 10h, no site da Re-
ceita ou pelo Portal e-CAC. O de-
pósito dos valores será feito na 
quinta-feira (30), na conta infor-
mada pelo trabalhador ao decla-
rar o IR. Terão direito à restituição 
os contribuintes que enviaram a 
declaração nos primeiros dias do 
prazo e não caíram na malha fina. 
Cidadãos com prioridade legal que 
saíram da malha também rece-
bem.

Saiba fazer a consulta A consul-
ta à restituição é feita pela inter-
net, no site da Receita Federal ou 
no Portal e-CAC, que é o Centro de 
Atendimento Virtual do fisco. Para 
consultar por meio do e-CAC, é 

preciso ter senha gov.br.
Segundo a Receita, mensalmen-

te, o órgão recebe da STN (Secreta-
ria do Tesouro Nacional) recursos 
para pagar as restituições e cria 
lotes bancários. No primeiro lote, 
a ordem de prioridade para recebi-
mento de restituição incluiu ido-
sos, com preferência para os maio-
res de 80 anos, contribuintes com 
alguma deficiência física ou men-
tal ou doença grave e contribuin-
tes cuja maior fonte de renda seja 
o magistério.

A partir do segundo lote, os de-
mais contribuintes passam a re-
ceber, desde que não tenham caí-
do na malha fina e tenham feito a 
entrega da declaração nos primei-
ros dias do prazo, de março a maio 
deste ano. No caso das priorida-
des, quando há empate, quem en-
tregou primeiro recebe antes.

O dinheiro cai na conta confor-
me o calendário da Receita. Em ge-
ral, a consulta aos valores é aberta 
uma semana antes da data do de-
pósito. O valor informado é pago 
na conta-corrente ou poupança 

em nome do contribuinte infor-
mada na declaração. Neste ano, 
também é possível receber por 
Pix, desde que a chave seja o nú-
mero do CPF do declarante.

CORREÇÃO PELA SELIC.
O pagamento dos próximos lotes do 
IR também terá correção pela Selic. 
Ao todo, são liberados cinco lotes 
de restituição do Imposto de Ren-
da. Segundo Richard Domingos, da 
Confirp Consultoria Contábil, a cor-
reção é de 1% mais os juros da taxa 
básica mensal, elevando os ganhos 
de quem declarou nos últimos dias.

A taxa Selic subiu para 13,25% 
na última quarta (15), após deci-
são do Copom (Comitê de Políti-
ca Monetária) do Banco Central. 
O colegiado do BC sinalizou que 
o aumento de juros se estenderá 
para a próxima reunião, em agos-
to, quando prevê uma nova alta de 
igual ou menor magnitude. Isso 
significa um aumento de 0,5 pon-
to percentual ou de 0,25 ponto 
percentual. (FP)

 A O líder de esquerda Gus-
tavo Petro venceu as elei-
ções na Colômbia neste 
domingo (19) com a prefe-
rência de 50,44% do eleito-
rado. Pela primeira vez um 
representante da esquerda 
vai dirigir o país. O seu ad-
versário, Rodolfo Hernán-
dez, teve 47,31%. Os votos 
nulos somaram 2,24%. Os 
percentuais levam em con-
ta 100% dos votos apurados. 
O segundo turno superou 
a participação da primeira 
ronda com cerca de 58% de 
comparecimento.

“Hoje é um dia de fes-
ta para o povo. Que festeja 

a primeira vitória popular. 
Que tantos sofrimentos se 
amorteçam na alegria que 
hoje inunda o coração da 
Pátria”, disse Petro logo 
após a divulgação dos re-
sultados.

A vice, Francia Márquez, 
primeira mulher negra a ocu-
par o cargo, publicou: “isto é 
pelos avôs e avós, mulheres, 
jovens, pessoas LGBTQI+, in-
dígenas, camponeses, traba-
lhadores, vítimas, meu povo 
negro, que resistiram e tam-
bém aqueles que já não es-
tão. Por toda Colômbia! Hoje 
começamos a escrever uma 
nova história”. (CUT)

Político da esquerda 
vence na Colômbia
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 88/2022

Processo Administrativo nº 041190/2022
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de café, açúcar e papel higiênico, conforme edital 
e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 944.866,00 (novecentos e quarenta e quatro mil e oitocentos e sessenta 
e seis reais).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08h30m do dia 04 de julho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 04 de julho de 2022às 08h30m.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 04 de julho de 2022a partir das 09h00m.

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, 20 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 215/2022

Processo Administrativo nº 067757/2022
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 materiais e jogos pedagógicos, conforme
edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 89.353,06 (oitenta e nove mil trezentos e cinquenta e três reais e seis
centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14h00m do dia 04 de julho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 04 de julho de 2022 às 14h00m.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 04 de julho de 2022 a partir das 14h30m.

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, 20 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 224/2022

Processo Administrativo nº 068560/2022 
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

OBJETO:  Registro de preços para aquisição de instrumentos musicais de uso pedagógico,
conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 1.354.107,48 (um milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil, cento e
sete reais e quarenta e oito centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14h00m do dia 04 de julho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 04 de julho de 2022 às 14h00m.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 04 de julho de 2022 a partir das 14h30m.

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, 20 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: DESPACHO DECISÓRIO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 77/00437/21/05 - Oferta de Compra Nº 
081101080462021OC00219 - Considerando que as normas disciplinadoras da licitação devem ser aplica-
das em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, o compro-
metimento com o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação;
Considerando a supremacia da Administração Pública na condução e encerramento dos procedimentos licita-
tórios que tramitam em sua instância, com fundamento no teor do art. 49, caput, da Lei Federal 8.666/93 e nos 
termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal;
Considerando as manifestações das áreas envolvidas e em especial o Despacho proferido pelo Sr. Diretor 
de Projetos Especiais desta Fundação às fls. 6767 (  FDE-DES-2022/12884-A), no uso de suas atribuições e 
competências legais que lhe conferem o Estatuto Social, bem como a Portaria Normativa FDE nº 002/2021, em 
conformidade com o artigo 49 da Lei Federal 8.666/93 e de acordo com a ratificação do Presidente da FDE às 
fls. 6770,  (FDE-DES-2022/16686-A)
CORROBORO COM A DECISÃO DE:
 1-) ANULAR o Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 77/00437/21/05.

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/22 – Objeto: Registro de Preços para 
eventual contratação de empresa(s) especializadas para prestação de 
serviços de impressão digital como confecção de banners, placas, fai-
xas, outdoors e outros, destinados à diversos setores da administração 
municipal,conforme descritivo constante do Anexo I deste Edital, do 
tipo MENOR VALOR TOTAL DO LOTE. Despacho da Diretoria de Ad-
ministração RECONTANDO prazos, ALTERANDO o edital e Anexos. 
O encerramento dar-se-á em 29 de junho de 2022, às 09:00 horas. O 
Edital estará disponível na íntegra, sem custos, no site www.campo-
limpopaulista.sp.gov.br ou ainda retirá-lo na Diretoria de Administração 
desta Prefeitura, no horário das 11 às 16 horas, na Avenida Adherbal da 
Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, com custo de R$ 
20,00 (vinte reais), de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos 
facultativos. 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de ração para cães, gatos, peixes e outros animais, para serem 
utilizados no CRA – Centro de Reabilitação Animal, Canil da Guarda Civil e na Escola 
Ambiental Bosque do Saber, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas 
parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 
(dez) dias, de acordo com as descrições constantes do Anexo I, que faz parte do 
processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.indaiatuba.sp.gov.br. Este Pregão se realizará de 
forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data 01 de 
julho de 2022, às 09:00 horas. Maiores informações, no Departamento de Licitações, 
através do telefone nº (19) 3834-9034 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 20 DE JUNHO DE 2022
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 - EDITAL Nº 118/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de herbicida, para ser utilizado pelo Departamento de Conservação 
de Estradas Vicinais e Vias Públicas, setor de manutenções de estradas rurais sem 
pavimentação, através do Sistema de Registro de Preços com entregas parceladas 
pelo período de 12 (doze) meses, sendo cada entrega em até 10 (dez) dias, de acordo 
com as descrições constantes do Anexo I, que faz parte do processo licitatório. O edital 
está disponível gratuitamente, através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.
indaiatuba.sp.gov.br. Este Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, através da 
BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data 01 de julho de 2022, às 09:00 horas. 
Maiores informações, no Departamento de Licitações, através do telefone nº (19) 3834-
9176 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 20 DE JUNHO DE 2022
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022 - EDITAL Nº 119/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras para 
construção de arena de futvôlei, beach tennis e vôlei de praia, no município de 
Indaiatuba, Conforme  convênio Caixa – Contrato de Repasse nº 916770/2021/
MCIDADANIA/CAIXA, o valor do repasse é de R$ 477.500,00 e a contrapartida 
da Prefeitura é de R$ 222.772,09, localizada à Av. Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, área institucional 2, Monte Verde - Indaiatuba/SP, conforme memorial 
descritivo, memorial quantitativo, planilha orçamentária e cronograma físico 
financeiro, que fazem parte integrante do edital, em conformidade com a Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, com prazo 
previsto para conclusão: 03 (três) meses. O edital está disponível gratuitamente, 
através do “site” da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. Os 
envelopes, deverão ser entregues no Departamento de Protocolo, localizado à 
Av. Engº Fábio Roberto Barnabé, 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba SP, até 
às 09:00 horas do dia 07 de julho de 2022, sendo que a abertura será na sala do 
Departamento de Licitações, localizada à Av. Engº Fábio Roberto Barnabé, 2.800 
Jardim Esplanada II, Indaiatuba/ SP. Informações através dos telefones nºs.: (19) 
3834-9085 / 3834-9087.

INDAIATUBA, 20 DE JUNHO DE 2022
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 - EDITAL Nº 117/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2022. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO n.º 42/2022
José Franscisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público 
que acha-se aberto, procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços 09/2022, 
Processo n° 42/2022,com encerramento no dia 07/07/2022, às 09:30 horas, tendo como 
objeto a contratação de empresa especializada em serviços de consultoria e assessoria 
para o Departamento de Saúde Municipal, que compreendem na gestão financiamento e 
programas da saúde, gestão financeira e orçamentária, gestão de sistemas de informação, 
diagnóstico integral e sistêmico da saúde municipal e implantação e acompanhamento de 
protocolos para atenção primária e secundária, pretendido pelo Departamento de Saúde, 
para maior eficiência nas áreas supracitadas, conforme disposições estabelecidas neste 
edital e seus anexos. Maiores informações poderão ser obtidas pelo Tel. (0XX19) 3646 9951, 
ou pelo e-mail: licitacao@ssgrama.sp.gov.br. São Sebastião da Grama, 20 de junho de 2022.
José Francisco Martha- Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO N.º 11/2022
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO n.º 39/2022

José Franscisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público 
que acha-se aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 11/2022, 
Processo n° 39/2022, com encerramento no dia 01/07/2022, às 14:00 horas, tendo como 
objeto contratação de empresa especializada prestar serviços de formação continuada 
na área da educação especial e inclusiva para docentes das classes regulares e docentes 
especialistas no atendimento educacional especializado rede Municipal de ensino de 
São Sebastião da Grama/SP, por intermédio do Departamento de Educação Municipal, 
conforme o termo de referência em anexo e as demais disposições contidas nesse edital 
Maiores informações poderão ser obtidas pelo Tel. (0XX19) 3646 9951, ou pelo e-mail: 
licitacao@ssgrama.sp.gov.br. São Sebastião da Grama, 20 de junho de 2022.
José Francisco Martha- Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2022
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO n.º 40/2022

José Franscisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público que 
acha-se aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 12/2022, Processo 
n° 40/2022, com encerramento no dia 01/07/2022, às 09:00 horas, tendo como objeto o futura 
aquisição de livro-jogos para ensino da Língua Brasileira de Sinais – Libras, destinados aos 
alunos surdos e ouvintes do Ensino Fundamental I (Anos Iniciais), acompanhados de recursos 
digitais, formação pedagógica e curso em Libras para educadores da Rede Municipal de Ensino 
de São Sebastião da Grama, por intermédio do Departamento de Educação Municipal, conforme 
o termo de referência em anexo e as demais disposições contidas nesse edital. Maiores 
informações poderão ser obtidas pelo Tel. (0XX19) 3646 9951, ou pelo e-mail: licitacao@
ssgrama.sp.gov.br. São Sebastião da Grama, 20 de junho de 2022.
José Francisco Martha- Prefeito Municipal

Realty VII Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 14.404.279/0001-83 - NIRE 35.300.439.244

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28.02.2019
Data, Hora, Local: 28.02.2019, às 17:30hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440,11º andar, parte, ltaim 
Bibi, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente, Régis Dall’Agnese; Secretária, Mayra 
Sauberlich de Padua. Deliberações Aprovadas: 1. Aprovar absorção dos prejuízos acumulados no valor de R$ 
13.323.223,15, mediante a redução de capital social até o limite do prejuízo anteriormente mencionado, conforme 
previsto no Art. 173 da Lei das Sociedades Anônimas. 2. Redução de capital social por julgá-lo excessivo, nos 
termos do Art. 173 da Lei das S.As., atualmente em R$ 50.945.130,72, para R$ 1.001,00, uma redução de R$ 
50.944.129,72, mediante o cancelamento de 50.944.129 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo 
valor unitário de R$1,00. O montante total reduzido de R$ 50.944.129,72 será pago aos atuais acionistas da 
seguinte forma: Ao acionista Pine Ativos Imobiliários SPE Ltda, o valor de R$33.568.884,90, mediante dação 
em pagamento da totalidade das quotas de titularidade da Companhia e de emissão da Realty XXVIII 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., com sede em São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 27.969.560/0001-05. Ao 
acionista RB Capital Realty One Empreendimentos Imobiliários S.A., o valor de R$4.052.021,67, 
mediante dação em pagamento (a) da totalidade das quotas de titularidade da Companhia e de emissão da 
Realty XXX Empreendimentos Imobiliários Ltda., com sede em São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 32.230.659/0001-
20. 3. Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º - O capital social totalmente subscrito e integralizado 
é de R$ 1.001,00, dividido em 1.001 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Encerramento: Nada 
mais. São Paulo, 28.02.2019. Acionistas: RB Capital Realty One Empreendimentos Imobiliários S.A. p.: 
(diretor Marcelo Michaluá e procurador Hugo Estevão da Silva); RB Capital S.A. p.: (diretora Denise Yuri Santana 
Kaziura e por seu procurador Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer); Pine Ativos Imobiliários SPE Ltda - 
Mauro Sanchez - Presidente Executivo - Eugenio Fabbri - Diretor de Tecnologia e Produtos.

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

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

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação
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10 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 7.584
valor total: R$ 70,00
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11 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001238-10.2018.
valor total: R$ 77,00
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RB Capital Desenvolvimento Residencial II S.A.
CNPJ/MF nº 09.450.509/0001-00 - NIRE 35.300.385.187

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Março de 2022
Hora, Data, Local: 31.03.2022, às 08hs., na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, São 
Paulo/SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Régis Dall´Agnese; Secretário: Olavo Nigel Sapt-
chenko Arfelli Meyer. Deliberações Aprovadas: (i) a alteração da sede da Companhia, passando de “Avenida Bri-
gadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo/SP” para “Rua do Rócio, nº 350, 
14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, São Paulo/SP”; e (ii) a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social: “Arti-
go 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua do Rócio, nº 350, 14º an-
dar, 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. Acionista: RB Capital Desenvolvimento Residencial II FIP, 
representado por sua gestora RB Capital Asset Management Ltda., (representada por seu Diretor Régis Dall’Agnese e 
procurador Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer). Mesa: Régis Dall´Agnese - Presidente, Olavo Nigel Saptchen-
ko Arfelli Meyer - Secretário. JUCESP nº 294.854/22-8 em 10.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 573/22, PROCESSO Nº 22/00864, Oferta de Compra 092301090572022OC00590, 
TESTE BOWIE & DICK P/AUTOCLAVE A VAPOR, cuja sessão será realizada no dia 
04/07/2022 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites
www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negocio públicos” no primeiro 
dia útil após esta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: Maria da Conceição e suplentes.

3ª VARA CÍVEL - FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos bens imóveis abaixo descritos, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do executado: ESPÓLIO DE WALDOMIRO INOCÊNCIO DE SOUZA
(CPF/MF Nº 224.734.838-68), neste ato representado pelo seu inventariante IGOR HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA (CPF/MF Nº 225.704.128-30) da terceira interessada DENIZE TEREZINHA
FIGUEIREDO DE SOUZA (CPF/MF Nº 922.793.338/72) do credor: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS (CNPJ/MF Nº 54.037.916/0001-45).
O MM. Juiz de Direito Dr. Rodrigo Faccio da Silveira, da 3ª Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo/SP –, 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, ajuizada por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A (CNPJ/MF Nº 05.040.481/
0001-82) em face de ESPÓLIO DE WALDOMIRO INOCÊNCIO DE SOUZA (CPF/MF Nº 224.734.838-68), neste ato representado pelo seu inventariante IGOR HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA CPF/
MF Nº 225.704.128-30) nos autos do Processo nº 1022664-43.2015.8.26.0564, e foi designada a venda dos bens descritos 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:
Lote 01 - IMÓVEL  - Localização do Imóvel: Sítio André Luis II, Estrada 15, Córrego do Tombo, Santa Fé do Sul/SP. Descrição do imóvel: Imóvel rural com área de 32,30 hectares, dentro do seguinte roteiro:
Começa na margem esquerda do córrego Tombo, no marco 2.033 e segue rumo S.O 63º 44’ a distância de 1.301 metros, até a estrada 5, no marco 2.032, confrontado com o lote 1.325; daí segue à direita margeando
a estrada no rumo N.O 38º 36’ a distância de 334,40 metros até o marco 1.930; daí segue a direita rumo N.E 71º 22’ a distância de 1.472,00 metros até a margem esquerda do córrego  Tombo, no marco 1,933, confrontando
com o lote 1.341; daí segue a direita margeando o córrego acima, até o ponto de início.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 601.195.000.639-4
Matrícula Imobiliária n° 4.660 Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Santa Fé do Sul/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
Av. 16 06/05/2013 Hipoteca - Cooperativa de Crédito Credicitrus
Av. 18 15/05/2015 Distribuição de Ação Proc. nº 1005575-07.2015.8.26.0564 Cooperativa de Crédito Credicitrus
Av. 19 07/02/2020 Penhora Proc. nº 1025507-15.2014.8.26.0564 Cooperativa de Crédito Credicitrus
Av. 20 15/12/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1022664-43.2015.8.26.0564 Banco de Lage Landen Brasil S/A
OBS 01: Nos termos do artigo 1.499, VI, do Código Civil, ocorrendo a arrematação do bem, a Hipoteca averbada à Av. 16 será extinta.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 1.735.000,00 (Set/2021 – Laudo de Avaliação às fls. 301).
Valor de avaliação atualizado: R$ 1.885.206,38. O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 87,54 (Mai/2022). Eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Lote 02 – IMÓVEL - Localização do Imóvel: Sitio André Luiz, Estrada Municipal Vila Mariana, Santa Fé do Sul/SP - Descrição do imóvel: Imóvel rural com área de 9,68 hectares, ou sejam, 4,00 alqueires na
medida paulista, dentro do seguinte roteiro: Começa na cabeceira do córrego do Bonito, sobe numa reta até o perímetro, segue por este à direita até as divisas de João Batista Engel, desce por esta abaixo até o ponto
de partida, com área de 21,70 hectares.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 601.195.004.758-9
Matrícula Imobiliária n° 1.591 Cartório de Registro de imóveis Comarca de Santa Fé do Sul/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
Av. 11 15/05/2015 Distribuição de Ação Proc. nº 1005575-07.2015.8.26.0564 Cooperativa de Crédito Credicitrus
Av. 12 15/12/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1022664-43.2015.8.26.0564 Banco de Lage Landen Brasil S/A
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 520.000,00 (Set/2021 – Laudo de Avaliação às fls. 301).
Valor de avaliação atualizado: R$ 565.018,60 (Mai/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 87,54 (Mai/2022). Eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Lote 03 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Sitio André Luiz, Estrada Municipal Vila Mariana, Santa Fé do Sul/SP - Descrição do imóvel: Um terreno de 12,10 hectares, dentro das seguintes confrontações:
Ao norte com Pedro Munhoz, ao sul e ao oeste com Urias Sequeira de Souza e ao oeste com Espólio de Antonio Pereira dos Santos, contendo como benfeitorias 1 casa de tijolos, medindo 10x7 metros e 3x5 metros, com
05 cômodos e 1 área coberta com telhas francesas, 1 terreno de tijolos cimentados, medindo 9x15 metros, 1 tulha de tábuas medindo 3,5x5 metros, coberta com telhas francesas, 1 garagem anexa, medindo 2,5x5 metros,
cobertas com telhas comuns, com cultura permanente de 3.000 pés de café.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 601.195.004.758-9
Matrícula Imobiliária n° 078 Cartório de Registro de imóveis Comarca de Santa Fé do Sul/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
Av. 09 15/05/2015 Distribuição de Ação Proc. nº 1005575-07.2015.8.26.0564 Cooperativa de Crédito Credicitrus
Av. 10 22/09/2015 Distribuição de Ação Proc. nº 1027345-90.2014.8.26.0564 Cooperativa de Crédito Credicitrus
Av. 11 15/12/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 1022664-43.2015.8.26.0564 Banco de Lage Landen Brasil S/A
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 650.000,00 (Set/2021 – Laudo de Avaliação às fls. 301).
Valor de avaliação atualizado: R$ 706.273,25 (Mai/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 87,54 (Mai/2022). Eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 386.207,27 (Mai/2022).
02 - A 1ª praça terá início em 05 de julho de 2022, às 14 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 08 de julho de 2022, às 14 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 08 de julho de 2022, às 14 horas e 30 minutos, e se encerrará em 28
de julho de 2022, às 14 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do valor da avaliação. Caso não haja
propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor
da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. 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 (artigo 891, parágrafo único, e artigo 895, §§ 1º ao 8º, todos do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo
sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição
dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-
se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas
da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED
ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC, 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, 06 de junho de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. RODRIGO FACCIO DA SILVEIRA - JUIZ DE DIREITO

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 11421/22 – Concorrência nº 003/22 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ANTIGA 
ESTAÇÃO FERROVIARIA DE FRANCA, NA RUA FREI GERMANO, S/N, BAIRRO 
ESTAÇÃO, FRANCA/SP. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, 
deverão ser entregues na Sala de Licitações desta Prefeitura, na Rua Frederico Moura, 
1517 – Térreo – Sala 3 da Sec. de Finanças, até às 9h00 do dia 27 de julho de 2022, a 
abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 9h30. Edital no site: www.franca.sp.gov.br / 
Informações através do tel. (16) 3711-9545.

Franca, 20 de junho de 2022.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

“COMUNICADO Nº 131/2022”
REF: Pregão PRESENCIAL N.º 020/2022, de 02 de junho de 2022, levado a efeito através 
do Processo Licitatório n.º 033/2022 quem tem como objeto a “Contratação De Empresa 

(S) Para Assinatura De ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Para Futura Aquisição De Equipamentos 
De Informática Conforme Disposto No Edital E Em Seus Anexos”, para as diversas Secretarias da 
Prefeitura Municipal de Matão.
O Departamento de Compras e Licitações, através da Pregoeira Municipal, COMUNICA que tendo em 
vista um lapso na digitação do Edital em referência não disponibilizou as cotas no ANEXO III – Mode-
lo Padrão de Proposta Comercial, cujo modelo pode ser obtido no site no site www.matao.sp.gov.br.
Nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se fizerem necessários.

Matão, 20 de junho de 2022.
TEREZA APARECIDA DO VALE ALMADO

PREGOEIRA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

RB Capital Desenvolvimento Residencial II S.A.
CNPJ/MF nº 09.450.509/0001-00 - NIRE 35.300.385.187

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02 de Dezembro de 2021
Data, hora, local: 02.12.2021, 08hs, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, São 
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente, Sr. Régis Dall´Agnese; e Secretário, Sr. Olavo Nigel 
Saptchenko Arfelli Meyer. Deliberações aprovadas: (i) Destituir o Sr. James Francis Egan Junior, brasileiro, ca-
sado, maior, economista, RG 16.540.565-X SSP/SP, CPF/MF 100.239.008-73, do cargo de Diretor da Companhia, sendo 
tal destituição com efeitos retroativos à 12.11.2021, data em que o Sr. James Francis Egan Junior deixou de atuar como 
Diretor; (ii) Destituir o Sr. Mauro Carneiro Lima, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 12.622.203 SSP/SP, CPF/MF  
099.715.508-65, do cargo de Diretor da Companhia, sendo tal destituição com efeitos retroativos à 30.11.2021, data 
em que o Sr. Mauro Carneiro Lima deixou de atuar como Diretor; e (iii) Eleger para o cargo de Diretor da Companhia, 
o Sr. Alexandre Rhinow, brasileiro, casado, engenheiro, RG 18.759.468-5 SSP/SP, CPF/MF 152.558.558-47, e o Sr. 
Marcelo Michaluá, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 16.323.178-3 SSP/SP, CPF/MF 127.314.838-
06, ambos residentes em São Paulo/SP. Os Diretores ora eleitos tomam posse nesta data, mediante a assinatura dos 
termos de posse e declarações de desimpedimento, e exercerão os seus mandatos de forma unifi cada ao mandato vi-
gente, encerrando-se, portanto, em 16.04.2024. Encerramento: Nada mais. Acionista: RB Capital Desenvolvimento 
Residencial II FIP, por RB Capital Asset Management Ltda., (por seu Diretor Régis Dall’Agnese e procurador Olavo Ni-
gel Saptchenko Arfelli Meyer). JUCESP nº 294.853/22-4 em 10.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000699-38.2022.8.26.0281. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de Itatiba, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Barrea, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROSANA MARIA NUNES, Brasileira, 
Solteira, Desempregada, CPF 296.XXX.XXX-58 que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de AZUL 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando em síntese: OS FATOS: A autora celebrou contrato de seguro automóvel com TAMIRIS 
ZIPOLATO, representado pela apólice nº 76.20.0531.014369.000, tendo por objeto o veículo da marca FIAT, modelo NOVO PALIO 
ATTRACTIVE, ano/modelo 2012/2013, placa FBC1J36. Em 22/05/2021, o veículo segurado estava regularmente estacionado na Rua 
Monica Poppi, altura do n° 09 (em frente à residência da segurada), momento em que foi abalroado pelo veículo conduzido pela requerida. 
Conforme relatado Excelência, verificamos a presunção relativa da culpa pelo evento danoso, da condutora ora requerida, que colidiu em 
veículo regularmente estacionado na via. Informa a requerente que buscou a composição amigável com a requerida, não logrando êxito em 
tal intento, não restando alternativa senão invocar a tutela jurisdicional. Após a abertura do sinistro pelo segurado, em cumprimento aos 
termos do contrato firmado entre a requerente/segurada, necessário se fez o dispêndio atualizado de R$ 7.960,52 (sete mil novecentos e 
noventa reais e cinquenta e dois centavos), para o conserto do veículo segurado. PEDIDOS: Por todo o exposto, requer: (i) O regular 
recebimento e processamento da ação, determinando a citação postal da requerida, na forma da lei processual civil, por carta, ou por e-mail, 
caso exista cadastro disponível (Código de Processo Civil, artigo 246, V), como prevê a Lei nº 11.419/06, art. 9º, para apresentação direta de 
contestação, sob pena de revelia e confissão; (ii) Contestada ou não a ação, seja ela julgada procedente, para condenar a requerida ao 
pagamento da quantia atualizada de R$ 7.960,52 (sete mil novecentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos) devidamente 
atualizados. (iii) A condenação da requerida ao pagamento de custas, despesas processuais adiantadas pela requerente e honorários 
advocatícios sucumbenciais, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o débito ao final apurados, conforme determina o CPC, art. 85, § 2º, e 
demais cominações legais; (iv) A produção de todas as provas em direito admitidas, na amplitude dos artigos 369 e seguintes do Código de 
Processo Civil, em especial documental superveniente, testemunhal, pericial e depoimento pessoal do condutor do veículo segurado, 
reservando-se a requerente o direito de produzir contraprova àquela que eventualmente vier a ser apresentada pela empresa requerida; 
Atribui-se a causa o valor de R$ 7.960,52 (sete mil novecentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos). Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Itatiba, aos 14 de junho de 2022.  
 
Edital de Intimação com Prazo de 30 dias. Processo 1008786-98.2018.8.26.0482 em fase de Cumprimento de sentença. O Dr. LUIZ 
AUGUSTO ESTEVES DE MELLO, Juiz  de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Presidente Prudente/SP. Faz Saber a 
MARCOS AUGUSTUS CARRICONDO, CPF n.º 046.168.468-39 que nos autos da ação supra ajuizada por ENERGISA SUL-SUDESTE 
- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A na qual foi o réu condenado ao pagamento de R$ 33.399,60 (Maio/2022), devidamente atualizado até 
a data do efetivo depósito e acrescido das demais cominações legais nos termos do artigo 513 §2º, inciso IV, do CPC. Estando o réu em 
local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 30 dias supra, pague o debito, ou apresente 
impugnação ao cumprimento da sentença, sob pena de execução coativa  e pena de multa de 10% e honorários nesta fase, também de 
10% (NCPC 523, § 1º). penhora e avaliação de bens para satisfação do debito. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1037028-60.2021.8.26.0224. O MMº Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dr. Domicio Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, especialmente a ARNOLD LEOPOLD WEIL, RG. 92546 e CPF. 001.534.948-91 e sua esposa LUCIA 
MALDONADO WEIL, RG. 434088, CPF. 050.453.258-84, bem como dos antecessores na posse do imóvel usucapiendo Wilton Martins 
Fiuza, RG. 24.856.228-9-SSP/SP e CPF. 258.276.693-34, Marcio Ferreira da Silva, RG. 27.776.338-1-SSP/SP e CPF. 250.041.498-10, 
Adenilson Soares da Silva, RG. 1598394-SSP/SP e CPF. 026.830.654-00, Gilcilene Moura Silva, RG. 24.355.967 e CPF. 298.624.858-30, 
Wilton Martins Fiuza, RG. 24.856.228-9-SSP/SP e CPF. 258.276.693-34 que APARECIDO SANTIAGO, RG. 18.688.062-5-SP e CPF. 
103.992.038-18 e REGINA RODRIGUES DA FONSECA SANTIAGO, RG. 21.332.663-2-SSP/SP e CPF. 262.117.728-07, ajuizaram ação 
de Usucapião do imóvel localizado na Estrada do Sacramento nº 1789, Vila Maria de Lourdes, Guarulhos/SP, contendo área de 269,55M², 
cadastrado perante a Municipalidade nº 03.01.50.0377.00.000, Transcrição nº 3.822 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos e 
encontram-se na posse de forma mansa e pacífica há cerca de (21 anos) sem qualquer turbação. Estando os supracitados em local 
ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo 
ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, nos termos dos artigos 344 e 355, II do 
NCPC, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 06 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.  Processo nº 0007011-93.2022.8.26.0007. A MMª Juiza de Direito da 2ª Vara Cível do 
Foro Regional VII – Itaquera/SP, Dra. Sueli Juarez Alonso, na forma da Lei, etc... Faz Saber a BIANCA JANUARIO PINHEIRO, RG. 
44.486.746-3 e CPF. 374.143.848-02, sito à Av. Padre Francisco de Toledo, 138, Apto 53B, Conjunto Habitacional Padre Manoel da 
Nóbrega/SP, que por este Juízo, tramita ação de Cumprimento de sentença, movida por DENISE MENDES CORDEIRO, RG.11.387.324-4 
e CPF.946.535.188-15, foi ajuizada ação de Despejo por Falta de Pagamento, em fase de Cumprimento de Sentença, ora julgada 
procedente e condenou a requerida ao pagamento de R$ 62.514,26 atualizado até (Maio/2022) e demais cominações legais,  nos termos do 
artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando a requerida em local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias 
úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa (Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e 
honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), onde a requerida poderá apresentar impugnação no prazo de 15 dias, 
a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do 
NCPC), nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 15 de junho de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1012827-91.2021.8.26.0001. O MMº Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro 
Regional I – Santana/SP, Dr. ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei. FAZ SABER a LEANDRO SANTOS DA 
SILVA, CPF 38715840883, que por parte de AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, foi ajuizada ação de Ressarcimento de Danos 
pelo Procedimento Comum, objetivando a procedência da ação para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 7.259,58 (Maio/2021) 
referente a débitos relativos ao acidente causado pelo réu em 06/05/2020, na Rua José Zapi, altura do nº 844, na cidade de São Paulo/SP, 
conforme Boletim de Ocorrência nº 202005060109163. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 03 de Junho de 2022. 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000699-38.2022.8.26.0281. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de Itatiba, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Barrea, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROSANA MARIA NUNES, Brasileira, 
Solteira, Desempregada, CPF 296.XXX.XXX-58 que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de AZUL 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando em síntese: OS FATOS: A autora celebrou contrato de seguro automóvel com TAMIRIS 
ZIPOLATO, representado pela apólice nº 76.20.0531.014369.000, tendo por objeto o veículo da marca FIAT, modelo NOVO PALIO 
ATTRACTIVE, ano/modelo 2012/2013, placa FBC1J36. Em 22/05/2021, o veículo segurado estava regularmente estacionado na Rua 
Monica Poppi, altura do n° 09 (em frente à residência da segurada), momento em que foi abalroado pelo veículo conduzido pela requerida. 
Conforme relatado Excelência, verificamos a presunção relativa da culpa pelo evento danoso, da condutora ora requerida, que colidiu em 
veículo regularmente estacionado na via. Informa a requerente que buscou a composição amigável com a requerida, não logrando êxito em 
tal intento, não restando alternativa senão invocar a tutela jurisdicional. Após a abertura do sinistro pelo segurado, em cumprimento aos 
termos do contrato firmado entre a requerente/segurada, necessário se fez o dispêndio atualizado de R$ 7.960,52 (sete mil novecentos e 
noventa reais e cinquenta e dois centavos), para o conserto do veículo segurado. PEDIDOS: Por todo o exposto, requer: (i) O regular 
recebimento e processamento da ação, determinando a citação postal da requerida, na forma da lei processual civil, por carta, ou por e-mail, 
caso exista cadastro disponível (Código de Processo Civil, artigo 246, V), como prevê a Lei nº 11.419/06, art. 9º, para apresentação direta de 
contestação, sob pena de revelia e confissão; (ii) Contestada ou não a ação, seja ela julgada procedente, para condenar a requerida ao 
pagamento da quantia atualizada de R$ 7.960,52 (sete mil novecentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos) devidamente 
atualizados. (iii) A condenação da requerida ao pagamento de custas, despesas processuais adiantadas pela requerente e honorários 
advocatícios sucumbenciais, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o débito ao final apurados, conforme determina o CPC, art. 85, § 2º, e 
demais cominações legais; (iv) A produção de todas as provas em direito admitidas, na amplitude dos artigos 369 e seguintes do Código de 
Processo Civil, em especial documental superveniente, testemunhal, pericial e depoimento pessoal do condutor do veículo segurado, 
reservando-se a requerente o direito de produzir contraprova àquela que eventualmente vier a ser apresentada pela empresa requerida; 
Atribui-se a causa o valor de R$ 7.960,52 (sete mil novecentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos). Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Itatiba, aos 14 de junho de 2022.  
 
Edital de Intimação com Prazo de 30 dias. Processo 1008786-98.2018.8.26.0482 em fase de Cumprimento de sentença. O Dr. LUIZ 
AUGUSTO ESTEVES DE MELLO, Juiz  de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Presidente Prudente/SP. Faz Saber a 
MARCOS AUGUSTUS CARRICONDO, CPF n.º 046.168.468-39 que nos autos da ação supra ajuizada por ENERGISA SUL-SUDESTE 
- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A na qual foi o réu condenado ao pagamento de R$ 33.399,60 (Maio/2022), devidamente atualizado até 
a data do efetivo depósito e acrescido das demais cominações legais nos termos do artigo 513 §2º, inciso IV, do CPC. Estando o réu em 
local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 30 dias supra, pague o debito, ou apresente 
impugnação ao cumprimento da sentença, sob pena de execução coativa  e pena de multa de 10% e honorários nesta fase, também de 
10% (NCPC 523, § 1º). penhora e avaliação de bens para satisfação do debito. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1037028-60.2021.8.26.0224. O MMº Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dr. Domicio Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, especialmente a ARNOLD LEOPOLD WEIL, RG. 92546 e CPF. 001.534.948-91 e sua esposa LUCIA 
MALDONADO WEIL, RG. 434088, CPF. 050.453.258-84, bem como dos antecessores na posse do imóvel usucapiendo Wilton Martins 
Fiuza, RG. 24.856.228-9-SSP/SP e CPF. 258.276.693-34, Marcio Ferreira da Silva, RG. 27.776.338-1-SSP/SP e CPF. 250.041.498-10, 
Adenilson Soares da Silva, RG. 1598394-SSP/SP e CPF. 026.830.654-00, Gilcilene Moura Silva, RG. 24.355.967 e CPF. 298.624.858-30, 
Wilton Martins Fiuza, RG. 24.856.228-9-SSP/SP e CPF. 258.276.693-34 que APARECIDO SANTIAGO, RG. 18.688.062-5-SP e CPF. 
103.992.038-18 e REGINA RODRIGUES DA FONSECA SANTIAGO, RG. 21.332.663-2-SSP/SP e CPF. 262.117.728-07, ajuizaram ação 
de Usucapião do imóvel localizado na Estrada do Sacramento nº 1789, Vila Maria de Lourdes, Guarulhos/SP, contendo área de 269,55M², 
cadastrado perante a Municipalidade nº 03.01.50.0377.00.000, Transcrição nº 3.822 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos e 
encontram-se na posse de forma mansa e pacífica há cerca de (21 anos) sem qualquer turbação. Estando os supracitados em local 
ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo 
ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, nos termos dos artigos 344 e 355, II do 
NCPC, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 06 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.  Processo nº 0007011-93.2022.8.26.0007. A MMª Juiza de Direito da 2ª Vara Cível do 
Foro Regional VII – Itaquera/SP, Dra. Sueli Juarez Alonso, na forma da Lei, etc... Faz Saber a BIANCA JANUARIO PINHEIRO, RG. 
44.486.746-3 e CPF. 374.143.848-02, sito à Av. Padre Francisco de Toledo, 138, Apto 53B, Conjunto Habitacional Padre Manoel da 
Nóbrega/SP, que por este Juízo, tramita ação de Cumprimento de sentença, movida por DENISE MENDES CORDEIRO, RG.11.387.324-4 
e CPF.946.535.188-15, foi ajuizada ação de Despejo por Falta de Pagamento, em fase de Cumprimento de Sentença, ora julgada 
procedente e condenou a requerida ao pagamento de R$ 62.514,26 atualizado até (Maio/2022) e demais cominações legais,  nos termos do 
artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando a requerida em local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias 
úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa (Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e 
honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), onde a requerida poderá apresentar impugnação no prazo de 15 dias, 
a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do 
NCPC), nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 15 de junho de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1012827-91.2021.8.26.0001. O MMº Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro 
Regional I – Santana/SP, Dr. ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei. FAZ SABER a LEANDRO SANTOS DA 
SILVA, CPF 38715840883, que por parte de AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, foi ajuizada ação de Ressarcimento de Danos 
pelo Procedimento Comum, objetivando a procedência da ação para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 7.259,58 (Maio/2021) 
referente a débitos relativos ao acidente causado pelo réu em 06/05/2020, na Rua José Zapi, altura do nº 844, na cidade de São Paulo/SP, 
conforme Boletim de Ocorrência nº 202005060109163. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 03 de Junho de 2022. 
 
 

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEVI/SP
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1003765-90.2021.8.26.0271. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Itapevi, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniele Machado 
Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FHENNIX DISTRIBUIDORA IMPORTADOTRA E 
EXPORTADORA LTDA, CNPJ 37.511.954/0001-79, que lhe foi proposta uma Ação de Execução 
de Título Extrajudicial por parte de LAFRA COM IND DE PLÁSTICOS E SERVIÇOS LTDA, 
CNPJ 44.035.459/0001-04, objetivando o recebimento de R$ 3.825,60 (julho/21), referente 
a produtos adquiridos junto à empresa exequente. Estando o executado em lugar ignorado, 
expede-se edital de citação, para que em 03 (três) dias, a fl uir do prazo supra, pague o débito 
devidamente corrigido, neste caso a verba honorário serão reduzida pela metade (art. 827, § 
1º, do CPC). Fica, também, ciente de que o prazo para oposição de embargos é de 15 (quinze) 
dias e, se dentro deste prazo reconhecer o crédito do exequente depositando 30% do valor em 
execução (incluindo custas e honorários advocatícios sobre o crédito atualizado), poderá requerer 
seja admitido pagar o restante em até seis (06) parcelas mensais, acrescida de correção monetária 
e juros de 1% ao mês (art. 916, do CPC), sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem 
para garantia dívida. Não havendo manifestação, o executado será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itapevi, aos 01 de junho de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001357-05.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Barbosa de Freitas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANA 
PATRÍCIA CASTANEDA SANCHEZ, colombiana, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de JUDILENE 
CÉZAR NOGUEIRA MIRANDA E OUTRO, objetivando seja julgada Procedente a ação, pedido tutela cautelar antecedente para 
determinar o imediato bloqueio da matrícula nº141.336 do 3º CRI/SP, apto 214, 21º andar do Condomínio Residencial Piazza Lacchini, 
obstado o registro da escritura outorgada pela empresa ré em favor de Cézar Oawaldo Bejarano Montana, lavrada pelo 6º Tabelionato de 
Notas da Comarca de Curitiba/PR, cancelada a Prenotação 406.852 (27/07/2016) e confirmada a liminar concedida quando da prolação da 
R sentença final. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de junho de 2022. 
 

 

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRETOS/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
MOHAMED WAHBE, SONIA MARIA WAHBE; do(s) terceiro(s) interessado(s) PAULO ALARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito Dr.(a) CARLOS FAKIANI MACATTI da 2ª Vara Cível da Comarca de Barretos/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se 
os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Espécie de Contratos ajuizada por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO 
DO BRASIL PREVI contra MOHAMED WAHBE, SONIA MARIA WAHBE - Processo nº 0003168-94.2009.8.26.0066 (Nº de Ordem 706/2009) e que foi 
designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, 
através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 04/07/2022, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 07/07/2022, 
às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção 
até às 14:00 horas do dia 27/07/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.
br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O(a) arrematante arcará com eventuais 
débitos pendentes que recaiam sobre o(s) bem(ns), exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art.130, parágrafo único do 
CTN. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). 
Todas as regras, condições do Leilão, descrição completa do lote, ônus/restrições, matrícula e laudo de avaliação estão disponíveis, em inteiro teor, 
nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos 
respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo 
Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Um imóvel situado na Avenida 47, nº 0443 - Bairro Jardim de Alah, nesta cidade, e seu respectivo terreno, 
com a área total de 480,00 metros quadrados, objeto da matrícula n 17306 do CRI local. Valor da Avaliação em 16/11/2021: R$ 530.000,00 
(Quinhentos e trinta mil reais). Depositário: NI. Local do bem: Avenida 47, nº 0443,  Bairro Jardim de Alah, Barretos/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a 
ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento.
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EDITAL DE LEILÃO - O leiloeiro oficial - André Amaral Barros – JUCESP nº 1164, torna público 
que realizará um leilão de Joias diversas, no dia 29/06/2022 ás 19 horas, autorizado pela BUCHE-
RER LEILÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 33.866.999/0001-05, EXPOSIÇÃO: DE 
17/06/2022 à 28/06/2022 SOMENTE ONLINE no site: www.buchererleiloes.com.br

SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará 
leilão de antiguidades EM PROL “BAÚ ARCARYOS LEILÕES”. Dia 24/06/22 às 19:30hs. EXPO-
SIÇÃO: De 19/06/22 à 24/06/22 SOMENTE ONLINE no site:  www.bauarcaryos.com.br

18ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª Praça) dos direitos do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação da executada LUCILAINE SILVA FRANCISCONI (CPF/MF
Nº 198.651.428-56), e seu cônjuge se casada for, bem como do credor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ/MF Nº 00.360.305/0001-04).
 O MM. Juiz de Direito Dr. Caramuru Afonso Francisco, da 18ª Vara Cível – Foro Central Cível, 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 c/c Alienação Judicial de Bem Imóvel, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por PAULO ANDRADE
DA SILVA (CPF/MF Nº 134.915.418-08) em face de LUCILAINE SILVA FRANCISCONI (CPF/MF Nº 198.651.428-56), nos autos do Processo nº 0028952-48.2021.8.26.0100 (Processo Principal
nº 0026828-29.2020.8.26.0100) e foi designada a venda dos direitos do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a
Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879 a 903 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Henrique Dante D’Auria, nº 134, Jardim Tietê, São Matheus, São Paulo/SP, CEP: 03946-070 - Descrição do Imóvel: Um imóvel com 100m² de área construída, localizado
à Rua Henrique Dante D’Áuria, 134 - Jardim Tiete, São Paulo - SP, 03946-070, medindo 10,00ms de frente, por 25,00ms da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando
a área de 250,00m², confrontando do lado direito de quem olha o terreno de frente, com o lote 16, do outro lado com o lote 18 e nos fundos com o lote 04, lotes divisórios esses da mesma quadra e de propriedade de
Comércio, representações e Engenharia Tietê S/A.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 149.256.0019-1
Matrícula Imobiliária n° 68.958 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 08 14/07/2011 Alienação Fiduciária - Caixa Econômica Federal
OBS 01: O imóvel está Alienado Fiduciariamente junto à Caixa Econômica Federal. O valor do Crédito Fiduciário perfaz a monta de R$ 82.243,87, para o mês junho de 2022, conforme fls. 154/156.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 372.545,45 (Mai/2021 – Avaliação às fls. 29/33).
Valor de avaliação atualizado: R$ 418.984,94 (Mai/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Não há débitos em aberto até a confecção desse edital. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
02 - A 1ª praça terá início em 05 de julho de 2022, às 14 horas, e se encerrará no dia 08 de julho de 2022, às 14 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 08 de julho de 2022, às 14 horas, e se encerrará em 28 de julho de 2022, às 14 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 tornar-
se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de
até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 6% (seis 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 6% (seis 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, 06 de junho de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. CARAMURU AFONSO FRANCISCO - JUIZ DE DIREITO

EDITAL DE CITAÇÃO - Excelentíssimo Senhor Doutor MAURICIO TINI GARCIA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do 
Foro da Comarca de São Bernardo do Campo - Estado de São Paulo, FAZ SABER aos que o presente edital virem, ou 
dele conhecimento tiverem que por este juízo e cartório, situado na Rua 23 de Maio, 107 - Vila Teresa - CEP: 09606-000 -
São Bernardo do Campo-SP, regularmente tramitam os autos da AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - 
Processo nº 1012848-95.2019.8.26.0564, movida por MULTIPREV FUNDO MULTIPLO DE PENSÃO em face da Ré 
DANIELA PEREIRA LIRA DE LIMA, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o nº 287.650.048-50, ATUALMENTE EM LUGAR 
INCERTO E NÃO SABIDO, ação esta que visa o pagamento dos valores remanescentes após a retirada do patrocínio do 
Plano de aposentadoria Invesys a Ré, considerando que, nos termos da r. decisão de fls.290, foi determinada a publicação 
de edital, na forma do art. 257 e seguintes, é passado o presente edital, mediante o qual fica o requerido citado, para 
levantar o depósito efetuado pelo requerente naqueles autos ou oferecer resposta no prazo pertinente, a contar da 
publicação deste edital, em conformidade com a r. decisão outrora citada. Dado e passado nesta Cidade e Foro da 
Comarca de São Paulo-SP. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004217-94.2021.8.26.0020 O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro 
Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr. José Roberto Leme Alves de Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que Jad 
Logística Ltda. vem dar publicidade do presente edital sendo devidamente INTIMADO o executado Jad log Transportes e Logística Ltda, CNPJ 
nº 19.010.687/0001-74, para efetuar o pagamento em danos materiais a serem apurados em fase de liquidação, nos termos do art. 210, da 
Lei 9.279/96, e danos morais no valor de R$ 10.000,00, fixados em Acórdão no proc.1008619-17.2015.8.26.0020. Expede-se edital de 
INTIMAÇÃO para que pague a quantia fixada, acrescido de custas processuais em até 15 dias decorrido o prazo do edital. Não ocorrendo 
pagamento voluntário no prazo legal, será acrescido de multa e honorários em 10%. Transcorrido o período sem pagamento poderá 
apresentar impugnação em até 15 dias úteis. Ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de maio de 2022.    P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº0017428-54.2021.8.26.0100 Ao Dr. Tamara Hochgreb Matos, MM. Juiz de Direito 
da 24ªVara Cível, do Foro Central Cível, do Estado de São Paulo, na forma da Lei. Faz saber a Wilde Rocha Velozo, CPF nº 490.084.788-70, 
que Immergy Energia Ltda. Ajuizou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face da executada Dinho's Bare Restaurante 
EPP para recebimento de R$ 80.941,24 (Fev/21), conforme fixado na R. Sentença do proc. nº 1066219-13.2016.8.26.0100. Estando o réu 
em lugar ignorado, expede-se edital para que manifeste e requeira as provas cabíveis em 15 dias decorrido o prazo do edital, conforme art. 
135 do NCPC. Ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de junho de 2022.      P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002379-21.2019.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do 
Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSE JIEMON 
SUGAI, Advogado, RG 16.784.611, CPF128.163.678-94, Nascido 04/02/1967 e ESPÓLIO JOÃO ALBERTO APARECIDO LISBOA, Espólio, 
Brasileiro, CPF 143.239.148-81 , que lhe foram proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Jeferson Jose da Silva, 
tendo como objeto a outorga definitiva da escritura, sendo o autor já legítimo possuidor do Terreno situado no Espaço livre “K” da Rua Elias 
Cairel, antiga Rua Três, constante do Lote 34, 35 e 36 da Quadra “K” do Jardim Palmeiras, no Bairro de Araguava ou Jaceguava, Parque do 
Terceito Lago, 32º Subdistrito Capela do Socorro, matriculado sob o nº 160.615, 160.612e 160.613, ambas no 11º CRI da Capital/SP. 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de junho de 2022.   P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1003059-59.2017.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional 
IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ZINTEC TRATAMENTO DE METAIS LTDA, CNPJ 
07.461.852/0001-25, e MÁRCIO PEIXINHO DE SOUZA, CPF 295.415.928-64, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., alegando em síntese a cobrança do débito de R$61.098,90 (março./17) ante o 
inadimplemento da dívida confessada por meio de Instrumento Particular de Compromisso de Pagamento nº 4001260570/2015. Encontrando-se os 
executados 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 três dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela 
metade, ou em quinze dias, apresente embargos à execução ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em seis parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% ao mês, sob pena de penhora e sua avaliação. Não sendo apresentado embargos à execução, será considerada a revelia dos 
executados, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de maio de 2020. Eu, Raquel Barreto de Araújo Oliveira, escrivã judicial I, subscrevi.    P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009643-95.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Civel, do 
Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Duran Depieri, na forma da Lei, etc. Faz saber a CLÁUDIO EDUARDO 
LOBO ZIRAVELLO, CPF n. 143.236.828-16, que ALFA SERVIÇOS EMPRESA LIMPADORA LTDA., ajuizou Ação Monitória para recebimento 
deR$12.847,63 (Fev/19) ante a não compensação dos cheques nºs 000147 e 00014, dados em pagamento pelo serviço de limpeza 
prestado e devolvidos em decorrência de insuficiência de fundos. Estando o réu em lugar ignorado e não sabido, e pede-se edital para que, 
pague o débito atualizado em 15 dias decorrido o prazo do presente edital, bem como honorários advocatícios correspondentes à 5% do 
valor da causa. A fluir após os 20 supra, prazo em que poderá apresentar embargos ao mandado monitório nos termos do art. 701 do CPC. 
Ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de maio de 2022.    P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012201-66.2021.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Menezes Bodini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
VANESSA EL MIR ARAUJO, Brasileiro, RG 46.027239-1, CPF321.351.878-60, com endereço à Avenida Doutor Altino Arantes, 826, apto 
141, Vila Clementino, CEP 04042-004, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Ademar 
Lemes de Toledo, e que deverá oferecer contrarrazões no prazo legal, conforme artigo 331, § 1º do CPC . Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de junho de 2022.     P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020240-26.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do 
Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDERSON CORTEZ MENDES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a OPÇÃO 1 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME, CNPJ nº14.543.683/0001-38, AMAURY PERTINHES, CPF nº 042.403.528-60 e/ou seus sucessores 
que lhes foi proposta Ação Declaratória por parte de CONDOMINIO EDIFICIO ASCOT, objetivando que seja declarado inexigível e cancelado 
o protesto do título 1191, por força única da rescisão do contrato erigida entre as partes com quitação de TODOS os compromissos 
assumidos, determinando a Ré pagamento das custas para tanto por sua conta , bem como, condenados em danos morais em quantia não 
inferior à R$ 23.556,40. Estando os réus em lugar ignorado, expede-se edital para que contestem e requeiram provas cabíveis em 15 dias 
úteis após o prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, implicará revelia e presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados 
pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de maio de 2022.    P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1069326-92.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do 
Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Prado de Toledo, na forma da Lei, etc. Faz saber a JAIRO DUARTE 
E VILSON JOSÉ DOS SANTOS, qualificações desconhecidas, que ENGENOSSA COMÉRCIO E CONSTRUÇOES LTDA-ME ajuizou Ação de 
Consignação em Pagamento objetivando efetuar o deposito judicial da quantia de R$ 12.793,62 e a suspensão da inscrição do nome e do 
CNPJ da empresa requerente nos cadastros de inadimplentes, restando plenamente quitada a dívida consubstanciada dos cheques nº. 
000008, 000009, 000018, 000049, originário da conta corrente nº. 08355-2, sacado contra o Banco Itaú S/A. Estando os réus em lugar 
ignorado, expede-se edital para que contestem e requeiram provas cabíveis em 15 dias decorrido o prazo do presente edital. Não sendo 
contestada a ação, implicará revelia e presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. 
Ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de junho de 2022.      P-21e22/06
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000699-38.2022.8.26.0281. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de Itatiba, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Barrea, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROSANA MARIA NUNES, Brasileira, 
Solteira, Desempregada, CPF 296.XXX.XXX-58 que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de AZUL 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando em síntese: OS FATOS: A autora celebrou contrato de seguro automóvel com TAMIRIS 
ZIPOLATO, representado pela apólice nº 76.20.0531.014369.000, tendo por objeto o veículo da marca FIAT, modelo NOVO PALIO 
ATTRACTIVE, ano/modelo 2012/2013, placa FBC1J36. Em 22/05/2021, o veículo segurado estava regularmente estacionado na Rua 
Monica Poppi, altura do n° 09 (em frente à residência da segurada), momento em que foi abalroado pelo veículo conduzido pela requerida. 
Conforme relatado Excelência, verificamos a presunção relativa da culpa pelo evento danoso, da condutora ora requerida, que colidiu em 
veículo regularmente estacionado na via. Informa a requerente que buscou a composição amigável com a requerida, não logrando êxito em 
tal intento, não restando alternativa senão invocar a tutela jurisdicional. Após a abertura do sinistro pelo segurado, em cumprimento aos 
termos do contrato firmado entre a requerente/segurada, necessário se fez o dispêndio atualizado de R$ 7.960,52 (sete mil novecentos e 
noventa reais e cinquenta e dois centavos), para o conserto do veículo segurado. PEDIDOS: Por todo o exposto, requer: (i) O regular 
recebimento e processamento da ação, determinando a citação postal da requerida, na forma da lei processual civil, por carta, ou por e-mail, 
caso exista cadastro disponível (Código de Processo Civil, artigo 246, V), como prevê a Lei nº 11.419/06, art. 9º, para apresentação direta de 
contestação, sob pena de revelia e confissão; (ii) Contestada ou não a ação, seja ela julgada procedente, para condenar a requerida ao 
pagamento da quantia atualizada de R$ 7.960,52 (sete mil novecentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos) devidamente 
atualizados. (iii) A condenação da requerida ao pagamento de custas, despesas processuais adiantadas pela requerente e honorários 
advocatícios sucumbenciais, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o débito ao final apurados, conforme determina o CPC, art. 85, § 2º, e 
demais cominações legais; (iv) A produção de todas as provas em direito admitidas, na amplitude dos artigos 369 e seguintes do Código de 
Processo Civil, em especial documental superveniente, testemunhal, pericial e depoimento pessoal do condutor do veículo segurado, 
reservando-se a requerente o direito de produzir contraprova àquela que eventualmente vier a ser apresentada pela empresa requerida; 
Atribui-se a causa o valor de R$ 7.960,52 (sete mil novecentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos). Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Itatiba, aos 14 de junho de 2022.  
 
Edital de Intimação com Prazo de 30 dias. Processo 1008786-98.2018.8.26.0482 em fase de Cumprimento de sentença. O Dr. LUIZ 
AUGUSTO ESTEVES DE MELLO, Juiz  de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Presidente Prudente/SP. Faz Saber a 
MARCOS AUGUSTUS CARRICONDO, CPF n.º 046.168.468-39 que nos autos da ação supra ajuizada por ENERGISA SUL-SUDESTE 
- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A na qual foi o réu condenado ao pagamento de R$ 33.399,60 (Maio/2022), devidamente atualizado até 
a data do efetivo depósito e acrescido das demais cominações legais nos termos do artigo 513 §2º, inciso IV, do CPC. Estando o réu em 
local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 30 dias supra, pague o debito, ou apresente 
impugnação ao cumprimento da sentença, sob pena de execução coativa  e pena de multa de 10% e honorários nesta fase, também de 
10% (NCPC 523, § 1º). penhora e avaliação de bens para satisfação do debito. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1037028-60.2021.8.26.0224. O MMº Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dr. Domicio Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, especialmente a ARNOLD LEOPOLD WEIL, RG. 92546 e CPF. 001.534.948-91 e sua esposa LUCIA 
MALDONADO WEIL, RG. 434088, CPF. 050.453.258-84, bem como dos antecessores na posse do imóvel usucapiendo Wilton Martins 
Fiuza, RG. 24.856.228-9-SSP/SP e CPF. 258.276.693-34, Marcio Ferreira da Silva, RG. 27.776.338-1-SSP/SP e CPF. 250.041.498-10, 
Adenilson Soares da Silva, RG. 1598394-SSP/SP e CPF. 026.830.654-00, Gilcilene Moura Silva, RG. 24.355.967 e CPF. 298.624.858-30, 
Wilton Martins Fiuza, RG. 24.856.228-9-SSP/SP e CPF. 258.276.693-34 que APARECIDO SANTIAGO, RG. 18.688.062-5-SP e CPF. 
103.992.038-18 e REGINA RODRIGUES DA FONSECA SANTIAGO, RG. 21.332.663-2-SSP/SP e CPF. 262.117.728-07, ajuizaram ação 
de Usucapião do imóvel localizado na Estrada do Sacramento nº 1789, Vila Maria de Lourdes, Guarulhos/SP, contendo área de 269,55M², 
cadastrado perante a Municipalidade nº 03.01.50.0377.00.000, Transcrição nº 3.822 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos e 
encontram-se na posse de forma mansa e pacífica há cerca de (21 anos) sem qualquer turbação. Estando os supracitados em local 
ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo 
ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, nos termos dos artigos 344 e 355, II do 
NCPC, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 06 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.  Processo nº 0007011-93.2022.8.26.0007. A MMª Juiza de Direito da 2ª Vara Cível do 
Foro Regional VII – Itaquera/SP, Dra. Sueli Juarez Alonso, na forma da Lei, etc... Faz Saber a BIANCA JANUARIO PINHEIRO, RG. 
44.486.746-3 e CPF. 374.143.848-02, sito à Av. Padre Francisco de Toledo, 138, Apto 53B, Conjunto Habitacional Padre Manoel da 
Nóbrega/SP, que por este Juízo, tramita ação de Cumprimento de sentença, movida por DENISE MENDES CORDEIRO, RG.11.387.324-4 
e CPF.946.535.188-15, foi ajuizada ação de Despejo por Falta de Pagamento, em fase de Cumprimento de Sentença, ora julgada 
procedente e condenou a requerida ao pagamento de R$ 62.514,26 atualizado até (Maio/2022) e demais cominações legais,  nos termos do 
artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando a requerida em local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias 
úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa (Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e 
honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), onde a requerida poderá apresentar impugnação no prazo de 15 dias, 
a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do 
NCPC), nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 15 de junho de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1012827-91.2021.8.26.0001. O MMº Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro 
Regional I – Santana/SP, Dr. ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei. FAZ SABER a LEANDRO SANTOS DA 
SILVA, CPF 38715840883, que por parte de AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, foi ajuizada ação de Ressarcimento de Danos 
pelo Procedimento Comum, objetivando a procedência da ação para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 7.259,58 (Maio/2021) 
referente a débitos relativos ao acidente causado pelo réu em 06/05/2020, na Rua José Zapi, altura do nº 844, na cidade de São Paulo/SP, 
conforme Boletim de Ocorrência nº 202005060109163. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 03 de Junho de 2022. 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000699-38.2022.8.26.0281. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de Itatiba, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Barrea, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROSANA MARIA NUNES, Brasileira, 
Solteira, Desempregada, CPF 296.XXX.XXX-58 que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de AZUL 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando em síntese: OS FATOS: A autora celebrou contrato de seguro automóvel com TAMIRIS 
ZIPOLATO, representado pela apólice nº 76.20.0531.014369.000, tendo por objeto o veículo da marca FIAT, modelo NOVO PALIO 
ATTRACTIVE, ano/modelo 2012/2013, placa FBC1J36. Em 22/05/2021, o veículo segurado estava regularmente estacionado na Rua 
Monica Poppi, altura do n° 09 (em frente à residência da segurada), momento em que foi abalroado pelo veículo conduzido pela requerida. 
Conforme relatado Excelência, verificamos a presunção relativa da culpa pelo evento danoso, da condutora ora requerida, que colidiu em 
veículo regularmente estacionado na via. Informa a requerente que buscou a composição amigável com a requerida, não logrando êxito em 
tal intento, não restando alternativa senão invocar a tutela jurisdicional. Após a abertura do sinistro pelo segurado, em cumprimento aos 
termos do contrato firmado entre a requerente/segurada, necessário se fez o dispêndio atualizado de R$ 7.960,52 (sete mil novecentos e 
noventa reais e cinquenta e dois centavos), para o conserto do veículo segurado. PEDIDOS: Por todo o exposto, requer: (i) O regular 
recebimento e processamento da ação, determinando a citação postal da requerida, na forma da lei processual civil, por carta, ou por e-mail, 
caso exista cadastro disponível (Código de Processo Civil, artigo 246, V), como prevê a Lei nº 11.419/06, art. 9º, para apresentação direta de 
contestação, sob pena de revelia e confissão; (ii) Contestada ou não a ação, seja ela julgada procedente, para condenar a requerida ao 
pagamento da quantia atualizada de R$ 7.960,52 (sete mil novecentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos) devidamente 
atualizados. (iii) A condenação da requerida ao pagamento de custas, despesas processuais adiantadas pela requerente e honorários 
advocatícios sucumbenciais, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o débito ao final apurados, conforme determina o CPC, art. 85, § 2º, e 
demais cominações legais; (iv) A produção de todas as provas em direito admitidas, na amplitude dos artigos 369 e seguintes do Código de 
Processo Civil, em especial documental superveniente, testemunhal, pericial e depoimento pessoal do condutor do veículo segurado, 
reservando-se a requerente o direito de produzir contraprova àquela que eventualmente vier a ser apresentada pela empresa requerida; 
Atribui-se a causa o valor de R$ 7.960,52 (sete mil novecentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos). Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Itatiba, aos 14 de junho de 2022.  
 
Edital de Intimação com Prazo de 30 dias. Processo 1008786-98.2018.8.26.0482 em fase de Cumprimento de sentença. O Dr. LUIZ 
AUGUSTO ESTEVES DE MELLO, Juiz  de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Presidente Prudente/SP. Faz Saber a 
MARCOS AUGUSTUS CARRICONDO, CPF n.º 046.168.468-39 que nos autos da ação supra ajuizada por ENERGISA SUL-SUDESTE 
- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A na qual foi o réu condenado ao pagamento de R$ 33.399,60 (Maio/2022), devidamente atualizado até 
a data do efetivo depósito e acrescido das demais cominações legais nos termos do artigo 513 §2º, inciso IV, do CPC. Estando o réu em 
local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 30 dias supra, pague o debito, ou apresente 
impugnação ao cumprimento da sentença, sob pena de execução coativa  e pena de multa de 10% e honorários nesta fase, também de 
10% (NCPC 523, § 1º). penhora e avaliação de bens para satisfação do debito. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1037028-60.2021.8.26.0224. O MMº Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dr. Domicio Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, especialmente a ARNOLD LEOPOLD WEIL, RG. 92546 e CPF. 001.534.948-91 e sua esposa LUCIA 
MALDONADO WEIL, RG. 434088, CPF. 050.453.258-84, bem como dos antecessores na posse do imóvel usucapiendo Wilton Martins 
Fiuza, RG. 24.856.228-9-SSP/SP e CPF. 258.276.693-34, Marcio Ferreira da Silva, RG. 27.776.338-1-SSP/SP e CPF. 250.041.498-10, 
Adenilson Soares da Silva, RG. 1598394-SSP/SP e CPF. 026.830.654-00, Gilcilene Moura Silva, RG. 24.355.967 e CPF. 298.624.858-30, 
Wilton Martins Fiuza, RG. 24.856.228-9-SSP/SP e CPF. 258.276.693-34 que APARECIDO SANTIAGO, RG. 18.688.062-5-SP e CPF. 
103.992.038-18 e REGINA RODRIGUES DA FONSECA SANTIAGO, RG. 21.332.663-2-SSP/SP e CPF. 262.117.728-07, ajuizaram ação 
de Usucapião do imóvel localizado na Estrada do Sacramento nº 1789, Vila Maria de Lourdes, Guarulhos/SP, contendo área de 269,55M², 
cadastrado perante a Municipalidade nº 03.01.50.0377.00.000, Transcrição nº 3.822 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos e 
encontram-se na posse de forma mansa e pacífica há cerca de (21 anos) sem qualquer turbação. Estando os supracitados em local 
ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo 
ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, nos termos dos artigos 344 e 355, II do 
NCPC, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 06 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.  Processo nº 0007011-93.2022.8.26.0007. A MMª Juiza de Direito da 2ª Vara Cível do 
Foro Regional VII – Itaquera/SP, Dra. Sueli Juarez Alonso, na forma da Lei, etc... Faz Saber a BIANCA JANUARIO PINHEIRO, RG. 
44.486.746-3 e CPF. 374.143.848-02, sito à Av. Padre Francisco de Toledo, 138, Apto 53B, Conjunto Habitacional Padre Manoel da 
Nóbrega/SP, que por este Juízo, tramita ação de Cumprimento de sentença, movida por DENISE MENDES CORDEIRO, RG.11.387.324-4 
e CPF.946.535.188-15, foi ajuizada ação de Despejo por Falta de Pagamento, em fase de Cumprimento de Sentença, ora julgada 
procedente e condenou a requerida ao pagamento de R$ 62.514,26 atualizado até (Maio/2022) e demais cominações legais,  nos termos do 
artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando a requerida em local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias 
úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa (Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e 
honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), onde a requerida poderá apresentar impugnação no prazo de 15 dias, 
a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do 
NCPC), nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 15 de junho de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1012827-91.2021.8.26.0001. O MMº Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro 
Regional I – Santana/SP, Dr. ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei. FAZ SABER a LEANDRO SANTOS DA 
SILVA, CPF 38715840883, que por parte de AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, foi ajuizada ação de Ressarcimento de Danos 
pelo Procedimento Comum, objetivando a procedência da ação para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 7.259,58 (Maio/2021) 
referente a débitos relativos ao acidente causado pelo réu em 06/05/2020, na Rua José Zapi, altura do nº 844, na cidade de São Paulo/SP, 
conforme Boletim de Ocorrência nº 202005060109163. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 03 de Junho de 2022. 
 
 

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEVI/SP
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1003765-90.2021.8.26.0271. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Itapevi, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniele Machado 
Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FHENNIX DISTRIBUIDORA IMPORTADOTRA E 
EXPORTADORA LTDA, CNPJ 37.511.954/0001-79, que lhe foi proposta uma Ação de Execução 
de Título Extrajudicial por parte de LAFRA COM IND DE PLÁSTICOS E SERVIÇOS LTDA, 
CNPJ 44.035.459/0001-04, objetivando o recebimento de R$ 3.825,60 (julho/21), referente 
a produtos adquiridos junto à empresa exequente. Estando o executado em lugar ignorado, 
expede-se edital de citação, para que em 03 (três) dias, a fl uir do prazo supra, pague o débito 
devidamente corrigido, neste caso a verba honorário serão reduzida pela metade (art. 827, § 
1º, do CPC). Fica, também, ciente de que o prazo para oposição de embargos é de 15 (quinze) 
dias e, se dentro deste prazo reconhecer o crédito do exequente depositando 30% do valor em 
execução (incluindo custas e honorários advocatícios sobre o crédito atualizado), poderá requerer 
seja admitido pagar o restante em até seis (06) parcelas mensais, acrescida de correção monetária 
e juros de 1% ao mês (art. 916, do CPC), sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem 
para garantia dívida. Não havendo manifestação, o executado será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itapevi, aos 01 de junho de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001357-05.2017.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Barbosa de Freitas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANA 
PATRÍCIA CASTANEDA SANCHEZ, colombiana, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de JUDILENE 
CÉZAR NOGUEIRA MIRANDA E OUTRO, objetivando seja julgada Procedente a ação, pedido tutela cautelar antecedente para 
determinar o imediato bloqueio da matrícula nº141.336 do 3º CRI/SP, apto 214, 21º andar do Condomínio Residencial Piazza Lacchini, 
obstado o registro da escritura outorgada pela empresa ré em favor de Cézar Oawaldo Bejarano Montana, lavrada pelo 6º Tabelionato de 
Notas da Comarca de Curitiba/PR, cancelada a Prenotação 406.852 (27/07/2016) e confirmada a liminar concedida quando da prolação da 
R sentença final. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de junho de 2022. 
 

 

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRETOS/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
MOHAMED WAHBE, SONIA MARIA WAHBE; do(s) terceiro(s) interessado(s) PAULO ALARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito Dr.(a) CARLOS FAKIANI MACATTI da 2ª Vara Cível da Comarca de Barretos/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se 
os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Espécie de Contratos ajuizada por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO 
DO BRASIL PREVI contra MOHAMED WAHBE, SONIA MARIA WAHBE - Processo nº 0003168-94.2009.8.26.0066 (Nº de Ordem 706/2009) e que foi 
designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, 
através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 04/07/2022, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 07/07/2022, 
às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção 
até às 14:00 horas do dia 27/07/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.
br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O(a) arrematante arcará com eventuais 
débitos pendentes que recaiam sobre o(s) bem(ns), exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art.130, parágrafo único do 
CTN. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). 
Todas as regras, condições do Leilão, descrição completa do lote, ônus/restrições, matrícula e laudo de avaliação estão disponíveis, em inteiro teor, 
nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos 
respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo 
Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Um imóvel situado na Avenida 47, nº 0443 - Bairro Jardim de Alah, nesta cidade, e seu respectivo terreno, 
com a área total de 480,00 metros quadrados, objeto da matrícula n 17306 do CRI local. Valor da Avaliação em 16/11/2021: R$ 530.000,00 
(Quinhentos e trinta mil reais). Depositário: NI. Local do bem: Avenida 47, nº 0443,  Bairro Jardim de Alah, Barretos/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a 
ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento.
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EDITAL DE LEILÃO - O leiloeiro oficial - André Amaral Barros – JUCESP nº 1164, torna público 
que realizará um leilão de Joias diversas, no dia 29/06/2022 ás 19 horas, autorizado pela BUCHE-
RER LEILÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 33.866.999/0001-05, EXPOSIÇÃO: DE 
17/06/2022 à 28/06/2022 SOMENTE ONLINE no site: www.buchererleiloes.com.br

SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará 
leilão de antiguidades EM PROL “BAÚ ARCARYOS LEILÕES”. Dia 24/06/22 às 19:30hs. EXPO-
SIÇÃO: De 19/06/22 à 24/06/22 SOMENTE ONLINE no site:  www.bauarcaryos.com.br

18ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª Praça) dos direitos do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação da executada LUCILAINE SILVA FRANCISCONI (CPF/MF
Nº 198.651.428-56), e seu cônjuge se casada for, bem como do credor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ/MF Nº 00.360.305/0001-04).
 O MM. Juiz de Direito Dr. Caramuru Afonso Francisco, da 18ª Vara Cível – Foro Central Cível, 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 c/c Alienação Judicial de Bem Imóvel, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por PAULO ANDRADE
DA SILVA (CPF/MF Nº 134.915.418-08) em face de LUCILAINE SILVA FRANCISCONI (CPF/MF Nº 198.651.428-56), nos autos do Processo nº 0028952-48.2021.8.26.0100 (Processo Principal
nº 0026828-29.2020.8.26.0100) e foi designada a venda dos direitos do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a
Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879 a 903 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Henrique Dante D’Auria, nº 134, Jardim Tietê, São Matheus, São Paulo/SP, CEP: 03946-070 - Descrição do Imóvel: Um imóvel com 100m² de área construída, localizado
à Rua Henrique Dante D’Áuria, 134 - Jardim Tiete, São Paulo - SP, 03946-070, medindo 10,00ms de frente, por 25,00ms da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando
a área de 250,00m², confrontando do lado direito de quem olha o terreno de frente, com o lote 16, do outro lado com o lote 18 e nos fundos com o lote 04, lotes divisórios esses da mesma quadra e de propriedade de
Comércio, representações e Engenharia Tietê S/A.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 149.256.0019-1
Matrícula Imobiliária n° 68.958 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 08 14/07/2011 Alienação Fiduciária - Caixa Econômica Federal
OBS 01: O imóvel está Alienado Fiduciariamente junto à Caixa Econômica Federal. O valor do Crédito Fiduciário perfaz a monta de R$ 82.243,87, para o mês junho de 2022, conforme fls. 154/156.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 372.545,45 (Mai/2021 – Avaliação às fls. 29/33).
Valor de avaliação atualizado: R$ 418.984,94 (Mai/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Não há débitos em aberto até a confecção desse edital. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
02 - A 1ª praça terá início em 05 de julho de 2022, às 14 horas, e se encerrará no dia 08 de julho de 2022, às 14 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 08 de julho de 2022, às 14 horas, e se encerrará em 28 de julho de 2022, às 14 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 tornar-
se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de
até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 6% (seis 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 6% (seis 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, 06 de junho de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. CARAMURU AFONSO FRANCISCO - JUIZ DE DIREITO

EDITAL DE CITAÇÃO - Excelentíssimo Senhor Doutor MAURICIO TINI GARCIA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do 
Foro da Comarca de São Bernardo do Campo - Estado de São Paulo, FAZ SABER aos que o presente edital virem, ou 
dele conhecimento tiverem que por este juízo e cartório, situado na Rua 23 de Maio, 107 - Vila Teresa - CEP: 09606-000 -
São Bernardo do Campo-SP, regularmente tramitam os autos da AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - 
Processo nº 1012848-95.2019.8.26.0564, movida por MULTIPREV FUNDO MULTIPLO DE PENSÃO em face da Ré 
DANIELA PEREIRA LIRA DE LIMA, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o nº 287.650.048-50, ATUALMENTE EM LUGAR 
INCERTO E NÃO SABIDO, ação esta que visa o pagamento dos valores remanescentes após a retirada do patrocínio do 
Plano de aposentadoria Invesys a Ré, considerando que, nos termos da r. decisão de fls.290, foi determinada a publicação 
de edital, na forma do art. 257 e seguintes, é passado o presente edital, mediante o qual fica o requerido citado, para 
levantar o depósito efetuado pelo requerente naqueles autos ou oferecer resposta no prazo pertinente, a contar da 
publicação deste edital, em conformidade com a r. decisão outrora citada. Dado e passado nesta Cidade e Foro da 
Comarca de São Paulo-SP. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004217-94.2021.8.26.0020 O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro 
Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr. José Roberto Leme Alves de Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que Jad 
Logística Ltda. vem dar publicidade do presente edital sendo devidamente INTIMADO o executado Jad log Transportes e Logística Ltda, CNPJ 
nº 19.010.687/0001-74, para efetuar o pagamento em danos materiais a serem apurados em fase de liquidação, nos termos do art. 210, da 
Lei 9.279/96, e danos morais no valor de R$ 10.000,00, fixados em Acórdão no proc.1008619-17.2015.8.26.0020. Expede-se edital de 
INTIMAÇÃO para que pague a quantia fixada, acrescido de custas processuais em até 15 dias decorrido o prazo do edital. Não ocorrendo 
pagamento voluntário no prazo legal, será acrescido de multa e honorários em 10%. Transcorrido o período sem pagamento poderá 
apresentar impugnação em até 15 dias úteis. Ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de maio de 2022.    P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº0017428-54.2021.8.26.0100 Ao Dr. Tamara Hochgreb Matos, MM. Juiz de Direito 
da 24ªVara Cível, do Foro Central Cível, do Estado de São Paulo, na forma da Lei. Faz saber a Wilde Rocha Velozo, CPF nº 490.084.788-70, 
que Immergy Energia Ltda. Ajuizou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face da executada Dinho's Bare Restaurante 
EPP para recebimento de R$ 80.941,24 (Fev/21), conforme fixado na R. Sentença do proc. nº 1066219-13.2016.8.26.0100. Estando o réu 
em lugar ignorado, expede-se edital para que manifeste e requeira as provas cabíveis em 15 dias decorrido o prazo do edital, conforme art. 
135 do NCPC. Ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de junho de 2022.      P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002379-21.2019.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do 
Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSE JIEMON 
SUGAI, Advogado, RG 16.784.611, CPF128.163.678-94, Nascido 04/02/1967 e ESPÓLIO JOÃO ALBERTO APARECIDO LISBOA, Espólio, 
Brasileiro, CPF 143.239.148-81 , que lhe foram proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Jeferson Jose da Silva, 
tendo como objeto a outorga definitiva da escritura, sendo o autor já legítimo possuidor do Terreno situado no Espaço livre “K” da Rua Elias 
Cairel, antiga Rua Três, constante do Lote 34, 35 e 36 da Quadra “K” do Jardim Palmeiras, no Bairro de Araguava ou Jaceguava, Parque do 
Terceito Lago, 32º Subdistrito Capela do Socorro, matriculado sob o nº 160.615, 160.612e 160.613, ambas no 11º CRI da Capital/SP. 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de junho de 2022.   P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1003059-59.2017.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional 
IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ZINTEC TRATAMENTO DE METAIS LTDA, CNPJ 
07.461.852/0001-25, e MÁRCIO PEIXINHO DE SOUZA, CPF 295.415.928-64, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., alegando em síntese a cobrança do débito de R$61.098,90 (março./17) ante o 
inadimplemento da dívida confessada por meio de Instrumento Particular de Compromisso de Pagamento nº 4001260570/2015. Encontrando-se os 
executados 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 três dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela 
metade, ou em quinze dias, apresente embargos à execução ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em seis parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% ao mês, sob pena de penhora e sua avaliação. Não sendo apresentado embargos à execução, será considerada a revelia dos 
executados, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de maio de 2020. Eu, Raquel Barreto de Araújo Oliveira, escrivã judicial I, subscrevi.    P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009643-95.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Civel, do 
Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Duran Depieri, na forma da Lei, etc. Faz saber a CLÁUDIO EDUARDO 
LOBO ZIRAVELLO, CPF n. 143.236.828-16, que ALFA SERVIÇOS EMPRESA LIMPADORA LTDA., ajuizou Ação Monitória para recebimento 
deR$12.847,63 (Fev/19) ante a não compensação dos cheques nºs 000147 e 00014, dados em pagamento pelo serviço de limpeza 
prestado e devolvidos em decorrência de insuficiência de fundos. Estando o réu em lugar ignorado e não sabido, e pede-se edital para que, 
pague o débito atualizado em 15 dias decorrido o prazo do presente edital, bem como honorários advocatícios correspondentes à 5% do 
valor da causa. A fluir após os 20 supra, prazo em que poderá apresentar embargos ao mandado monitório nos termos do art. 701 do CPC. 
Ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de maio de 2022.    P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012201-66.2021.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Menezes Bodini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
VANESSA EL MIR ARAUJO, Brasileiro, RG 46.027239-1, CPF321.351.878-60, com endereço à Avenida Doutor Altino Arantes, 826, apto 
141, Vila Clementino, CEP 04042-004, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Ademar 
Lemes de Toledo, e que deverá oferecer contrarrazões no prazo legal, conforme artigo 331, § 1º do CPC . Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de junho de 2022.     P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020240-26.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do 
Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDERSON CORTEZ MENDES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a OPÇÃO 1 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME, CNPJ nº14.543.683/0001-38, AMAURY PERTINHES, CPF nº 042.403.528-60 e/ou seus sucessores 
que lhes foi proposta Ação Declaratória por parte de CONDOMINIO EDIFICIO ASCOT, objetivando que seja declarado inexigível e cancelado 
o protesto do título 1191, por força única da rescisão do contrato erigida entre as partes com quitação de TODOS os compromissos 
assumidos, determinando a Ré pagamento das custas para tanto por sua conta , bem como, condenados em danos morais em quantia não 
inferior à R$ 23.556,40. Estando os réus em lugar ignorado, expede-se edital para que contestem e requeiram provas cabíveis em 15 dias 
úteis após o prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, implicará revelia e presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados 
pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de maio de 2022.    P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1069326-92.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do 
Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Prado de Toledo, na forma da Lei, etc. Faz saber a JAIRO DUARTE 
E VILSON JOSÉ DOS SANTOS, qualificações desconhecidas, que ENGENOSSA COMÉRCIO E CONSTRUÇOES LTDA-ME ajuizou Ação de 
Consignação em Pagamento objetivando efetuar o deposito judicial da quantia de R$ 12.793,62 e a suspensão da inscrição do nome e do 
CNPJ da empresa requerente nos cadastros de inadimplentes, restando plenamente quitada a dívida consubstanciada dos cheques nº. 
000008, 000009, 000018, 000049, originário da conta corrente nº. 08355-2, sacado contra o Banco Itaú S/A. Estando os réus em lugar 
ignorado, expede-se edital para que contestem e requeiram provas cabíveis em 15 dias decorrido o prazo do presente edital. Não sendo 
contestada a ação, implicará revelia e presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. 
Ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de junho de 2022.      P-21e22/06

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

NOVA LEGISLAÇÃO OBRIGATÓRIA

Publique o seu balanço com a Gazeta e tenha 
economia e assessoria completa na sua publicação

Publicações impressas e 
digitais auditadas e com 
certifi cação digital ICP Brasil.

Excelência na entrega de 
comprovantes impressos 
e digitais.

Referência em 
publicações de balanços, 
atas e editais.

(11) 3792-6600
comercial@gazetasp.com.br

PUBLICIDADE LEGAL 
É COM A GENTE

B5gazetasp.com.br
Terça-feira, 21 De junho De 2022 Economia

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

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

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

16 e 21/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1016992-59.2013.
valor total: R$ 28,00






  

     

           K-16e21/06

16 e 21/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1024108-78.2020.
valor total: R$ 28,00


                  



                    
                
              

            K-16e21/06

16 e 21/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1012788-61.2016.
valor total:  R$ 42,00

 K-16e21/06



              


                 

     


 
              

16 e 21/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1020536-74.2015.
valor total:  R$ 42,00

 K-16e21/06



            

                   







 
             

16 e 21/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1010708-13.2015.
valor total: R$ 28,00




               
  




     K-16e21/06

16 e 21/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1027120-23.2018.
valor total:  R$ 42,00

 K-16e21/06



   

            
    
                  
                 


   
  

16 e 21/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1010130-59.2019.
valor total:  R$ 42,00

 K-16e21/06





               


                




    

16 e 21/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1118977-90.2021.
valor total: R$ 28,00




               




 
  
         K-16e21/06

16 e 21/06
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1022228-90.2016.
valor total: R$ 56,00













     













  K-16e21/06

16 e 21/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1060327-84.2020.
valor total: R$ 28,00



    


 
                   



            K-16e21/06

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

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

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

16 e 21/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1016992-59.2013.
valor total: R$ 28,00






  

     

           K-16e21/06

16 e 21/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1024108-78.2020.
valor total: R$ 28,00


                  



                    
                
              

            K-16e21/06

16 e 21/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1012788-61.2016.
valor total:  R$ 42,00

 K-16e21/06



              


                 

     


 
              

16 e 21/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1020536-74.2015.
valor total:  R$ 42,00

 K-16e21/06



            

                   







 
             

16 e 21/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1010708-13.2015.
valor total: R$ 28,00




               
  




     K-16e21/06

16 e 21/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1027120-23.2018.
valor total:  R$ 42,00

 K-16e21/06



   

            
    
                  
                 


   
  

16 e 21/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1010130-59.2019.
valor total:  R$ 42,00

 K-16e21/06





               


                




    

16 e 21/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1118977-90.2021.
valor total: R$ 28,00




               




 
  
         K-16e21/06

16 e 21/06
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1022228-90.2016.
valor total: R$ 56,00













     













  K-16e21/06

16 e 21/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1060327-84.2020.
valor total: R$ 28,00



    


 
                   



            K-16e21/06

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 1.363.513 em 14 de julho de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECO-
NHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Ordinária – Art 1.242, 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, apresentados por DAYNELI APARECIDA PRADO SILVA DA ROCHA, brasileira, 
gerente de atendimento, assistida por seu marido RODRIGO CRISTIANO PARISE DA ROCHA, bra-
sileiro, gestor de atendimento, residentes e domiciliados nesta Capital, a qual alega deter a posse 
mansa e pacífica, com animus domini, somada à de seus genitores e antecessores na posse desde 
27 de agosto de 2008, tendo sido adquirido através Instrumento Particular com Cessão de Direitos 
Decorrentes do Compromisso de Venda e Compra e Cessão de Direitos Hereditários datado de 24 
de abril de 2010, celebrado entre JOSE MANOEL DA SILVA, na qualidade de cedente vendedor, 
e ADALBERTO TADEU GARCIA DA SILVA e MARLI APARECIDA PRADO SILVA, na qualidade de 
cessionários e pais da requerente, posse essa que se refere ao IMÓVEL correspondente ao PRÉDIO 
situado Rua Caruxa, n° 8-A, antiga Rua A, com área construída de 139,30m², e seu terreno corres-
pondente a parte do lote 08 da quadra A, do loteamento denominado Jardim São Mateus, no Bairro do 
Campo limpo, no 29° Subdistrito – Santo Amaro, com área de superfície de 125,00m²; cadastrado na 
Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 169.176.0071-6; imóvel esse que se acha-se 
registrado conforme a matricula n° 72.339, sob a titularidade dominial do Espólio de PENIDO ALVES 
DE FARIA. 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, do Espólio de PENIDO ALVES DE FARIA, JOSE MANOEL DA SILVA, EWERTON 
TADEU PRADO DA SILVA, BENEDITO BORBA DE ARAÚJO ou BENEDICTO BORBA DE ARAÚJO, 
ANA DA CONCEIÇÃO BORBA DE ARAÚJO, ARNALDO XAVIER FERNANDES CAMACHO, GLORIA 
DIAS CAMACHO, FRANCISCO XAVIER FERNANDES CAMACHO ou FRANCISCO XAVIER FER-
NANDES CAMACHO FILHO e MARIA PESCE CAMACHO, MARCIA SILVANA DE ASSIS, JOVINO 
JOSE DE SOUZA, ANA DE LIMA SOUZA e JOÃO TENORIO DOS SANTOS, oferecerem eventual(is) 
impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos con-
frontantes, 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 Conse-
lho 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 
17 de junho de 2022. O Oficial.

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 1.368.955, em 17 de agosto de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RE-
CONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Extraordinário – 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 DARCI DE CAMARGO, brasileira, solteira, aposentada, residente e domiciliada nes-
ta Capital, na Rua Torre de Marfim, nº 10, casa 02 – CEP: 05758-180- Campo Limpo – São Paulo/SP, 
a qual alega deter a posse mansa e pacífica, com animus domini,  desde 1996, tendo sido adquirido 
através do instrumento de compromisso de venda e compra datado 02 de janeiro de 1.996 celebrado 
entre KAZUO KODA; HIDEO UENO; e JOSE ISAMU UENO; que adquiriram de MIGUEL GROSSI; 
sobre o IMÓVEL com área construída de 167,26m², situado na Rua Franklin Ribeiro de Almeida, nº 
548, esquina com a Rua Torre de Marfim, nº 10, correspondente a parte dos lotes nºs 24, 55, 56 e 
57, Campo Limpo – Pirajussara, com área de superfície de 82,52, no 29º. Subdistrito – Santo Amaro, 
imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 168.026.0204-1; 
imóvel esse que se acha registrado, conforme as matrículas nºs 267.430 e 267.431, deste 11º. Cartó-
rio de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de MIGUEL.  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, KAZUO KODA; HIDEO 
UENO; MIGUEL GROSSI, JOSE ISAMU UENO; EDVALDO DAMASCENO DA COSTA; MARIA CAR-
VALHO PEREIRA; ELIZABETH APARECIDA CROCCI NEVES; TEREZA FERNANDES CROCCI; 
MARISA CROCCI FORCIONI; MARCOS CROCCI; ORGE CROCCI, oferecerem eventual(is) impug-
nação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontan-
tes, 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 
17 de junho de 2022. O Oficial.

4ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006568-23.2022.8.26.0564. A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dra. FERNANDA YAMAKADO NARA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a TATIERE STORION DE MAGALHÃES, CPF 26996495890, JOÃO PINTO DE MAGALHÃES, CPF 18038176820, e TS
DE MAGALHÃES REVESTIMENTOS ME, CNPJ 17906433000103 por meio de seu representante legal, expedido nos autos da
ação de cumprimento de sentença, movida por ORLANDO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS, encontrando-se os réus, em lugar
incerto e não sabido ficam os mesmos, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC; intimado por edital, para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias supra, paguem a quantia de R$ 13.531,42 (maio/2022), incluindo despesas
processuais, honorários advocatícios de 10% do valor atualizado (art. 523 paragrafo 1º do NCPC); sob pena de acréscimo de multa
moratória de 10%, bem como, ofereçam eventual impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o
pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC). Decorrido o prazo
para oferecimento de resposta (art. 231, inciso IV, NCPC), será nomeado curador especial aos executados (art. 257, IV e art.
72, inciso II NCPC), na ausência dos quais, prosseguirá o feito nos seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 19 de maio de 2022.

Edital de Citação. Processo Digital nº: 1018406-45.2016.8.26.0114. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial Contratos Bancários 
Exequente: Banco Bradesco S.A. Executado: Kelly Cristina Morandi do Nascimento 15033746880 e outro . Edital de Citação. Prazo de 20 dias. 
Processo nº 1018406-45.2016.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Mauricio 
Simões de Almeida Botelho Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Kelly Cristina Morandi do Nascimento 15033746880, pessoa jurídi 
ca de direito privado, empresa brasileira, inscrita no CNPJ nº 21.775.160/0001-82; e à Kelly Cristina Morandi do Nascimento, brasileira, sol 
teira, diretora de empresas, inscrita no CPF nº 150.337.468-80, que lhe foi proposta uma Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor 
Solvente por parte de Banco Bradesco S.A., alegando em síntese: O Autor firmou como Réu “Cédula de Crédito Bancário  Empréstimo Capi 
tal de Giro” Carteira/Contrato n. 379/9020804 - Conta n. 28408 - Agência n. 2726, cuja assinatura do referido contrato se deu em 25 de Março 
de 2015, disponibilizando à Exequente Limite de Crédito”, com livre movimentação em conta corrente, cujo fluxo de débito e crédito resta confi  
gurado e detalhado no cálculo que acompanha esta, desta feita, nota-se que foi disponibilizado ao Executado o valor de R 23.477,68(Vinte e 
três mil quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos)o qual foi consumido sem que houvesse sua devida compensação, cau 
sando prejuízos ao Exequente. O débito informado no memorial de atualização da dívida, acrescido de juros de mora, encargos e multa  contra 
tuais pactuados e demais consectários legais, perfaz o montante de R R 21.425,70 (vinte e um mil quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta 
centavos)da data do vencimento até a do efetivo pagamento da obrigação. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determina 
da a sua Citação, por Edital, para, no prazo de 03(três)dias, pagar (em) a dívida no valor de R 21.425,70 (vinte e um mil quatrocentos e vinte e 
cinco reais e setenta centavos),que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento,acrescida dos honorários advocatícios da parte exe 
quente arbitrados em 10%(dez por cento)sobre o valor atualizado do débito,conforme pedido inicial,cuja cópia segue anexa e faz parte integran 
te deste. Caso o(a,s) executado(a,s) efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade 
(Art.827,§1º, do Código de Processo Civil de 2015).2.Poderá opor-se à execução mediante embargos(art.915, do NCPC),independentemente 
de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15(quinze)dias contados da juntada aos autos do mandado de citação, advertindo-o de que tal 
medida não representará, em nenhuma hipótese, a suspensão dos atos executivos de penhora e avaliação e, em regra, os de alienação, ou ad 
judicação judicial de bens que já estejam, ou venham ser penhorados. Na hipótese de oposição de embargos, deverá instruí-lo com cópias au 
tenticadas pelo(s) advogado(s) que venha constituir nos autos(art.914,§1º, do CPC/2015),das principais peças dos autos da execução, bem co 
mo, que no caso de utilizar como fundamento aos embargos a tese de excesso de execução, deverá apresentar na petição inicial dos embar 
gos, memória discriminada de cálculo apontando o valor que entenda ser devido, sob pena de indeferimento liminar dos embargos , ou não 
conhecimento do fundamento sem referencia, face ao disposto no art. 525,§§ 4º e 5.º, do NCPC. 3. Na hipótese de o executado não ser encon 
trado, requer que seja procedido em primeiro lugar o arresto on-line mediante deferimento de ordem para realização de tentativa de bloqueio 
Bacenjud em contas correntes, aplicações e todo e qualquer ativo financeiro em nome do executado e, também, pesquisa Renajud de maneira 
a identificar veículos passíveis de penhora, em sendo totalmente infrutíferas, ou parcialmente frutíferas, as medidas constri tivas ora requeridas, 
ou seja, não suficientes para garantia integral do débito exequendo, requer o arresto de outros bens ou direitos que vierem a ser encontrados 
em nome do executado suficientes para garantia integral do débito, na forma do art. 830 do Novo Código de Processo Civil. 4. Não sendo em 
bargada a execução, presumir-se-ão aceitos, pelo (a) (s) ré (u) (s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo (a) (s) exequente (es).Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e Passado nesta cidade de Campinas, aos 22 de março 
de 2022. 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira
CNPJ (MF) 44.302.412/0001-51

Portaria nº 02/2022
Registro, 14 de junho de 2022.

Art. 1º
A Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira – AEA-VR, situada na Rua Teiti Koki 
nº 55, Vila Flórida, Registro – SP, por meio de seu presidente Engenheiro Eletricista Cleber de Paula 
Pires e no uso de suas atribuições reformula a Comissão Permanente de Licitações conforme os 
artigos abaixo.
Art 2º
Remove da posição de Presidente o Sr. Rafael Silva e da posição de Membro Titular o Sr. Giulliano 
Giovanni Novi.
Art. 3º
Coloca o Sr. Vilmar Antônio Rodrigues na posição de Presidente e os Srs. Fabiano Milton de Souza e 
Marcos Serinolli nas posições de Membros Titulares.
Mantém nas posições de Membros Suplentes os Srs. Fabiano Roberto França e Marcelo Barbosa.
Coloca na posição de Membro Suplente o Sr. Carlos Alberto Puzzi
Art. 4º
Em resumo, os membros da Comissão Permanente de Licitações que irão julgar as licitações que 
ocorrerão no âmbito da AEA-VR até o final do ano de 2022 são:

Titulares:
Presidente – Vilmar Antônio Rodrigues
Membro – Fabiano Milton de Souza
Membro – Marcos Serinolli
Suplentes:
Suplente 1 – Fabiano Rodrigues França
Suplente 2 – Marcelo Barbosa
Suplente 3 – Carlos Alberto Puzzi

Art. 5º
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira
Engenheiro Eletricista Cleber de Paula Pires - Presidente

KALLAS CAMPINAS EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ/ME 09.048.710/0001-66 - NIRE 35.221.628.605
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS 

1. Data, Hora e Local: Em 02 de junho de 2022, às 12:00 horas, na sede da KALLAS 
CAMPINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (“Sociedade”), localizada na 
Rua João Lourenço. 432, sala 18, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, CEP 04508-030. 2. Convocação: Dispensada a convocação nos termos 
do parágrafo 2º do art. 1.072 da lei 10.406/2002, em virtude de encontrarem-se pre-
sentes a totalidade dos sócios.  3. Composição da Mesa: Emilio Rached Esper Kallas, 
Presidente e Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão, Secretária. 4. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a redução do capital. 1. Deliberações. Após a leitura dos documentos 
mencionados na ordem do dia, que foram colocadas à disposição de todos os sócios, 
trinta dias antes, os sócios deliberam, por unanimidade de votos e sem quaisquer res-
trições ou ressalvas: 1.1. Aprovar a redução do capital social em R$ 2.044.161,00 (dois 
milhões, quarenta e quatro mil e cento e sessenta e um reais), por serem considerados 
excessivos nos termos do artigo 1.082, II do Código Civil, passando o capital social de 
R$ 3.044.161,00 (três milhões, quarenta e quatro mil e cento e sessenta e um reais) 
para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão)  de 
quotas do Capital Social da Sociedade, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada 
uma, todas de propriedade da sócia KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 
S/A, CNPJ/ME 07.913.975/0001-50. 1.2. Autorizar os administradores da Sociedade a 
assinar e firmar todos os documentos necessários para a restituição dos valores devi-
dos em razão da redução de capital, nos termos aprovados acima, assim como a publi-
car esta ata, contendo um resumo das deliberações aprovadas, para os fins prescritos 
no artigo 1.084 e seus parágrafos do Código Civil, após o quê, os sócios arquivarão 
a alteração do contrato social consignando o novo valor do capital social. 5. Encerra-
mento: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se 
a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios. A presente é 
cópia fiel extraída do livro próprio da sociedade. São Paulo, 02 de junho de 2022.

MARINE HOME & SEA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA.

CNPJ/ME 11.179.378/0001-10 - NIRE 35.223.672.351
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS

1. Data, Hora e Local: Em 02 de junho de 2022, às 12:00 horas, na sede da MARINE 
HOME & SEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (“Sociedade”), localizada 
na Rua João Lourenço. 432, sala 14, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, CEP 04508-030. 2. Convocação: Dispensada a convocação 
nos termos do parágrafo 2º do art. 1.072 da lei 10.406/2002, em virtude de encontra-
rem-se presentes a totalidade dos sócios.  3. Composição da Mesa: Emilio Rached 
Esper Kallas, Presidente e Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão, Secretária. 4. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital. 1. Deliberações. Após a leitura 
dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocadas à disposição 
de todos os sócios, trinta dias antes, os sócios deliberam, por unanimidade de vo-
tos e sem quaisquer restrições ou ressalvas: 1.1. Aprovar a redução do capital social 
em R$ 2.661.179,00 (dois milhões, seiscentos e sessenta e um mil e cento e seten-
ta e nove reais), por serem considerados excessivos nos termos do artigo 1.082, II 
do Código Civil, passando o capital social de R$ 9.661.179,00 (nove milhões, seis-
centos e sessenta e um mil e cento e setenta e nove reais) para R$ 7.000.000,00 
(sete milhões de reais), dividido em 7.000.000 (sete milhões) de quotas do Capital 
Social da Sociedade, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, todas de 
propriedade da sócia KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ/
ME 07.913.975/0001-50. 1.2. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar 
e firmar todos os documentos necessários para a restituição dos valores devidos em 
razão da redução de capital, nos termos aprovados acima, assim como a publicar 
esta ata, contendo um resumo das deliberações aprovadas, para os fins prescritos 
no artigo 1.084 e seus parágrafos do Código Civil, após o quê, os sócios arquivarão 
a alteração do contrato social consignando o novo valor do capital social. 5. Encerra-
mento: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se 
a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios. A presente é 
cópia fiel extraída do livro próprio da sociedade. São Paulo, 02 de junho de 2022.

SACRAMENTO EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS LTDA.

CNPJ/ME 12.633.281/0001-07 - N.I.R.E.: 35.224.733.710
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS

1. Data, Hora e Local: Em 02 de junho de 2022, às 12:00 horas, na sede da SA-
CRAMENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (“Sociedade”), localizada 
na Rua João Lourenço. 432, sala 16, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, CEP 04508-030. 2. Convocação: Dispensada a convocação 
nos termos do parágrafo 2º do art. 1.072 da lei 10.406/2002, em virtude de encontra-
rem-se presentes a totalidade dos sócios.  3. Composição da Mesa: Emilio Rached 
Esper Kallas, Presidente e Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão, Secretária. 4. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital. 1. Deliberações. Após a leitura 
dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocadas à disposição 
de todos os sócios, trinta dias antes, os sócios deliberam, por unanimidade de votos 
e sem quaisquer restrições ou ressalvas: 1.1. Aprovar a redução do capital social em 
R$ 4.751.988,00 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e um mil e novecentos e 
oitenta e oito reais), por serem considerados excessivos nos termos do artigo 1.082, 
II do Código Civil, passando o capital social de R$ 12.751.988,00 (doze milhões, sete-
centos e cinquenta e um mil e novecentos e oitenta e oito reais) para R$ 8.000.000,00 
(oito milhões de reais), dividido em 8.000.000 (oito milhões) de quotas do Capital 
Social da Sociedade, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, todas de 
propriedade da sócia KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ/
ME 07.913.975/0001-50. 1.2. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar 
e firmar todos os documentos necessários para a restituição dos valores devidos em 
razão da redução de capital, nos termos aprovados acima, assim como a publicar 
esta ata, contendo um resumo das deliberações aprovadas, para os fins prescritos 
no artigo 1.084 e seus parágrafos do Código Civil, após o quê, os sócios arquivarão 
a alteração do contrato social consignando o novo valor do capital social. 5. Encerra-
mento: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se 
a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios. A presente é 
cópia fiel extraída do livro próprio da sociedade.  São Paulo, 02 de junho de 2022.

TEMPUS MOEMA EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS LTDA.

CNPJ/ME 19.723.151/0001-04 - NIRE: 35.228.203.979
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS

1. Data, Hora e Local: Em 03 de junho de 2022, às 12:00 horas, na sede da TEMPUS 
MOEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (“Sociedade”), localizada na 
Rua João Lourenço. 432, sala 59, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, CEP 04508-030. 2. Convocação: Dispensada a convocação nos termos 
do parágrafo 2º do art. 1.072 da lei 10.406/2002, em virtude de encontrarem-se pre-
sentes a totalidade dos sócios.  3. Composição da Mesa: Emilio Rached Esper Kallas, 
Presidente e Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão, Secretária. 4. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a redução do capital. 1. Deliberações. Após a leitura dos documentos 
mencionados na ordem do dia, que foram colocadas à disposição de todos os sócios, 
trinta dias antes, os sócios deliberam, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
restrições ou ressalvas: 1.1. Aprovar a redução do capital social em R$ 8.352.489,00 
(oito milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais), 
por serem considerados excessivos nos termos do artigo 1.082, II do Código Civil, 
passando o capital social de R$ 8.353.489,00 00 (oito milhões, trezentos e cinquenta e 
três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais), dividido 
em 1.000 (mil) quotas, mediante o cancelamento de 8.352.489 (oito milhões, trezentas 
e cinquenta e duas mil, quatrocentas e oitenta e nove) quotas do Capital Social da 
Sociedade, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, todas de proprieda-
de da sócia KALLAS ARKHES INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/
ME 19.613.930/0001-49. 1.2. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar e 
firmar todos os documentos necessários para a restituição dos valores devidos em 
razão da redução de capital, nos termos aprovados acima, assim como a publicar 
esta ata, contendo um resumo das deliberações aprovadas, para os fins prescritos 
no artigo 1.084 e seus parágrafos do Código Civil, após o quê, os sócios arquivarão 
a alteração do contrato social consignando o novo valor do capital social. 5. Encerra-
mento: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se 
a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios. A presente é 
cópia fiel extraída do livro próprio da sociedade. São Paulo, 03 de junho de 2022.
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             K-21e22/06

21 e 22/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0007366-73.2022.
valor total:  R$ 42,00

 K-21e22/06


 

                  

    
                 
                  

                

 

21 e 22/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0001840-66.2022.
valor total: R$ 28,00

             


               


   
               
           

   K-21e22/06

21 e 22/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0000387-21.2022.
valor total:  R$ 42,00

 K-21e22/06







                
                
               
  

    

21 e 22/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0037469-42.2021.
valor total: R$ 28,00





 



                 K-21e22/06

21 e 22/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0005298-95.2013.
valor total:  R$ 42,00

 K-21e22/06



                   
            






             
  
      


             

21 e 22/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0005684-05.2020.
valor total:  R$ 42,00

 K-21e22/06







               
              


                 
                  
      

21 e 22/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1022430-22.2019.
valor total: R$ 28,00





 
   
 
                   

                   
        K-21e22/06

21 e 22/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001041-55.2021.
valor total: R$ 28,00




            
                



  
                
  K-21e22/06



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

B6gazetasp.com.br
Terça-feira, 21 De junho De 2022 

 

An
ún

cio
 p

ag
o 

co
m

 d
in

he
iro

  d
o 

co
nt

rib
ui

nt
e:

 R
$ 

22
,0

0 
po

r c
m

/c
ol

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO MUNICIPAL E PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SAÚDE
AVISO DE EDITAL
(RETIFICADO)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.058/2022 (COTAS EXCLUSIVAS PARA ME/EPP/COOP)
Considerando as alterações efetuadas no presente Edital, acha-se reaberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão 
Eletrônico nº 15.058/2022 – Processo nº 60.431/2021-13, cujo objeto é a aquisição de CADEIRAS DE RODAS MOTORI-
ZADAS, para a Seção de Recuperação e Fisioterapia da Zona Noroeste - SERFIS-ZNO. O encerramento dar-se-á em 
05/07/2022, 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: 923607. Para qualquer informação, entrar em contato: telefone: (13) 3213-5137 e-mail: 
licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.197/2022
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico Nº 15.197/2022 – Processo nº 21.383/2022-75, 
que tem como objeto a Seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS, visando à realização de Exames de 
AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR, IMITANCIOMETRIA E LOGOAUDIOMETRIA (IDV-IRF), para o DEREG - Departamento 
de Regulação do Sistema de Saúde. O encerramento dar-se-á em 04/07/2022, às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-
-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br  sob  o nº: 945103. Para qualquer 
esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3213-5134, e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.198/2022
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.198/2022 – Processo nº 27.425/2022-36, 
que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de medicamentos: 
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 10MG, LAMOTRIGINA 25MG, AD-TIL® GOTAS, PANTOPRAZOL DE SÓDIO 40MG, 
DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSÃO ORAL, LEVOTIROXINA SÓDICA 112MCG, ARISTAB® 30MG, CL. DE 
DULOXETINA 60MG, CLOBAZAM 10MG, CLORIDRATO DE PAROXETINA 25MG, para atendimento a MANDADOS 
JUDICIAIS. O encerramento dar-se-á em 04/07/2022, às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 945109. Para qualquer esclarecimento, entrar em 
contato: telefone (13) 3213-5100 - Ramal 5339 ou e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.199/2022
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.199/2022 – Processo nº 27.450/2022-83, 
que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de medicamento: 
LEVETIRACETAM 100 MG/ML, TEGRETOL® 200MG, KOIDE® D XAROPE, TÂMISA® 30 SEM PARAR, ROSUVASTA-
TINA 20MG, FENOFIBRATO 250MG, GLIFAGE® XR 500MG e CLORIDRATO DE OXIMETAZOLINA, para atendimento 
a MANDADOS JUDICIAIS. O encerramento dar-se-á em 04/07/2022, às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-se à 
disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br  sob  o nº: 945153. Para qualquer esclareci-
mento, entrar em contato: telefone (13) 3213-5133; e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.200/2022 (COTAS EXCLUSIVAS PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.200/2022 – Processo nº 29.180/2022-81, 
que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de material de 
enfermagem: BOTON PARA GASTROSTOMIA, para atendimento à ORDENS JUDICIAIS. O encerramento dar-se-á em 
05/07/2022 às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licita-
coes-e.com.br sob o nº: 945175. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3213-5133 e-mail: 
licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
Santos, 20 de junho de 2022.
PAULA GOMES
Presidente da Comissão Municipal e Permanente de Licitação – Saúde

EMBU DAS ARTES

DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE EMBU DAS ARTES
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 do-
cumentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

HENRIQUE FELIX DOS SANTOS PASSOS, estado civil 
solteiro, profissão assistente técnico administrativo, nascido 
em Osasco, SP no dia doze de dezembro de mil novecen-
tos e noventa e cinco (12/12/1995), residente e domiciliado 
em Embu das Artes, SP, filho de LUCIANO RIBEIRO PAS-
SOS e de ROBERTA FRANCISCO DOS SANTOS PASSOS. 
THALITA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão atendente de clube, nascida em São Paulo, SP no 
dia dezesseis de março de mil novecentos e noventa e seis 
(16/03/1996), residente e domiciliada em Embu das Artes, 
SP, filha de ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS e de REGI-
NA FERREIRA DOS SANTOS.

EDMAR DE ARAUJO CARNEIRO, estado civil solteiro, 
profissão ajudante de pedreiro, nascido em São Paulo, SP 
no dia seis de janeiro de mil novecentos e setenta e sete 
(06/01/1977), residente e domiciliado em Embu das Artes, 
SP, filho de JOÃO DE ARAUJO CARNEIRO e de MARIA 
SANTANA DE ARAUJO CARNEIRO. CLEIDE ISAURA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em 
Embu das Artes, SP no dia trinta de julho de mil novecentos 
e setenta e nove (30/07/1979), residente e domiciliada em 
Embu das Artes, SP, filha de SEVERINO ABEL DA SILVA e 
de ISAURA MARIA DE ANDRADE.

RAFAEL MARQUES DE ANDRADE, estado civil divorciado, 
profissão analista computacional, nascido em Itapecerica da 
Serra, SP no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e no-
venta e sete (29/05/1997), residente e domiciliado em Embu 
das Artes, SP, filho de JOÃO FRANCISCO DE ANDRADE 
e de SUELI MARCELINA MARQUES. PRISCILA MENDES 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão nutricionista, nasci-
da em São Paulo, SP no dia dois de maio de mil novecentos 
e oitenta e oito (02/05/1988), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA e de MA-
RIA DE FÁTIMA MENDES TEIXEIRA OLIVEIRA.

ANDRÉ LUIZ DELFINO, estado civil solteiro, profissão ge-
rente de loja, nascido em São Paulo, SP no dia sete de julho 
de mil novecentos e noventa e dois (07/07/1992), residente 
e domiciliado em Embu das Artes, SP, filho de LUIZ DELFI-
NO FILHO e de EDNA ROSA DOS SANTOS. ANDRESSA 
PEGORARE MONTENEGRO, estado civil solteira, profissão 
analista fiscal, nascida em São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de março de mil novecentos e noventa e um (28/03/1991), 
residente e domiciliada em Embu das Artes, SP, filha de ED-
NALVO PEREIRA MONTENEGRO e de NILDA PEGORARE 
DA SILVA MONTENEGRO.

KAIQUE FERNANDES OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão auxiliar administrativo, nascido em São Paulo, SP 
no dia cinco de abril de dois mil (05/04/2000), residente e 
domiciliado em Embu das Artes, SP, filho de PLINIO ALVES 
OLIVEIRA e de ROSEMEIRE FERNANDES DA SILVA OLI-
VEIRA. CIBELLI RODRIGUES GOIS, estado civil solteira, 
profissão operadora de caixa, nascida em América Dourada, 
BA no dia dezenove de junho de dois mil e dois (19/06/2002), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de EUZÉBIO 
NASCIMENTO GOIS e de VALQUIRIA NAGODE RODRI-
GUES GOIS.

SEBASTIÃO GOMES DE SOUZA, estado civil divorciado, 
profissão empresário, nascido em Colonia Leopoldina, AL 
no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e quarenta 
e nove (23/10/1949), residente e domiciliado em Embu das 
Artes, SP, filho de SEVERINO GOMES DE SOUZA e de NA-
TALIA ALVES DE SOUZA. MAYRA DE ANDARAHY FARIA 
CASTRO, estado civil solteira, profissão designer, nascida 
em Teresópolis, RJ no dia dez de março de mil novecentos e 
oitenta e um (10/03/1981), residente e domiciliada em Embu 
das Artes, SP, filha de HAROLDO DE ANDARAHY FARIA 
CASTRO e de MARIA FLAVIA DE ANDARAHY FARIA CAS-
TRO.

VITOR GONÇALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de produção, nascido em Taboão da Serra, 
SP no dia vinte e dois de setembro de dois mil (22/09/2000), 
residente e domiciliado em Embu das Artes, SP, filho de RU-
BENS DE OLIVEIRA e de DORCA GONÇALVES DE OLI-
VEIRA. RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão atendente, nascida em Telêmaco Borba, PR no 
dia dois de novembro de mil novecentos e noventa e sete 
(02/11/1997), residente e domiciliada em Embu das Artes, 
SP, filha de EDUARDO FURQUIM DE SOUZA e de DAILZA 

Proclamas
RIBEIRO DE SOUZA.

JULIO RODRIGUES FARIA, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro, nascido em São Paulo, SP no dia doze de de-
zembro de dois mil (12/12/2000), residente e domiciliado em 
Embu das Artes, SP, filho de WILLIAM FARIA e de KELVIA 
RODRIGUES DA SILVA. LIVIA PIMENTA DOS REIS, estado 
civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida em 
Cotia, SP no dia doze de maio de dois mil e três (12/05/2003), 
residente e domiciliada em Embu das Artes, SP, filha de 
CLAUDEMIR DOS REIS e de ANDREIA PIMENTA DA COS-
TA DOS REIS.

CLOVIS SIMONETTI, estado civil solteiro, profissão pedrei-
ro, nascido em Frederico Westphalen, RS no dia vinte e um 
de julho de mil novecentos e setenta e quatro (21/07/1974), 
residente e domiciliado em Embu das Artes, SP, filho de 
ALAIDES SIMONETTI e de DELCI SIMONETTI. GEOVANA 
RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em Porto da União, SC no dia vinte de outubro 
de mil novecentos e setenta e quatro (20/10/1974), residente 
e domiciliada em Embu das Artes, SP, filha de LOURIVAL 
RIBEIRO DOS SANTOS e de BERNADETE BATISTA DOS 
SANTOS.

JOSE JORGE DE SENA OLIVEIRA, estado civil divorciado, 
profissão oficial de justiça, nascido em Conceição do Almei-
da, BA no dia três de novembro de mil novecentos e cinquen-
ta e seis (03/11/1956), residente e domiciliado em Embu das 
Artes, SP, filho de CANDIDO CERQUEIRA DE OLIVEIRA e 
de IRACEMA DE SENA OLIVEIRA. ALEXSANDRA DA SILVA 
SANTANA, estado civil solteira, profissão pedagoga, nascida 
em Feira de Santana, BA no dia dez de março de mil nove-
centos e setenta e nove (10/03/1979), residente e domiciliada 
em Osasco, SP, filha de JOSÉ RIBEIRO DE SANTANA e de 
VILMA MARIA DA SILVA SANTANA.

JOSÉ NILSON DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão 
guarda civil, nascido em Orobó, PE no dia três de fevereiro 
de mil novecentos e setenta e três (03/02/1973), residente 
e domiciliado em Embu das Artes, SP, filho de BERENICE 
DE ANDRADE. KELLY MARTINS FAE, estado civil soltei-
ra, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP no dia 
vinte e um de março de mil novecentos e noventa e um 
(21/03/1991), residente e domiciliada em Embu das Artes, 
SP, filha de ANDRE FAE e de MARIA CICERA MARTINS.

LUIZ RICARDO DOS SANTOS CAROLINO, estado civil sol-
teiro, profissão auxiliar de movimentação, nascido em São 
Paulo, SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (21/09/1985), residente e domiciliado em 
Embu das Artes, SP, filho de SEBASTIÃO CAROLINO e de 
MAURA DOS SANTOS CAROLINO. NUBIA RODRIGUES 
DE LIMA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida 
em Osasco, SP no dia trinta de setembro de mil novecentos e 
noventa e um (30/09/1991), residente e domiciliada em Embu 
das Artes, SP, filha de NOEL GOMES DE LIMA e de JOSE-
FINA RODRIGUES.

SEBASTIÃO INACIO ROZA, estado civil divorciado, profis-
são pintor, nascido em Ervália, MG no dia trinta e um de julho 
de mil novecentos e sessenta e nove (31/07/1969), residente 
e domiciliado em Embu das Artes, SP, filho de PAULO PINTO 
ROZA e de FRANCISCA DE SALES ROZA. MEIRE RAMOS 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, 
nascida em Floriano, PI no dia vinte de março de mil nove-
centos e setenta e quatro (20/03/1974), residente e domicilia-
da em Embu das Artes, SP, filha de MANOEL FRANCISCO 
DA SILVA FILHO e de MARIA DA GUIA RAMOS ALVES.

RODRIGO FAUSTINO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de prótese, nascido em São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (26/10/1989), 
residente e domiciliado em Embu das Artes, SP, filho de AN-
TONIO JOSÉ FAUSTINO FILHO e de ROSELAINE JOSÉ 
FAUSTINO. FERNANDA ALENCAR DE FREITAS, estado ci-
vil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos 
e noventa e dois (25/01/1992), residente e domiciliada em 
Embu das Artes, SP, filha de DALECIO XAVIER DE FREITAS 
e de FRANCINEUDA PEREIRA DE ALENCAR FREITAS.

WILLIAM MARQUES FERNANDES, estado civil solteiro, 
profissão operador de maquinas injetoras, nascido em São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos 
e noventa e seis (24/01/1996), residente e domiciliado em 
Embu das Artes, SP, filho de JURACI DE OLIVEIRA FER-
NANDES e de OZENITA MARQUES DE CARVALHO FER-
NANDES. ANNA KAROLINY MORAES LAURIANO, estado 
civil divorciada, profissão recepcionista, nascida em Niterói, 
RJ no dia vinte e oito de março de mil novecentos e noventa 
e seis (28/03/1996), residente e domiciliada em  Embu  das 
Artes, SP, filha de JOSÉ FRANCISCO LAURIANO e de EU-
NICIA MORAES DA SILVA.

ANTONIO  LEONARDO  PEREIRA  DA SILVA, estado civil 
solteiro, profissão frentista, nascido em Monsenhor Tabosa, 
CE no dia quatorze de julho de mil  novecentos e noventa 
e três (14/07/1993), residente e domiciliado em  Embu  das  
Artes,  SP, filho de ANTONIO VALDECI BRAZ DA SILVA e de 
VALDERICE PEREIRA DA SILVA.              VITORIA  SANTOS  
COSTA,  estado civil solteira, profissão supervisora, nascida  
em  São  Paulo,  SP  no  dia  vinte  e  três  de junho de 
mil novecentos  e  noventa e oito (23/06/1998), residente e 
domiciliada em Embu  das Artes, SP, filha de VANCIELTON 
BATISTA COSTA e de VERA LUCIA DOS SANTOS. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
2º AVISO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2022 - PROCESSO Nº 91/2022 – 
EDITAL Nº 2.395/2022. Pablo Ambrósio Ianela, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura 
de Penápolis, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e considerando o Memorando 
da Secretaria Municipal de Saúde, resolve por ALTERAR o Edital do Pregão Eletrônico 63/2022 e 
seus anexos. O 2º Termo de Alteração completo e Edital Retificado encontram-se disponíveis no 
site: https://www.penapolis.sp.gov.br em editais = editais de licitação = Pregão Eletrônico 63/2022. 
Penápolis, 20 de junho de 2022. Pablo Ambrósio Ianela - Secretário Municipal de Administração.

COMUNICADO 01
PREGÃO ELETRÔNICO N° 092/2022

PROCESSO. N. º 2292/2022
BB Nº 943481

Em 15 de junho de 2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 
PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICI-
PAL DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Vimos através deste informar que:
Onde lê-se: 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 
09h45min do dia 27 de junho de 2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PRE-
ÇOS:às 10 horas do dia 27 de junho de 
2022.
Leia-se:
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 13h 
30min do dia 27 de junho de 2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PRE-
ÇOS:às 14 horas do dia 27 de junho de 
2022.

Comissão Permanente de Licitação
Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2022
BB Nº 944161

PROCESSO. N. º 2185/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE PODA, EXTRAÇÃO, 
LIMPEZA E DESTOCAMENTO DE 
ÁRVORES DAS UNIDADES ESCOLARES 
PERTENCENTES A SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA.
Vimos informar que se encontra no link abai-
xo do portal da transparência municipal o in-
teiro teor do ESCLARECIMENTO referente 
ao edital acima descrito.
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparen-
cia-secretaria-da-educacao/portal-da-trans-
parencia-educacao.

Araraquara, 15 de junho de 2022.
Comissão Permanente de Licitações

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2022

Objeto: AQUISIÇÃO DE  EQUIPO PARA 
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E JUDI-
CIAIS Orgão Interessado: Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Araraquara.  Mais infor-
mações: http://www.araraquara.sp.gov.br/
portal-transparencia-saude/portal-transpa-
rencia-saude, www.licitacoes-e.com.br,  ou 
pelo e-mail: licitacaosaude@araraquara.sp.
gov.br. SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE 
SAÚDE – 3º Andar Paço Municipal – Rua 
São Bento, 840 – CEP 14801-901 –  
ABERTURA DE PROPOSTAS 30 de junho 
de 2022, às 09:30h
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PRE-
ÇOS 30 de junho de 2022, às 10:00h

Araraquara,  15 de junho de 2022
WAGNER S TEDESCO

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE 
SAUDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAÚDE

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2022

Objeto: AQUISIÇÃO DE  EQUIPO PARA 
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS Orgão In-
teressado: Secretaria Municipal de Saúde 
de Araraquara.  Mais informações: http://
www.araraquara.sp.gov.br/portal-transpa-
rencia-saude/portal-transparencia-saude, 
www.licitacoes-e.com.br,  ou pelo e-mail: 
licitacaosaude@araraquara.sp.gov.br. SUB-
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAÚDE – 
3º Andar Paço Municipal – Rua São Bento, 
840 – CEP 14801-901 –  
ABERTURA DE PROPOSTAS 30 de junho 
de 2022, às 09:30h
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PRE-
ÇOS 30 de junho de 2022, às 10:00h

Araraquara,  15 de junho de 2022
WAGNER S TEDESCO

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE 
SAUDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
DECISÃO DO SECRETÁRIO 

MUNICIPAL
EDUARDO CURSINO, Secretário 
Municipal de Administração da Prefeitura 
Municipal da Estância Balneária de 
Caraguatatuba, no uso das suas atribui-
ções legais e nos termos do Decreto nº 
649, de 06 de março de 2017, em vista 
ao que consta no Processo Interno n.º 
14.724/2022 – Pregão Eletrônico n.º 
68/2022, decide REVOGAR o referido 
certame, com fundamento no artigo 49, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações. Caraguatatuba/SP, 20 de junho 
de 2022.

DECISÃO DO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL

EDUARDO CURSINO, Secretário 
Municipal de Administração da Prefeitura 
Municipal da Estância Balneária de 
Caraguatatuba, no uso das suas atribui-
ções legais e nos termos do Decreto nº 
649, de 06 de março de 2017, em vista 
ao que consta no Processo Interno n.º 
14.722/2022 – Pregão Eletrônico n.º 
65/2022, decide REVOGAR o referido 
certame, com fundamento no artigo 49, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações. Caraguatatuba/SP, 20 de junho 
de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
DECISÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL

Pregão Eletrônico nº 01/2022 
Processo nº 4977/2022 Edital 08/2022

Objeto REGISTRO DE PREÇOS 
PARA UNIFORMES DE AGENTES DE 
TRÂNSITO.
Marcel Luiz Giorgeti, Secretário Municipal 
de Mobilidade Urbana e Proteção ao 
Cidadão, nos termos do Decreto Municipal 
nº 649, de 06 de março 2017, decide 
REVOGAR o certame licitatório com funda-
mento no artigo 49 da Lei 8.666/93.
Assinatura: 15/06/2022 – Marcel Luiz 
Giorgeti - Secretário Municipal de 
Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022

Objeto: Contratação de empresa para 
administração, gerenciamento e forne-
cimento de vale alimentação em forma 
de cartão magnético / eletrônico aos 
servidores do Departamento de Água e 
Esgoto de Santa Bárbara d’Oeste
Entrega dos Envelopes 01 e 02: até 
04/07/2022 às 08h30.        
Sessão do Pregão: 04/07/2022 às 09h00.
Valor estimado: R$ 3.375.000,00
O edital poderá ser retirado no 
Departamento de Suprimentos, sito a 
Rua José Bonifácio, 400 – Centro – Santa 
Bárbara d’Oeste, a partir da presen-
te ou pelo site: www.daesbo.sp.gov.br. 
Informações: mmosna@daesbo.sp.gov.br 
ou pelo fone (19) 3459-5925.

LAERSON ANDIA JÚNIOR
Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
AVISO DE  LICITAÇÃO – REPUBLICAÇÃO DE EDITAL

PROCESSO Nº. 680/2022
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº. 001/2022

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Itariri, a Licitação Moda-
lidade Pregão Eletrônico nº.001/2022, em conformidade com o Pro-
cesso nº. 680/2022, tipo menor preço, para a Aquisição de 01 (um) 
veículo de transporte sanitário, zero km, com acessibilidade para 1 
cadeirante, em atendimento à Unidade Básica de Saúde, Drº.Tamina-
to Tion, deste município, conforme especificações contidas no TER-
MO DE REFERÊNCIA, Anexo I, do Edital. LOCAL: www.bllcompras.
org.br; INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: DIA 23/06/2022, 
ÀS 08H20MIN TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: DIA  
05/07/2022 ÀS 8:30 HORAS ABERTURA E EXAME DAS PROPOS-
TAS: DIA 05/07/2022, DAS 08:31 ÀS 09:00 HORAS. INÍCIO DA 
SESSÃO DE LANCES: DIA 05/07/2022, ÀS 09:00 HORAS. Todos os 
atos serão disponibilizados no Site Municipal: http://www. itariri.sp.gov.
br/, e na página eletrônica da BOLSA DE LICITAÇÕE E LEILÕES DO 
BRASIL - BLL: https:// www.bllcompras.org.br. O Edital poderá ser re-
tirado no site da Prefeitura, www.itariri.sp.gov.br; na página eletrônica 
da BLL - www.bllcompras.org.br e também poderá ser obtido no De-
partamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Itariri, 
localizado na Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro – 
Itariri (SP), telefone (13)34187282, e-mail: compras.itariri@gmail.com; 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

O Secretário de Desenvolvimento 
Social de Embu das Artes TORNA 
PÚBLICO: CHAMADA PÚBLICA Nº 
004/2022 – Processo nº 11.047/2022 - 
Credenciamento de Melhor Proposta 
para Contratação de Empresa 
Especializada para Prestação de 
Serviços de Transferência Direta de 
Benefício de Complementação de 
Renda para Operacionalização do 
Programa Bolsa Cidadã Embuense, 
que receberá a proposta para creden-
ciamento dos interessados, no período 
de 21/06/2021 à 21/07/2021 no horá-
rio das 10h00 às 16h00. A relação 
dos proponentes será apresentada em 
Sessão Pública e Registrada em Ata 
no dia 22/07/2021, às 10h00. Edital e 
informações poderão ser obtidos jun-
to ao Depto. de Licitações, das 09h00 
às 16h00, (11) 4785-3618/3475, supri-
mentos@embudasartes.sp.gov.br e/
ou www.embudasartes.sp.gov.br. Em, 
20/06/22.

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 460/2022

Vimos, através deste, em relação ao certame, 
cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA OBRA DE MELHORIA 
E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINA-
ÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED PARA 
O CAMPO DE FUTEBOL DO JARDIM AMÉRICA, 
ESTÁDIO MUNICIPAL DR. LUIZ BENTO PALO-
MANI, CAMPO DO JARDIM IGUATEMI E ESTÁ-
DIO DA ATLÉTICA, NESTA CIDADE, CONFOR-
ME JUSTIFICATIVA, PROJETO BÁSICO (ME-
MORIAL DESCRITIVO) – ANEXO I E DEMAIS 
ANEXOS, comunicar o que segue:
De acordo com a manifestação emitida pela Se-
cretaria de Obras e Serviços e Serviços Públicos 
e juntado aos autos, vimos comunicar que o item 
1.14 do Anexo VII – Planilha de Quantitativos e 
Preços Unitários – CABO ALUMÍNIO DUPLEX 
35MM NEUTRO ISOLADO - constou da referida 
planilha equivocadamente, devendo, portanto, 
ser desconsiderado quando da elaboração da 
proposta. Tal item sequer foi computado no valor 
estimado. No entanto, cabe ressaltar que apesar 
da exclusão do item, importante para que se reali-
ze os serviços pretendidos, os mesmos não serão 
prejudicados, haja vista que a Prefeitura fornecerá 
o material ali descrito.
Era o que tínhamos a comunicar.

Araraquara, 20 de junho de 2022.
MICHELLI VICENTINI DE ARRUDA GOMES

Subcomissão de Licitação da Administração Geral
Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO I
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 007/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 2172/2022

Chegou a Gerência de Licitação, pedido de es-
clarecimento em relação ao certame, cujo objeto 
é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA EXECUÇAO DAS OBRAS DE RE-
FORMA DA PISTA DE ATLETISMO ARMANDO 
GARLLIPE, LOCALIZADA NA RUA EXPEDICIO-
NÁRIOS DO BRASIL S/N, NESTA CIDADE, CON-
FORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS 
ANEXOS”, conforme segue:
Informamos que a íntegra do ESCLARECIMEN-
TO se encontra disponível no site do Município de 
Araraquara, no endereço: http://www.araraquara.
sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-
-da-transparencia-administracao. 
Era o que tínhamos a esclarecer.

Araraquara, 20 de junho de 2022.
MICHELLI VICENTINI DE ARRUDA GOMES

Subcomissão de Licitação da Administração Geral
Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO II
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 007/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 2172/2022

Chegou a Gerência de Licitação, pedido de es-
clarecimento em relação ao certame, cujo objeto 
é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA EXECUÇAO DAS OBRAS DE RE-
FORMA DA PISTA DE ATLETISMO ARMANDO 
GARLLIPE, LOCALIZADA NA RUA EXPEDICIO-
NÁRIOS DO BRASIL S/N, NESTA CIDADE, CON-
FORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS 
ANEXOS”, conforme segue:
Informamos que a íntegra do ESCLARECIMEN-
TO se encontra disponível no site do Município de 
Araraquara, no endereço: http://www.araraquara.
sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-
-da-transparencia-administracao. 
Era o que tínhamos a esclarecer.

Araraquara, 20 de junho de 2022.
MICHELLI VICENTINI DE ARRUDA GOMES

Subcomissão de Licitação da Administração Geral
Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 
PROCESSO Nº 1767/2022

INEXIGIBILIDADE Nº 043/2021
Com referência ao Edital de Credenciamento que 
se destina à CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES 
DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, 
PRESTADORAS DE SERVIÇO DE ACOLHIMEN-
TO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS RESIDEN-
TES NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, DE 
AMBOS OS SEXOS, COM IDADE IGUAL OU SU-
PERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM VÍNCU-
LOS FAMILIARES ROMPIDOS, EM GRAUS DE 
DEPENDÊNCIA I, II E III SEGUNDO A ANVISA, 
PELO PERÍODO DE 12 MESES, PRORROGÁ-
VEIS NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA, vimos comunicar que:
Após análise dos documentos apresentados pela 
empresa NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA 
- ME, CNPJ 15.779.248/0001-70, constatou-se 
que a mesma cumpriu todos os requisitos constan-
tes do instrumento convocatório, ficando, portanto, 
CREDENCIADA para realizar os serviços optan-
tes, nos termos do objeto em epígrafe:
GRAU DE DEPENDÊNCIA I: R$ 3.300,00 (três 
mil e trezentos reais);
GRAU DE DEPENDÊNCIA II: R$ 3.500,00 (três 
mil e quinhentos reais);
GRAU DE DEPENDÊNCIA III: R$ 3.900,00 (três 
mil e novecentos reais).

Araraquara, 20 de junho de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: Processo 4511/2022 - Modalida-
de Pregão Presencial nº 37/2022 – Registro 
de Preços para Prestação de Serviços para 
Elaboração, Organização, Execução e For-
necimento de Infraestrutura para Atender 
aos Diversos Eventos da Prefeitura Muni-
cipal de São Caetano do Sul. SESSÃO DE 
PROSSEGUIMENTO: “Fica agendada para 
o dia 22 de junho de 2022 às 09:30 horas, 
a sessão de prosseguimento na SALA DE 
LICITAÇÕES, do DEPARTAMENTO DE LI-
CITAÇÕES E CONTRATOS - SEPLAG 4, 
Rua Eduardo Prado nº 201, Bairro São José, 
CEP 09581-200 – São Caetano do Sul/SP.” 
São Caetano do Sul, 20 de junho de 2022. 
Carolina Morales Duwe-Diretora do Departa-
mento de Licitações e Contratos

“RESUMO: Processo 10999/2021- Modali-
dade Pregão Eletrônico nº 34/2022 –  Oferta 
de Compra Nº 863600801002022OC00007 - 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EMENDA 
PARLAMENTAR - DECISÃO DO PREGO-
EIRO: ADJUDICO o objeto da licitação em 
epígrafe, conforme segue: Empresa: MILAZ-
ZO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 
CNPJ sob o nº 08.547.329/0001-89 - Item 
Único – Valor Unitário R$ 67.000,00 – Valor 
Total do Item R$ 67.000,00. DESPACHO DO 
SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO: 
“À vista de todo processado, notadamen-
te das Atas do Pregão e de Adjudicação, e 
no uso da competência que me foi atribuí-
da pelo inciso III do artigo 2º do Decreto 
Municipal 11.092/2017 e no inciso XXII, do 
artigo 4º, da Lei 10.520/02, HOMOLOGO o 
presente procedimento licitatório, na modali-
dade Pregão Eletrônico nº 34/2022”. Secre-
tário de Governo: Jefferson Cirne da Costa 
– 15/06/2022. São Caetano do Sul, 20 de 
junho de 2022. Carolina Morales Duwe-Dire-
tora Departamento de Licitações e Contratos

RESUMO DE CONTRATO - Nº 64/2022 – 
PROC. Nº 300.134/2022 – oriundo do pro-
cesso nº 693/2022. CONTRATADA: NUTRI-
PORT COMERCIAL LTDA – OBJETO: Con-
tratação de Empresa para o Fornecimento 
de Fórmula Infantil em Pó - 2º Semestre - 
DATA DA ASSINATURA: 08/06/2022 - PRA-
ZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir 
da data de sua assinatura - VALOR TOTAL: 
R$ 112.500,00. CONTRATANTE: Secretaria 
Municipal de Educação.

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO – 
AO CONTRATO 110/2019 - PROC. Nº 
300.088/2019 - oriundo do processo nº 
1231/2019 - CONTRATADA: SSD CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – OBJETO: 
Fica prorrogado o prazo do Contrato su-
pra descrito por 12 (doze) meses, a partir 
de 13 de junho de 2022 - VALOR TOTAL: 
R$ 18.479,70 - DATA DA ASSINATURA: 
13/06/2022 - CONTRATANTE: Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos 

Extrato de Contrato
Contrato 1281/2021 – Processo de Compras 
551/2021 – Contratada: Kin Engenharia Ltda 
- EPP. Objeto: Contratação de empresa es-
pecializada no segmento de construção civil 
para reforma e adequação de áreas espe-
cíficas, localizadas no Campus Itapetininga, 
conforme especificações e condições cons-
tantes nos Projetos, Memorial Descritivo e 
demais Anexos deste Edital. Vigência: 120 
dias corridos. Data de assinatura do contra-
to: 13/10/2021.
São Caetano do Sul, 20 de junho de 2022.
Profº Dr. Leandro Campi Prearo – Reitor

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

www.gazetasp.com.br

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO MUNICIPAL E PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SAÚDE
AVISO DE EDITAL
(RETIFICADO)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.058/2022 (COTAS EXCLUSIVAS PARA ME/EPP/COOP)
Considerando as alterações efetuadas no presente Edital, acha-se reaberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão 
Eletrônico nº 15.058/2022 – Processo nº 60.431/2021-13, cujo objeto é a aquisição de CADEIRAS DE RODAS MOTORI-
ZADAS, para a Seção de Recuperação e Fisioterapia da Zona Noroeste - SERFIS-ZNO. O encerramento dar-se-á em 
05/07/2022, 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: 923607. Para qualquer informação, entrar em contato: telefone: (13) 3213-5137 e-mail: 
licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.197/2022
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico Nº 15.197/2022 – Processo nº 21.383/2022-75, 
que tem como objeto a Seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS, visando à realização de Exames de 
AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR, IMITANCIOMETRIA E LOGOAUDIOMETRIA (IDV-IRF), para o DEREG - Departamento 
de Regulação do Sistema de Saúde. O encerramento dar-se-á em 04/07/2022, às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-
-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br  sob  o nº: 945103. Para qualquer 
esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3213-5134, e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.198/2022
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.198/2022 – Processo nº 27.425/2022-36, 
que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de medicamentos: 
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 10MG, LAMOTRIGINA 25MG, AD-TIL® GOTAS, PANTOPRAZOL DE SÓDIO 40MG, 
DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSÃO ORAL, LEVOTIROXINA SÓDICA 112MCG, ARISTAB® 30MG, CL. DE 
DULOXETINA 60MG, CLOBAZAM 10MG, CLORIDRATO DE PAROXETINA 25MG, para atendimento a MANDADOS 
JUDICIAIS. O encerramento dar-se-á em 04/07/2022, às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 945109. Para qualquer esclarecimento, entrar em 
contato: telefone (13) 3213-5100 - Ramal 5339 ou e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.199/2022
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.199/2022 – Processo nº 27.450/2022-83, 
que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de medicamento: 
LEVETIRACETAM 100 MG/ML, TEGRETOL® 200MG, KOIDE® D XAROPE, TÂMISA® 30 SEM PARAR, ROSUVASTA-
TINA 20MG, FENOFIBRATO 250MG, GLIFAGE® XR 500MG e CLORIDRATO DE OXIMETAZOLINA, para atendimento 
a MANDADOS JUDICIAIS. O encerramento dar-se-á em 04/07/2022, às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-se à 
disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br  sob  o nº: 945153. Para qualquer esclareci-
mento, entrar em contato: telefone (13) 3213-5133; e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.200/2022 (COTAS EXCLUSIVAS PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.200/2022 – Processo nº 29.180/2022-81, 
que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de material de 
enfermagem: BOTON PARA GASTROSTOMIA, para atendimento à ORDENS JUDICIAIS. O encerramento dar-se-á em 
05/07/2022 às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licita-
coes-e.com.br sob o nº: 945175. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3213-5133 e-mail: 
licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
Santos, 20 de junho de 2022.
PAULA GOMES
Presidente da Comissão Municipal e Permanente de Licitação – Saúde

EMBU DAS ARTES

DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE EMBU DAS ARTES
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 do-
cumentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

HENRIQUE FELIX DOS SANTOS PASSOS, estado civil 
solteiro, profissão assistente técnico administrativo, nascido 
em Osasco, SP no dia doze de dezembro de mil novecen-
tos e noventa e cinco (12/12/1995), residente e domiciliado 
em Embu das Artes, SP, filho de LUCIANO RIBEIRO PAS-
SOS e de ROBERTA FRANCISCO DOS SANTOS PASSOS. 
THALITA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão atendente de clube, nascida em São Paulo, SP no 
dia dezesseis de março de mil novecentos e noventa e seis 
(16/03/1996), residente e domiciliada em Embu das Artes, 
SP, filha de ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS e de REGI-
NA FERREIRA DOS SANTOS.

EDMAR DE ARAUJO CARNEIRO, estado civil solteiro, 
profissão ajudante de pedreiro, nascido em São Paulo, SP 
no dia seis de janeiro de mil novecentos e setenta e sete 
(06/01/1977), residente e domiciliado em Embu das Artes, 
SP, filho de JOÃO DE ARAUJO CARNEIRO e de MARIA 
SANTANA DE ARAUJO CARNEIRO. CLEIDE ISAURA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em 
Embu das Artes, SP no dia trinta de julho de mil novecentos 
e setenta e nove (30/07/1979), residente e domiciliada em 
Embu das Artes, SP, filha de SEVERINO ABEL DA SILVA e 
de ISAURA MARIA DE ANDRADE.

RAFAEL MARQUES DE ANDRADE, estado civil divorciado, 
profissão analista computacional, nascido em Itapecerica da 
Serra, SP no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e no-
venta e sete (29/05/1997), residente e domiciliado em Embu 
das Artes, SP, filho de JOÃO FRANCISCO DE ANDRADE 
e de SUELI MARCELINA MARQUES. PRISCILA MENDES 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão nutricionista, nasci-
da em São Paulo, SP no dia dois de maio de mil novecentos 
e oitenta e oito (02/05/1988), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA e de MA-
RIA DE FÁTIMA MENDES TEIXEIRA OLIVEIRA.

ANDRÉ LUIZ DELFINO, estado civil solteiro, profissão ge-
rente de loja, nascido em São Paulo, SP no dia sete de julho 
de mil novecentos e noventa e dois (07/07/1992), residente 
e domiciliado em Embu das Artes, SP, filho de LUIZ DELFI-
NO FILHO e de EDNA ROSA DOS SANTOS. ANDRESSA 
PEGORARE MONTENEGRO, estado civil solteira, profissão 
analista fiscal, nascida em São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de março de mil novecentos e noventa e um (28/03/1991), 
residente e domiciliada em Embu das Artes, SP, filha de ED-
NALVO PEREIRA MONTENEGRO e de NILDA PEGORARE 
DA SILVA MONTENEGRO.

KAIQUE FERNANDES OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão auxiliar administrativo, nascido em São Paulo, SP 
no dia cinco de abril de dois mil (05/04/2000), residente e 
domiciliado em Embu das Artes, SP, filho de PLINIO ALVES 
OLIVEIRA e de ROSEMEIRE FERNANDES DA SILVA OLI-
VEIRA. CIBELLI RODRIGUES GOIS, estado civil solteira, 
profissão operadora de caixa, nascida em América Dourada, 
BA no dia dezenove de junho de dois mil e dois (19/06/2002), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de EUZÉBIO 
NASCIMENTO GOIS e de VALQUIRIA NAGODE RODRI-
GUES GOIS.

SEBASTIÃO GOMES DE SOUZA, estado civil divorciado, 
profissão empresário, nascido em Colonia Leopoldina, AL 
no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e quarenta 
e nove (23/10/1949), residente e domiciliado em Embu das 
Artes, SP, filho de SEVERINO GOMES DE SOUZA e de NA-
TALIA ALVES DE SOUZA. MAYRA DE ANDARAHY FARIA 
CASTRO, estado civil solteira, profissão designer, nascida 
em Teresópolis, RJ no dia dez de março de mil novecentos e 
oitenta e um (10/03/1981), residente e domiciliada em Embu 
das Artes, SP, filha de HAROLDO DE ANDARAHY FARIA 
CASTRO e de MARIA FLAVIA DE ANDARAHY FARIA CAS-
TRO.

VITOR GONÇALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de produção, nascido em Taboão da Serra, 
SP no dia vinte e dois de setembro de dois mil (22/09/2000), 
residente e domiciliado em Embu das Artes, SP, filho de RU-
BENS DE OLIVEIRA e de DORCA GONÇALVES DE OLI-
VEIRA. RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão atendente, nascida em Telêmaco Borba, PR no 
dia dois de novembro de mil novecentos e noventa e sete 
(02/11/1997), residente e domiciliada em Embu das Artes, 
SP, filha de EDUARDO FURQUIM DE SOUZA e de DAILZA 

Proclamas
RIBEIRO DE SOUZA.

JULIO RODRIGUES FARIA, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro, nascido em São Paulo, SP no dia doze de de-
zembro de dois mil (12/12/2000), residente e domiciliado em 
Embu das Artes, SP, filho de WILLIAM FARIA e de KELVIA 
RODRIGUES DA SILVA. LIVIA PIMENTA DOS REIS, estado 
civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida em 
Cotia, SP no dia doze de maio de dois mil e três (12/05/2003), 
residente e domiciliada em Embu das Artes, SP, filha de 
CLAUDEMIR DOS REIS e de ANDREIA PIMENTA DA COS-
TA DOS REIS.

CLOVIS SIMONETTI, estado civil solteiro, profissão pedrei-
ro, nascido em Frederico Westphalen, RS no dia vinte e um 
de julho de mil novecentos e setenta e quatro (21/07/1974), 
residente e domiciliado em Embu das Artes, SP, filho de 
ALAIDES SIMONETTI e de DELCI SIMONETTI. GEOVANA 
RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em Porto da União, SC no dia vinte de outubro 
de mil novecentos e setenta e quatro (20/10/1974), residente 
e domiciliada em Embu das Artes, SP, filha de LOURIVAL 
RIBEIRO DOS SANTOS e de BERNADETE BATISTA DOS 
SANTOS.

JOSE JORGE DE SENA OLIVEIRA, estado civil divorciado, 
profissão oficial de justiça, nascido em Conceição do Almei-
da, BA no dia três de novembro de mil novecentos e cinquen-
ta e seis (03/11/1956), residente e domiciliado em Embu das 
Artes, SP, filho de CANDIDO CERQUEIRA DE OLIVEIRA e 
de IRACEMA DE SENA OLIVEIRA. ALEXSANDRA DA SILVA 
SANTANA, estado civil solteira, profissão pedagoga, nascida 
em Feira de Santana, BA no dia dez de março de mil nove-
centos e setenta e nove (10/03/1979), residente e domiciliada 
em Osasco, SP, filha de JOSÉ RIBEIRO DE SANTANA e de 
VILMA MARIA DA SILVA SANTANA.

JOSÉ NILSON DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão 
guarda civil, nascido em Orobó, PE no dia três de fevereiro 
de mil novecentos e setenta e três (03/02/1973), residente 
e domiciliado em Embu das Artes, SP, filho de BERENICE 
DE ANDRADE. KELLY MARTINS FAE, estado civil soltei-
ra, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP no dia 
vinte e um de março de mil novecentos e noventa e um 
(21/03/1991), residente e domiciliada em Embu das Artes, 
SP, filha de ANDRE FAE e de MARIA CICERA MARTINS.

LUIZ RICARDO DOS SANTOS CAROLINO, estado civil sol-
teiro, profissão auxiliar de movimentação, nascido em São 
Paulo, SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (21/09/1985), residente e domiciliado em 
Embu das Artes, SP, filho de SEBASTIÃO CAROLINO e de 
MAURA DOS SANTOS CAROLINO. NUBIA RODRIGUES 
DE LIMA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida 
em Osasco, SP no dia trinta de setembro de mil novecentos e 
noventa e um (30/09/1991), residente e domiciliada em Embu 
das Artes, SP, filha de NOEL GOMES DE LIMA e de JOSE-
FINA RODRIGUES.

SEBASTIÃO INACIO ROZA, estado civil divorciado, profis-
são pintor, nascido em Ervália, MG no dia trinta e um de julho 
de mil novecentos e sessenta e nove (31/07/1969), residente 
e domiciliado em Embu das Artes, SP, filho de PAULO PINTO 
ROZA e de FRANCISCA DE SALES ROZA. MEIRE RAMOS 
DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, 
nascida em Floriano, PI no dia vinte de março de mil nove-
centos e setenta e quatro (20/03/1974), residente e domicilia-
da em Embu das Artes, SP, filha de MANOEL FRANCISCO 
DA SILVA FILHO e de MARIA DA GUIA RAMOS ALVES.

RODRIGO FAUSTINO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de prótese, nascido em São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (26/10/1989), 
residente e domiciliado em Embu das Artes, SP, filho de AN-
TONIO JOSÉ FAUSTINO FILHO e de ROSELAINE JOSÉ 
FAUSTINO. FERNANDA ALENCAR DE FREITAS, estado ci-
vil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos 
e noventa e dois (25/01/1992), residente e domiciliada em 
Embu das Artes, SP, filha de DALECIO XAVIER DE FREITAS 
e de FRANCINEUDA PEREIRA DE ALENCAR FREITAS.

WILLIAM MARQUES FERNANDES, estado civil solteiro, 
profissão operador de maquinas injetoras, nascido em São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos 
e noventa e seis (24/01/1996), residente e domiciliado em 
Embu das Artes, SP, filho de JURACI DE OLIVEIRA FER-
NANDES e de OZENITA MARQUES DE CARVALHO FER-
NANDES. ANNA KAROLINY MORAES LAURIANO, estado 
civil divorciada, profissão recepcionista, nascida em Niterói, 
RJ no dia vinte e oito de março de mil novecentos e noventa 
e seis (28/03/1996), residente e domiciliada em  Embu  das 
Artes, SP, filha de JOSÉ FRANCISCO LAURIANO e de EU-
NICIA MORAES DA SILVA.

ANTONIO  LEONARDO  PEREIRA  DA SILVA, estado civil 
solteiro, profissão frentista, nascido em Monsenhor Tabosa, 
CE no dia quatorze de julho de mil  novecentos e noventa 
e três (14/07/1993), residente e domiciliado em  Embu  das  
Artes,  SP, filho de ANTONIO VALDECI BRAZ DA SILVA e de 
VALDERICE PEREIRA DA SILVA.              VITORIA  SANTOS  
COSTA,  estado civil solteira, profissão supervisora, nascida  
em  São  Paulo,  SP  no  dia  vinte  e  três  de junho de 
mil novecentos  e  noventa e oito (23/06/1998), residente e 
domiciliada em Embu  das Artes, SP, filha de VANCIELTON 
BATISTA COSTA e de VERA LUCIA DOS SANTOS. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
2º AVISO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2022 - PROCESSO Nº 91/2022 – 
EDITAL Nº 2.395/2022. Pablo Ambrósio Ianela, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura 
de Penápolis, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e considerando o Memorando 
da Secretaria Municipal de Saúde, resolve por ALTERAR o Edital do Pregão Eletrônico 63/2022 e 
seus anexos. O 2º Termo de Alteração completo e Edital Retificado encontram-se disponíveis no 
site: https://www.penapolis.sp.gov.br em editais = editais de licitação = Pregão Eletrônico 63/2022. 
Penápolis, 20 de junho de 2022. Pablo Ambrósio Ianela - Secretário Municipal de Administração.

COMUNICADO 01
PREGÃO ELETRÔNICO N° 092/2022

PROCESSO. N. º 2292/2022
BB Nº 943481

Em 15 de junho de 2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 
PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICI-
PAL DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Vimos através deste informar que:
Onde lê-se: 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 
09h45min do dia 27 de junho de 2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PRE-
ÇOS:às 10 horas do dia 27 de junho de 
2022.
Leia-se:
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 13h 
30min do dia 27 de junho de 2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PRE-
ÇOS:às 14 horas do dia 27 de junho de 
2022.

Comissão Permanente de Licitação
Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2022
BB Nº 944161

PROCESSO. N. º 2185/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE PODA, EXTRAÇÃO, 
LIMPEZA E DESTOCAMENTO DE 
ÁRVORES DAS UNIDADES ESCOLARES 
PERTENCENTES A SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA.
Vimos informar que se encontra no link abai-
xo do portal da transparência municipal o in-
teiro teor do ESCLARECIMENTO referente 
ao edital acima descrito.
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparen-
cia-secretaria-da-educacao/portal-da-trans-
parencia-educacao.

Araraquara, 15 de junho de 2022.
Comissão Permanente de Licitações

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2022

Objeto: AQUISIÇÃO DE  EQUIPO PARA 
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E JUDI-
CIAIS Orgão Interessado: Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Araraquara.  Mais infor-
mações: http://www.araraquara.sp.gov.br/
portal-transparencia-saude/portal-transpa-
rencia-saude, www.licitacoes-e.com.br,  ou 
pelo e-mail: licitacaosaude@araraquara.sp.
gov.br. SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE 
SAÚDE – 3º Andar Paço Municipal – Rua 
São Bento, 840 – CEP 14801-901 –  
ABERTURA DE PROPOSTAS 30 de junho 
de 2022, às 09:30h
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PRE-
ÇOS 30 de junho de 2022, às 10:00h

Araraquara,  15 de junho de 2022
WAGNER S TEDESCO

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE 
SAUDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAÚDE

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2022

Objeto: AQUISIÇÃO DE  EQUIPO PARA 
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS Orgão In-
teressado: Secretaria Municipal de Saúde 
de Araraquara.  Mais informações: http://
www.araraquara.sp.gov.br/portal-transpa-
rencia-saude/portal-transparencia-saude, 
www.licitacoes-e.com.br,  ou pelo e-mail: 
licitacaosaude@araraquara.sp.gov.br. SUB-
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAÚDE – 
3º Andar Paço Municipal – Rua São Bento, 
840 – CEP 14801-901 –  
ABERTURA DE PROPOSTAS 30 de junho 
de 2022, às 09:30h
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PRE-
ÇOS 30 de junho de 2022, às 10:00h

Araraquara,  15 de junho de 2022
WAGNER S TEDESCO

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE 
SAUDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
DECISÃO DO SECRETÁRIO 

MUNICIPAL
EDUARDO CURSINO, Secretário 
Municipal de Administração da Prefeitura 
Municipal da Estância Balneária de 
Caraguatatuba, no uso das suas atribui-
ções legais e nos termos do Decreto nº 
649, de 06 de março de 2017, em vista 
ao que consta no Processo Interno n.º 
14.724/2022 – Pregão Eletrônico n.º 
68/2022, decide REVOGAR o referido 
certame, com fundamento no artigo 49, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações. Caraguatatuba/SP, 20 de junho 
de 2022.

DECISÃO DO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL

EDUARDO CURSINO, Secretário 
Municipal de Administração da Prefeitura 
Municipal da Estância Balneária de 
Caraguatatuba, no uso das suas atribui-
ções legais e nos termos do Decreto nº 
649, de 06 de março de 2017, em vista 
ao que consta no Processo Interno n.º 
14.722/2022 – Pregão Eletrônico n.º 
65/2022, decide REVOGAR o referido 
certame, com fundamento no artigo 49, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações. Caraguatatuba/SP, 20 de junho 
de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
DECISÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL

Pregão Eletrônico nº 01/2022 
Processo nº 4977/2022 Edital 08/2022

Objeto REGISTRO DE PREÇOS 
PARA UNIFORMES DE AGENTES DE 
TRÂNSITO.
Marcel Luiz Giorgeti, Secretário Municipal 
de Mobilidade Urbana e Proteção ao 
Cidadão, nos termos do Decreto Municipal 
nº 649, de 06 de março 2017, decide 
REVOGAR o certame licitatório com funda-
mento no artigo 49 da Lei 8.666/93.
Assinatura: 15/06/2022 – Marcel Luiz 
Giorgeti - Secretário Municipal de 
Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022

Objeto: Contratação de empresa para 
administração, gerenciamento e forne-
cimento de vale alimentação em forma 
de cartão magnético / eletrônico aos 
servidores do Departamento de Água e 
Esgoto de Santa Bárbara d’Oeste
Entrega dos Envelopes 01 e 02: até 
04/07/2022 às 08h30.        
Sessão do Pregão: 04/07/2022 às 09h00.
Valor estimado: R$ 3.375.000,00
O edital poderá ser retirado no 
Departamento de Suprimentos, sito a 
Rua José Bonifácio, 400 – Centro – Santa 
Bárbara d’Oeste, a partir da presen-
te ou pelo site: www.daesbo.sp.gov.br. 
Informações: mmosna@daesbo.sp.gov.br 
ou pelo fone (19) 3459-5925.

LAERSON ANDIA JÚNIOR
Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
AVISO DE  LICITAÇÃO – REPUBLICAÇÃO DE EDITAL

PROCESSO Nº. 680/2022
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº. 001/2022

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Itariri, a Licitação Moda-
lidade Pregão Eletrônico nº.001/2022, em conformidade com o Pro-
cesso nº. 680/2022, tipo menor preço, para a Aquisição de 01 (um) 
veículo de transporte sanitário, zero km, com acessibilidade para 1 
cadeirante, em atendimento à Unidade Básica de Saúde, Drº.Tamina-
to Tion, deste município, conforme especificações contidas no TER-
MO DE REFERÊNCIA, Anexo I, do Edital. LOCAL: www.bllcompras.
org.br; INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: DIA 23/06/2022, 
ÀS 08H20MIN TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: DIA  
05/07/2022 ÀS 8:30 HORAS ABERTURA E EXAME DAS PROPOS-
TAS: DIA 05/07/2022, DAS 08:31 ÀS 09:00 HORAS. INÍCIO DA 
SESSÃO DE LANCES: DIA 05/07/2022, ÀS 09:00 HORAS. Todos os 
atos serão disponibilizados no Site Municipal: http://www. itariri.sp.gov.
br/, e na página eletrônica da BOLSA DE LICITAÇÕE E LEILÕES DO 
BRASIL - BLL: https:// www.bllcompras.org.br. O Edital poderá ser re-
tirado no site da Prefeitura, www.itariri.sp.gov.br; na página eletrônica 
da BLL - www.bllcompras.org.br e também poderá ser obtido no De-
partamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Itariri, 
localizado na Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro – 
Itariri (SP), telefone (13)34187282, e-mail: compras.itariri@gmail.com; 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

O Secretário de Desenvolvimento 
Social de Embu das Artes TORNA 
PÚBLICO: CHAMADA PÚBLICA Nº 
004/2022 – Processo nº 11.047/2022 - 
Credenciamento de Melhor Proposta 
para Contratação de Empresa 
Especializada para Prestação de 
Serviços de Transferência Direta de 
Benefício de Complementação de 
Renda para Operacionalização do 
Programa Bolsa Cidadã Embuense, 
que receberá a proposta para creden-
ciamento dos interessados, no período 
de 21/06/2021 à 21/07/2021 no horá-
rio das 10h00 às 16h00. A relação 
dos proponentes será apresentada em 
Sessão Pública e Registrada em Ata 
no dia 22/07/2021, às 10h00. Edital e 
informações poderão ser obtidos jun-
to ao Depto. de Licitações, das 09h00 
às 16h00, (11) 4785-3618/3475, supri-
mentos@embudasartes.sp.gov.br e/
ou www.embudasartes.sp.gov.br. Em, 
20/06/22.

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 460/2022

Vimos, através deste, em relação ao certame, 
cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA OBRA DE MELHORIA 
E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINA-
ÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED PARA 
O CAMPO DE FUTEBOL DO JARDIM AMÉRICA, 
ESTÁDIO MUNICIPAL DR. LUIZ BENTO PALO-
MANI, CAMPO DO JARDIM IGUATEMI E ESTÁ-
DIO DA ATLÉTICA, NESTA CIDADE, CONFOR-
ME JUSTIFICATIVA, PROJETO BÁSICO (ME-
MORIAL DESCRITIVO) – ANEXO I E DEMAIS 
ANEXOS, comunicar o que segue:
De acordo com a manifestação emitida pela Se-
cretaria de Obras e Serviços e Serviços Públicos 
e juntado aos autos, vimos comunicar que o item 
1.14 do Anexo VII – Planilha de Quantitativos e 
Preços Unitários – CABO ALUMÍNIO DUPLEX 
35MM NEUTRO ISOLADO - constou da referida 
planilha equivocadamente, devendo, portanto, 
ser desconsiderado quando da elaboração da 
proposta. Tal item sequer foi computado no valor 
estimado. No entanto, cabe ressaltar que apesar 
da exclusão do item, importante para que se reali-
ze os serviços pretendidos, os mesmos não serão 
prejudicados, haja vista que a Prefeitura fornecerá 
o material ali descrito.
Era o que tínhamos a comunicar.

Araraquara, 20 de junho de 2022.
MICHELLI VICENTINI DE ARRUDA GOMES

Subcomissão de Licitação da Administração Geral
Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO I
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 007/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 2172/2022

Chegou a Gerência de Licitação, pedido de es-
clarecimento em relação ao certame, cujo objeto 
é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA EXECUÇAO DAS OBRAS DE RE-
FORMA DA PISTA DE ATLETISMO ARMANDO 
GARLLIPE, LOCALIZADA NA RUA EXPEDICIO-
NÁRIOS DO BRASIL S/N, NESTA CIDADE, CON-
FORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS 
ANEXOS”, conforme segue:
Informamos que a íntegra do ESCLARECIMEN-
TO se encontra disponível no site do Município de 
Araraquara, no endereço: http://www.araraquara.
sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-
-da-transparencia-administracao. 
Era o que tínhamos a esclarecer.

Araraquara, 20 de junho de 2022.
MICHELLI VICENTINI DE ARRUDA GOMES

Subcomissão de Licitação da Administração Geral
Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO II
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 007/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 2172/2022

Chegou a Gerência de Licitação, pedido de es-
clarecimento em relação ao certame, cujo objeto 
é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA EXECUÇAO DAS OBRAS DE RE-
FORMA DA PISTA DE ATLETISMO ARMANDO 
GARLLIPE, LOCALIZADA NA RUA EXPEDICIO-
NÁRIOS DO BRASIL S/N, NESTA CIDADE, CON-
FORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS 
ANEXOS”, conforme segue:
Informamos que a íntegra do ESCLARECIMEN-
TO se encontra disponível no site do Município de 
Araraquara, no endereço: http://www.araraquara.
sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-
-da-transparencia-administracao. 
Era o que tínhamos a esclarecer.

Araraquara, 20 de junho de 2022.
MICHELLI VICENTINI DE ARRUDA GOMES

Subcomissão de Licitação da Administração Geral
Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 
PROCESSO Nº 1767/2022

INEXIGIBILIDADE Nº 043/2021
Com referência ao Edital de Credenciamento que 
se destina à CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES 
DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, 
PRESTADORAS DE SERVIÇO DE ACOLHIMEN-
TO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS RESIDEN-
TES NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, DE 
AMBOS OS SEXOS, COM IDADE IGUAL OU SU-
PERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, COM VÍNCU-
LOS FAMILIARES ROMPIDOS, EM GRAUS DE 
DEPENDÊNCIA I, II E III SEGUNDO A ANVISA, 
PELO PERÍODO DE 12 MESES, PRORROGÁ-
VEIS NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA, vimos comunicar que:
Após análise dos documentos apresentados pela 
empresa NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA 
- ME, CNPJ 15.779.248/0001-70, constatou-se 
que a mesma cumpriu todos os requisitos constan-
tes do instrumento convocatório, ficando, portanto, 
CREDENCIADA para realizar os serviços optan-
tes, nos termos do objeto em epígrafe:
GRAU DE DEPENDÊNCIA I: R$ 3.300,00 (três 
mil e trezentos reais);
GRAU DE DEPENDÊNCIA II: R$ 3.500,00 (três 
mil e quinhentos reais);
GRAU DE DEPENDÊNCIA III: R$ 3.900,00 (três 
mil e novecentos reais).

Araraquara, 20 de junho de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: Processo 4511/2022 - Modalida-
de Pregão Presencial nº 37/2022 – Registro 
de Preços para Prestação de Serviços para 
Elaboração, Organização, Execução e For-
necimento de Infraestrutura para Atender 
aos Diversos Eventos da Prefeitura Muni-
cipal de São Caetano do Sul. SESSÃO DE 
PROSSEGUIMENTO: “Fica agendada para 
o dia 22 de junho de 2022 às 09:30 horas, 
a sessão de prosseguimento na SALA DE 
LICITAÇÕES, do DEPARTAMENTO DE LI-
CITAÇÕES E CONTRATOS - SEPLAG 4, 
Rua Eduardo Prado nº 201, Bairro São José, 
CEP 09581-200 – São Caetano do Sul/SP.” 
São Caetano do Sul, 20 de junho de 2022. 
Carolina Morales Duwe-Diretora do Departa-
mento de Licitações e Contratos

“RESUMO: Processo 10999/2021- Modali-
dade Pregão Eletrônico nº 34/2022 –  Oferta 
de Compra Nº 863600801002022OC00007 - 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EMENDA 
PARLAMENTAR - DECISÃO DO PREGO-
EIRO: ADJUDICO o objeto da licitação em 
epígrafe, conforme segue: Empresa: MILAZ-
ZO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 
CNPJ sob o nº 08.547.329/0001-89 - Item 
Único – Valor Unitário R$ 67.000,00 – Valor 
Total do Item R$ 67.000,00. DESPACHO DO 
SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO: 
“À vista de todo processado, notadamen-
te das Atas do Pregão e de Adjudicação, e 
no uso da competência que me foi atribuí-
da pelo inciso III do artigo 2º do Decreto 
Municipal 11.092/2017 e no inciso XXII, do 
artigo 4º, da Lei 10.520/02, HOMOLOGO o 
presente procedimento licitatório, na modali-
dade Pregão Eletrônico nº 34/2022”. Secre-
tário de Governo: Jefferson Cirne da Costa 
– 15/06/2022. São Caetano do Sul, 20 de 
junho de 2022. Carolina Morales Duwe-Dire-
tora Departamento de Licitações e Contratos

RESUMO DE CONTRATO - Nº 64/2022 – 
PROC. Nº 300.134/2022 – oriundo do pro-
cesso nº 693/2022. CONTRATADA: NUTRI-
PORT COMERCIAL LTDA – OBJETO: Con-
tratação de Empresa para o Fornecimento 
de Fórmula Infantil em Pó - 2º Semestre - 
DATA DA ASSINATURA: 08/06/2022 - PRA-
ZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir 
da data de sua assinatura - VALOR TOTAL: 
R$ 112.500,00. CONTRATANTE: Secretaria 
Municipal de Educação.

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO – 
AO CONTRATO 110/2019 - PROC. Nº 
300.088/2019 - oriundo do processo nº 
1231/2019 - CONTRATADA: SSD CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – OBJETO: 
Fica prorrogado o prazo do Contrato su-
pra descrito por 12 (doze) meses, a partir 
de 13 de junho de 2022 - VALOR TOTAL: 
R$ 18.479,70 - DATA DA ASSINATURA: 
13/06/2022 - CONTRATANTE: Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos 

Extrato de Contrato
Contrato 1281/2021 – Processo de Compras 
551/2021 – Contratada: Kin Engenharia Ltda 
- EPP. Objeto: Contratação de empresa es-
pecializada no segmento de construção civil 
para reforma e adequação de áreas espe-
cíficas, localizadas no Campus Itapetininga, 
conforme especificações e condições cons-
tantes nos Projetos, Memorial Descritivo e 
demais Anexos deste Edital. Vigência: 120 
dias corridos. Data de assinatura do contra-
to: 13/10/2021.
São Caetano do Sul, 20 de junho de 2022.
Profº Dr. Leandro Campi Prearo – Reitor

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

www.gazetasp.com.br

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

B7gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2022 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LIC. Nº 544/2022

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 033/2022
BB 926031

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE PINTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA E DE CONSTRUÇÃO 
PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS ESCOLARES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA.
 Homologo todos os atos praticados no presente processo licitatório, 
no presente para os lotes abaixo descritos, adjudicando-lhes o objeto 
previsto no Edital.

LOTE 01 - FRACASSADO
LOTE 02 -  EMPRESA VENCEDORA: BERLIN DISTRIBUIDORA 
DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

LOTE QTE DESCRIÇÃO 

VALOR 
UNITÁRIO 

REGISTRADO
02 10000 Lâmpada tubular led T8 18W  R$18,11 
02 500 Lâmpada tubular led T8 09W  R$14,00 

02 2000 Soquete antivibratório 600v x 
660w para lâmpada tubular  R$3,30 

02 100 Bocal de porcelana adaptador 
E40 para E27  R$6,00 

02 200 Lâmpada de bulbo, bocal E27 led 
09W  R$7,90 

02 100 Lâmpada de bulbo, bocal E27 led 
40W  R$31,50 

02 200 Lâmpada vapor metálico, bocal 
E40 400W  R$37,50 

02 100 Reator vapor metálico 400W 
interno  R$105,00 

02 100 Reator vapor metálico 400W 
externo com alça  R$120,00 

02 100 Rele fotocélula com base  R$21,00 
02 100 Chuveiro Maxx ducha 220W  R$70,00 
02 100 Chuveiro Relax 220W  R$100,00 

02 20 Sindal de porcelana para cabo 
6mm c 12  R$4,50 

02 400 Resistência de chuveiro Maxx 
ducha/ Relax 220W  R$19,00 

02 100 Chave boia unipolar 15a, cabo 
1,2m  R$40,00 

02 30 Rele térmico JR 28-25 de 17~25a  R$70,00 

02 30 Contator CWN 32-22-30V 26 
tripolar de 32a 2NA + 2NF 220V  R$205,00 

02 100 Controle ventilador oscilante de 
parede de embutir com placa 4x2  R$18,00 

02 100 Controle ventilador oscilante de 
parede de sobrepor  R$13,00 

02 500 Cordão paralelo 2 x 1,5mm  R$2,10 
02 350 Cabo flex 2,5mm AZUL  R$1,62 
02 350 Cabo flex 2,5mm VERMELHO  R$1,62 
02 300 Cabo flex 2,5mm PRETO  R$1,62 
02 350 Cabo flex 4mm AZUL  R$2,85 
02 350 Cabo flex 4mm VERMELHO  R$2,85 
02 300 Cabo flex 4mm PRETO  R$2,85 
02 350 Cabo flex 6mm AZUL  R$4,30 
02 350 Cabo flex 6mm VERMELHO  R$4,30 
02 300 Cabo flex 6mm PRETO  R$4,30 

02 300 Barra de canaleta sistema X 
dupla face  R$7,50 

02 100 Caixa com tomada 2p+t 10a 
completa, sistema X  R$6,00 

02 50 Caixa com tomada 2p+t 20a 
completa, sistema X  R$6,00 

02 300 Tomada 2p+t de embutir com 
placa 4x2 10a  R$4,50 

02 50 Tomada 2p+t de embutir com 
placa 4x2 20a  R$9,00 

02 200 Parafuso Philips S6 com bucha 
de nylon  R$0,28 

02 200 Parafuso Philips S8 com bucha 
de nylon  R$0,47 

02 300 Parafuso sextavado S10 com 
bucha de nylon  R$0,81 

02 60 Disjuntor Unipolar 16a DIN  R$9,00 
02 60 Disjuntor Unipolar 20a DIN  R$9,00 
02 60 Disjuntor Unipolar 25a DIN  R$9,00 
02 60 Disjuntor Unipolar 30a DIN  R$9,00 
02 60 Disjuntor Bipolar 32a DIN  R$28,50 
02 60 Disjuntor Bipolar 35a NEMA  R$78,22 
02 20 Disjuntor Tripolar 32a DIN  R$40,50 
02 60 Disjuntor Tripolar 63a DIN  R$50,00 
02 20 Disjuntor Tripolar 80a DIN  R$125,00 
02 20 Disjuntor Tripolar 100a NEMA  R$125,00 

02 100 Holofote externo em led branco 
frio, bivolt, 100W IP66  R$67,50 

02 100 Holofote externo em led branco 
frio, bivolt, 50W IP66  R$45,00 

02 10 Caixa de sobrepor p 02 
disjuntores DIM  R$14,00 

02 10 Caixa de disjuntor p 04 
disjuntores DIM  R$30,00 

02 200 Fita isolante 18mm x 20m  R$5,00 
02 10 Fita autofusão  R$28,00 
02 30 Chave HH alavanca 3 posições  R$29,00 

LOTE 03 EMPRESA VENCEDORA: FRONT COMERCIAL LTDA

03 50 Barra cano PVC 3/4, marrom, 
soldável  R$0,60 

03 20 Luva PVC 1/2, marrom, soldável  R$9,00 
03 20 Luva PVC 1/2, marrom, de correr  R$0,62 
03 100 Luva PVC 3/4, marrom, soldável  R$18,77 
03 100 Luva PVC 3/4, marrom, de correr  R$1,97 
03 20 Luva PVC 1”, marrom, soldável  R$20,86 
03 20 Luva PVC 1”, marrom, de correr  R$2,27 

03 20 Curva 90º PVC 1/2, marrom, 
soldável  R$2,86 

03 60 Curva 90º PVC 3/4, marrom, 
soldável  R$6,54 

03 10 Curva 90º PVC 1” polegada, 
marrom, soldável  R$0,60 

03 60 Cotovelo 90º PVC 3/4, marrom, 
soldável  R$0,48 

03 10 Cotovelo 45º PVC 1/2, marrom, 
soldável  R$1,00 

03 60 Cotovelo 45º PVC 3/4, marrom, 
soldável  R$1,27 

03 10 Cotovelo 45º PVC 1” polegada, 
marrom, soldável  R$3,30 

03 60 Adaptador PVC 3/4, marrom  R$0,57 

03 20 Adaptador PVC 1” polegada, 
marrom   R$2,20 

03 60 Redução PVC 3/4 x 1/2, marrom  R$0,60 
03 50 Redução PVC 1’ x 3/4  R$0,93 

03 40 Registro PVC 3/4, marrom, 
soldável  R$8,15 

03 20 Registro PVC 1” polegada, 
marrom, soldável  R$15,00 

03 60 T de PVC 3/4, marrom, soldável  R$0,92 

03 120 T de PVC 3/4 x 1/2, azul, bucha 
latão  R$6,52 

03 60 Flange de PVC 3/4, marrom  R$8,62 

03 20 Flange de PVC 1’ polegada, 
marrom  R$16,71 

03 60 Cotovelo 90º de PVC 3/4 x 1/2, 
azul, bucha latão  R$4,33 

03 100 Flexível PVC 30cm  R$2,78 
03 200 Flexível PVC 40cm  R$3,21 
03 50 Flexível PVC 50 cm  R$3,64 
03 500 Sifão inteligente sanfonado   R$4,49 
03 40 Sifão inteligente sanfonado duplo   R$10,46 

03 40 Boia mecânica para caixa d’ 
água 3/4  R$11,79 

03 40 Boia mecânica para caixa d’ água 
3/4, vazão total  R$78,95 

03 40 Boia mecânica para caixa d’ água 
1’ polegada vazão total  R$89,37 

03 40 Filtro completo AP 230  R$198,02 
03 800 Refil de filtro AP 230  R$54,34 
03 80 Registro de gaveta 3/4  R$30,83 

03 150 Torneira de 1/2 bico liso de metal 
para bebedouro  R$68,08 

03 100 Torneira esfera de jardim 3/4   R$37,87 

03 100 Válvula lavatório de metal (Deca 
ou similar)  R$26,20 

03 100 Reparo de válvula descarga Docol  R$62,79 
03 400 Kit mola/chave de válvula Docol  R$21,86 

03 300 Acabamento de válvula Docol de 
plástico  R$41,42 

03 400 Tubo de ligação flexível com 
espude para vaso sanitário  R$23,52 

03 300 Parafuso S10 com bucha para 
vaso sanitário  R$3,21 

03 100 Anel de vedação para vaso 
sanitário  R$7,98 

03 20 Válvula poço de metal 1’ 
1/2 polegada  R$75,00 

03 20 Válvula poço de metal 2’ polegada  R$120,00 

03 300 Vedante de torneira de 1/2 metal 
c/ silicone  R$1,70 

03 400 Vedante de torneira de 3/4 metal 
c/ silicone  R$2,21 

03 1000 Ralo protetor com tela 150mm  R$19,42 
03 500 Ralo protetor com tela 100mm  R$17,44 

03 40 Tubo cola adesivo plástico de 
PVC com pincel, 175g  R$16,15 

03 150 Fita veda Rosca 18mm x 50m  R$7,30 
03 60 Tubo de silicone incolor 300g  R$23,86 
03 50 Massa plástica  R$12,65 

LOTE 04 EMPRESA VENCEDORA: M.C.F. SOBRAL MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO ME

04 500 Placa de ventilação para telha de 
fibro cimento, tipo canalete 90  R$12,78 

04 200 Placa de ventilação para telha de 
fibro cimento, tipo canalete 49  R$5,08 

04 250 Argamassa ACIII, uso interno  R$39,56 
04 250 Argamassa ACIII, uso externo  R$39,56 
04 100 Argamassa ACI  R$15,35 
04 30 Arame recozido torcido  R$24,26 
04 20 Arame recozido nº14  R$30,44 
04 50 Arame galvanizado nº 14  R$27,49 
04 50 Arame Galvanizado nº16  R$26,45 

04 10 Spray desengripante multiuso 
300ml  R$33,86 

04 20 Spray de espuma expansiva de 
poliuretano 500ml  R$29,14 

4 120 Porta de madeira lisa p verniz, 
solida 2,10 m x 60cm  R$260,99 

4 60 Porta de madeira lisa p verniz, 
solida 2,10 m x 70cm  R$254,64 

4 60 Porta de madeira lisa p verniz, 
solida 2,10 m x 80cm  R$267,66 

4 60 Porta de madeira lisa p verniz, 
solida 2,10 m x 90cm  R$289,90 

4 300 Jogo dobradiça completo  R$42,36 

4 120 Trinco interno para banheiro para 
porta de madeira, 7,5 cm  R$7,38 

4 120 Fechadura interna de banheiro 
para porta de madeira  R$79,43 

4 200 Fechadura, tipo tambor para porta 
de madeira  R$71,00 

4 20 Aditivo para reboco 1lt  R$16,79 

4 10 Resina sintética, aditivo para 
argamassa 18 kg  R$264,91 

4 50 Adesivo PU40 310ml, cinza  R$29,27 

4 20 Manta asfáltica aluminizada 
autoadesiva 10 metros x 15 cm  R$46,64 

4 1500 Tela galvanizada tipo peneira de 
feijão, primeira linha  R$47,56 

Araraquara, 15 de junho de 2022.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº.  311/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO Nº 
052/2022
CONTRATO 018-2022 Livro 09- Folha nº 
111 a 127 de 13/06/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
CONTRATADO: OLIVIER LAVANDERIA 
EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA 
UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 
PELO PERÍODO DE 12 MESES, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
MOTIVO: O valor total do presente contra-
to importa em R$ 1.360.800,00 (um milhão, 
trezentos e sessenta mil e oitocentos reais) 
pelo total de 28 postos por 12 meses.

Araraquara, 13 de junho de 2022
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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

Licitação a Seguir
Tomada de Preço nº 001/22

Objeto: Aquisição de mobiliário 
para a Fundação das Artes de São Caeta-
no do Sul e para a Unidade Santa Paula da 
Fundação das Artes. O Presidente da Co-
missão de Compras da Fundação das Artes 
de São Caetano do Sul, diante dos termos 
do processo licitatório, adjudica o objeto da 
licitação às empresas: K.A.S.S. MÓVEIS 
PARA ESCRITÓRIO LTDA. - EPP, vence-
dora dos itens: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 15 e 16 no valor de R$ 227.016,00, 
e VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SU-
PRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 
ME, vencedora dos itens: 1 e 14 no valor de 
R$ 110.850,00.
São Caetano do Sul, 20 de junho de 2022.

José Carlos Rufato Junior
Presidente da Comissão de Licitações

Fundação das Artes de São Caetano do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
A Prefeitura Municipal de Pedra Bela, torna público que 
está aberto no setor de licitações Processo Administrativo 
nº93/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº42/2022 - Referente 

ao: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
RESIDÊNCIA / COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA INTERNAÇÃO DE 
DEPENDENTES QUÍMICOS E INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA; RECEBI-
MENTO DAS PROPOSTAS: 17:00 do dia 21/06/2022 às 08:00 horas do dia 
07/07/2022. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:01 
do dia 07/07/2022 às 09:00 horas do dia 07/07/2022. INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS: 09:01 Min do dia 07/07/2022. Licitação com tra-
tamento diferenciado para ME/EPP - LOCAL: www.bll.org.br - Acesso Iden-
tificado. Informações: www.pedrabela.sp.gov.br/ (11)4037-1277 - R.119 / 
pedrabelalicitacoes@gmail.com. Álvaro Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.

TERMO PRORROGAÇÃO À 
CONTRATAÇÃO  

Contrato nº 24/2022 
Processo Administrativo nº 5768/2018 

Pregão Presencial nº 04/2019
Objeto: Termo aditivo de prorrogação à 
contratação de serviços de engenharia vol-
tado para manutenção preventiva e corretiva 
dos sistemas de ar-condicionados, limpeza 
de dutos e atendimentos emergenciais nos 
prédios do Saesa – SCS. Prazo: 12 (doze) 
meses. Valor: R$ 25.056,60 (vinte e cinco 
mil, cinquenta e seis reais e sessenta cen-
tavos). Assinatura: 05/05/2022. Contrata-
da: Renoar Ar Condicionado Ltda-Me. São 
Caetano do Sul, 15 de junho de 2022 – Dr. 
Marcelo Doval Mendes – Superintendente 
do SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

Sistema de Água, Esgoto
e Saneamento Ambiental
SÃO CAETANO DO SUL

ABERTURA DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 
03/2022 – PROC. nº 52/2022 – Entrega dos en-
velopes: 25/07/2022 até às 8h45. Abertura da 
licitação: 25/07/2022 a partir das 9h00. Objeto: 
execução de serviços de perfuração e instalação 
de poço tubular profundo, com revestimento de 
aço carbono e filtros espiralados inox, explorató-
rio do Aquífero Guarani, situado na Avenida Nívea 
Dulce Tedeschi Conforti, S/N, ao lado do Resi-
dencial Maria Júlia, município de São José do Rio 
Preto/SP. Custo Estimado: R$7.468.156,73 Prazo: 
270 dias corridos. Demais informações e retirada 
do edital com a C.L., na Rua Antônio de Godoy, 
2181, Jd. Seixas, S. J. do Rio Preto/SP, das 8h30 
às 12h00 e 13h30 às 16h00 de segunda a sexta, 
fone/fax: (17) 3211-8105, e página do SeMAE na 
internet: www.semae.riopreto.sp.gov.br. S.J.R.P 
13.06.2022 – Jaqueline Freitas Reis – Ger. GPO
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL 
DE PREGÃO ELETRÔNICO – Acha-se publicado 
no portal de compras da Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 
51/2022, Processo SICOM 3212/2022 objetivan-
do a Registro de Preços de empresa especiali-
zada para fornecimento de 81.000 kg (oitenta e 
um mil quilogramas) de Cloro Liquefeito (CAS 
7782-50-5) acondicionados em cilindros com 
capacidade de 900 kg para uso na desinfecção 
do efluente final (esgoto tratado) da ETE Rio 
Preto e serviços de inspeção e manutenção do 
sistema adutor de cloro liquefeito (manifold) e 
dos 24 (vinte e quatro) cilindros, de proprieda-
de do SeMAE de São José do Rio Preto – SP. 
Vigência da Ata: 12 meses. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 04.07.2022, às 08h30 
e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no portal de compras. S. J. Rio 
Preto, 14.06.2022 – Wagner Castilho Botaro – 
Gerente de Operação e Manutenção-Esgoto.

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

PROCESSO N° 72844/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada para cobertura de seguro total, 
sendo cobertura contra acidentes e danos 
causados pela natureza, com assistência 
24 horas para os veículos pertencentes à 
Frota Ofi cial da Prefeitura Municipal de Ca-
jati - SP.
Conforme solicitação de esclarecimento 
efetuado pela licitante MAPFRE SEGUROS 
GERAIS S/A, seguem as respostas da Uni-
dade requisitante:
1) Sobre a cobertura de carro reserva, o veí-
culo oferecido pelas assistências das segu-
radoras, trata-se de carro reserva popular/
básico. Podemos ofertar desta forma? 
R: Não, deverá atender as especifi ca-
ções do carro substituído.
2) Sobre a cobertura de equipamentos, só é 
possível fornecer cobertura securitária para 
os fi xos. Podemos ofertar desta forma? 
R: Sim, só os equipamentos fi xos (im-
plementos fi xos) dos veículos entram na 
cobertura.
3) A cobertura de Despesas Médicas Hos-
pitalares (DMH) no valor de R$ 100.000,00 
ultrapassa o limite técnico registrado na se-
guradora. Desta forma, podemos ofertar R$ 
50.000,00 para esta cobertura?
R: Não, os valores se mantém os mes-
mos pedidos em edital, entendemos ser 
necessário estes valores em caso de in-
denizações.
4) Para os ônibus do edital está sendo 
solicitado as coberturas de acidentes pes-
soais a passageiros (APP) Morte/Invalidez 
Permanente e despesas médicas hospi-
talares (DMH) no valor de R$ 100.000,00. 
Os valores solicitados ultrapassam o limite 
técnico registrado na seguradora. Desta 
forma, podemos ofertar APP R$ 40.000,00 
e DMH R$ 65.000,00 para os itens 
28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 e 44?
R: Não, os valores se mantém os mes-
mos pedidos em edital, entendemos ser 
necessário estes valores em caso de in-
denizações.
5) Por fi m, precisamos alertar que a franquia 
de casco solicitada está muito abaixo do 
praticado, o que torna inviável a participa-
ção. Esses valores podem ser excedidos? 
R: Não, a franquia permanecerá fi xa nos 
valores solicitados.

O presente esclarecimento encontra-se no 
site da Prefeitura em www.cajati.sp.gov.br e 
as demais condições do contrato permane-
cem inalteradas. 

Cajati, 20 de junho  de 2022.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

A VERDADE 
NAS BANCAS
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SATO LEILÕES – (11) 4223-4343 – Comitente vendedor: Banco do Brasil - CNPJ sob nº 00.000.000/0001-91, por intermédio da CESUP PATRIMÔNIO - PR - Data: 27 de Junho de 
2022, às 11:00.  O leilão será realizado pelo Leiloeiro Oficial Sr. Antonio Hissao Sato Junior - JUCESP nº 690, situado na Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano 
o Sul – SP, online no site www.satoleiloes.com.br. LOTE 1 - Prédio, Comercial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 20507, 3º CRI DE DUQUE DE CAXIAS_1ª CIRCUNSCRIÇÃO. 
Rua Nabuco de Araújo, nº 45, Lotes 16 e 18, Quadra 04, Parque Duque de Caxias, Duque de Caxias, RJ, CEP: 25085-070. Lance mínimo: R$ 212.670,00; A responsabilidade dos riscos, 

providências e averbação da área construída de 120m², perante os órgãos competentes; x) a responsabilidade pelas providências e o pagamento das custas necessárias à regularização do imóvel, 
principalmente quanto a informação do atual endereço do imóvel, perante os órgãos competentes. Antiga Rua Moraes e Silva, atual Rua Nabuco de Araújo; a responsabilidade pela realização de 
providências e pagamento das custas necessárias à regularização do imóvel, referente ao registro do Habite-se, perante os órgãos competentes; a responsabilidade pela regularização de pendências e 
averbações necessárias junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente; a responsabilidade pela regularização cadastral do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, que se encontra atualmente 
em nome de terceiro, bem como arcará com eventuais despesas necessárias para a transferência de sua titularidade; como contribuição à diligência jurídica do Comprador, identificamos Ação 
Anulatória processo nº 00064591720034025110, em trâmite no Tribunal de Justiça Federal 2ª Região - 1º Grau, na Comarca de São João de Meriti/RJ, 1ª Vara Federal que pode envolver o proprietário 
do imóvel, o imóvel ou de alguma forma estar relacionada ou impactar na alienação pretendida. Fundamental a avaliação desta ação judicial pelo Comprador para a tomada de decisão de compra o 
que, contudo, não exclui a existência de outras ações judiciais e fatos que devem ser tratados na análise jurídica e completa do Imóvel e de dívidas a ser feita pelo Comprador. LOTE 2 - Apartamento, 
Residencial, Desocupado, melhor descrito na matrícula nº 11575, CRI DE NOVA GRANADA. Rua José Barone Mercadante, nº 700, (acesso pela Rua Sete de Setembro, nº 527), Apt. 01 e Apt. 02, Centro, 
Nova Granada, SP, CEP: 15440-000. Lance mínimo: R$ 128.866,00; A responsabilidade dos riscos, providências e averbação da área construída, perante os órgãos competentes; a área está sujeita a 
desmembramentos necessários, devendo o Comprador assumir a responsabilidade dos riscos e providências a seguir descritos: (i) demarcação de área para possibilitar o desmembramento da 
matrícula; regularização das áreas junto ao RGI; (iii) regularização das áreas junto à Prefeitura; averbação da área construída, perante os órgãos competentes; LOTE 3 - Casa, Residencial, Ocupado, 
melhor descrito na matrícula nº 100107, CRI DE SÃO PAULO_12º Ofício. Avenida Santo Antônio do Riacho, nº 406, Jardim Penha, São Paulo, SP, CEP: 03757-020. Lance mínimo: R$ 47.246,00; O 
Comprador assume a responsabilidade dos riscos, providências e averbação da área construída, perante os órgãos competentes; O Comprador assume a responsabilidade pela regularização cadastral 
do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, que se encontra atualmente em nome de terceiro, bem como arcará com eventuais despesas necessárias para a transferência de sua titularidade;como 
contribuição à diligência jurídica do Comprador, identificamos Ação Revisional nº 00116854420138260100 em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado - 1º Grau, 6º Vara Cível de São Paulo/SP, que 
pode envolver o proprietário do imóvel, o imóvel ou de alguma forma estar relacionada ou impactar na alienação pretendida. Os riscos, providências e custas necessárias à constituição de condomínio 
perante a prefeitura municipal ou qualquer outro órgão que assim o exija como condição para a efetivação do registro dos imóveis; a responsabilidade pelas providências e o pagamento das custas 
necessárias à regularização do imóvel, principalmente quanto a informação do atual endereço do imóvel, perante os órgãos competentes; o Comprador declara-se ciente de que o imóvel possui área 
comum de utilização conjunta entre as unidades, sendo compartilhado o uso dos elevadores, escadas e saguão, dentre outras áreas de uso comunitário. Os bens serão vendidos no estado em que se 
encontram. Edital completo, Condições de venda e pagamento e descrição detalhada dos lotes estão disponíveis no site www.satoleiloes.com.br.

EDITAL. . “A SPDA HABITAÇÃO
FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS
N Ã O - P A D R O N I Z A D O S ,
inscrito no CNPJ sob o nº
2 5 . 3 1 6 . 8 6 3 / 0 0 0 1 - 0 1 , n a
f o r m a d a l e g i s l a ç ã o
per�nente, bem como na
qualidade de eCESSIONÁRIO
atual detentor do direito
rela�vo ao recebimento das

quan�as devidas nos termos do Contrato Par�cular de Compromisso de Compra e
Venda, celebrado inicialmente com a COMPANHIA METROPOLITANA DE
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP, inscrita no CNPJ sob o n.º
60.850.575/0001-25 – in�ma a comparecer na sua central de habitação, localizada
na Av. São João, nº 299, Centro, nesta capital, de segunda a sexta-feira, no horário
das 8:30 às 16:00hs., através do presente edital e para ciência dos interessados que
estão em local incerto e não sabido ou presumidamente se ocultando, ficam
no�ficados e convocados os mutuários abaixo qualificados para que na melhor
forma de direito regularizem a pendência financeira, bem como, a regularização da
moradia, pois conforme cláusulas pactuadas, o imóvel des�na-se exclusivamente a
moradia própria e de sua família, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias
corridos a par�r desta publicação. Ressalta-se que o descumprimento dessas
obrigações é causa de Rescisão/Resolução Unilateral do contrato acima citado.
Passado o prazo es�pulado de 30 dias corridos pós a publicação do
presente edital, sem que tenham sido regularizadas as pendências acima descritas,
o contrato estará rescindido/resolvido de pleno direito, para mais nada reclamar
contra a SPDA HABITAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO-PADRONIZADOS, sendo eles: Contrato nº 130200250010 - mutuário WANDA
HELENA DA SILVA inscrito no CPF/MF nº: 631789317-91 residente e domiciliado:
RUA JORGE RIGUETTI, 425Casa - SAO PAULO - SP CEP 08470240. Contrato nº

130700050010 - mutuário JOEL DE ALMEIDA LOBO inscrito no CPF/MF nº:
568399108-06 residente e domiciliado: RUA PRIMO ARCARI, 64Casa - SAO PAULO -
SP CEP 08471490. 140800150002 - mutuário LUIZ CARLOSContrato nº

ROMUALDO DE OLIVEIRA inscrito no CPF/MF nº: 242956121-20 residente e
domiciliado: RUA MACAMBARA, 16Casa - SAO PAULO - SP CEP 06650000. Contrato

nº 290600010123 - mutuário VALDEMIR RAIMUNDO MOTA inscrito no CPF/MF nº:
092749015-34 residente e domiciliado: RUA PROF.EUNICE B.OLIVEIRA, 1849
AP12C B - SAO PAULO - SP CEP 05884000. 133600190341 - mutuárioContrato nº

DONIZETI APARECIDO RODOLPHO inscrito no CPF/MF nº: 012837468-32 residente
e domiciliado: RUA CIRCULAR, 1226AP 34-A - SAO PAULO - SP CEP 08485490.
Contrato nº 134100020311 - mutuário ZENAIDE DORES SILVA inscrito no CPF/MF
nº: 073038218-48 residente e domiciliado: RUA DANTE ALDERIGO, 157AP 31A -
SAO PAULO - SP CEP 08470795. 134100020311 - mutuário REINALDOContrato nº

DAS DORES SILVA inscrito no CPF/MF nº: 089043608-89 residente e domiciliado:
RUA DANTE ALDERIGO, 157AP 31A - SAO PAULO - SP CEP 08470795. Contrato nº

134200060233 - mutuário ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS inscrito no CPF/MF
nº: 084634738-57 residente e domiciliado: RUA MOISES DE CORENA, 971AP 23C -
SAO PAULO - SP CEP 08475170. 400100010232 - mutuário AROLDO DAContrato nº

SILVA inscrito no CPF/MF nº: 250741308-59 residente e domiciliado: RUA
CACHOEIRA PORAQUE, 3 27 AP23-B - SAO PAULO - SP CEP 05574000. Contrato nº

006611810001 - mutuário MARCO ANTONIO BATISTA inscrito no CPF/MF nº:
022278758-95 residente e domiciliado: RUA BELEM 68 AP 310 - SAO PAULO - SP CEP
06300000. 070200210442 - mutuário SEBASTIAO DA COSTA inscritoContrato nº

no CPF/MF nº: 079282808-92 residente e domiciliado: RUA AREADO, 24AP 44B -
CARAPICUIBA - SP CEP 06327170. 120300310322 - mutuário MIGUELContrato nº

JOSE SOARES inscrito no CPF/MF nº: 818160578-00 residente e domiciliado: RUA
JOAQUIM PIMENTEL 58 AP 32B - SAO PAULO - SP CEP 02815000. Contrato nº

120300310521 - mutuário CARLOS ANDRADE SILVA inscrito no CPF/MF nº:
832680658-72 residente e domiciliado: RUA JOAQUIM PIMENTEL 58AP 52 A - SAO
PAULO - SP CEP 02815100. 130500090018 - mutuário CLAUDIOContrato nº

HERRERA inscrito no CPF/MF nº: 690090238-34 residente e domiciliado: RUA JOAO
DA COSTA PIMENTA, 1360 - SAO PAULO - SP CEP 08470000. Contrato nº

131200090212 - mutuário OSVALDO YOSHIIHUKI UEDA inscrito no CPF/MF nº:
691600908- 04 residente e domiciliado: AV NAYLOR DE OLIVEIRA, 2596AP 21B -
SAO PAULO - SP CEP 08470800. 134300010242 - mutuário PAULOContrato nº

FERREIRA DA SILVA inscrito no CPF/MF nº: 098916501-97 residente e domiciliado:
RUA DOMENICO ALLEGRI, 281AP 24B - SAO PAULO - SP CEP 08475460. Contrato nº

134300010242 - mutuário CLARA OLIVEIRA DA SILVA inscrito no CPF/MF nº:
065591858-26 residente e domiciliado: RUA DOMENICO ALLEGRI, 281AP 24B - SAO
PAULO - SP CEP 08475460. 134700050222 - mutuário JOSE CARLOSContrato nº

MUNIZ BRANDAO inscrito no CPF/MF nº: 037247668-66 residente e domiciliado:
RUA EDUARDO SANCHEZ, 1280AP 22B - SAO PAULO - SP CEP 08475180. Contrato nº

051100710000 - mutuário JANETE DOS REIS FERNANDES inscrito no CPF/MF nº:
254662418-06 residente e domiciliado: RUA DO COBRE, 1470 - SAO PAULO - SP CEP
08490003. 053009150000 - mutuário JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZAContrato nº

inscrito no CPF/MF nº: 003991968-46 residente e domiciliado: RUA
DO JAMBO 210 - SAO PAULO - SP CEP 02168000. 070300380532 -Contrato nº

mutuário DANTE FERRAZ DE OLIVEIRA inscrito no CPF/MF nº: 038535728-12
residente e domiciliado: R BOM JARDIM DE MINAS 57 AP 53B - CARAPICUIBA - SP
CEP 06325000. 130400030412 - mutuário RONALDO SPINA inscrito noContrato nº

CPF/MF nº: 657887298- 15 residente e domiciliado: RUA RAFAEL DELLA MONICA,
215AP 41B - SAO PAULO - SP CEP 08470480. 132600040412 - mutuárioContrato nº

ALECINA DO NASCIMENTO SANTOS inscrito no CPF/MF nº: 056278408-03
residente e domiciliado: RUA DINAH GONCALVES BRANDAO, 198AP 41B - SAO
PAULO - SP CEP 08470820. 132700070412 - mutuário IVALDO MENDESContrato nº

DA SILVA inscrito no CPF/MF nº: 535071268-34 residente e domiciliado: R DONA
ELOA DO VALLE QUADROS,816AP 41B - SAO PAULO - SP CEP 08485130. Contrato nº

133000240111 - mutuário CREUSA VITORIANO inscrito no CPF/MF nº: 850412468-
15 residente e domiciliado: RUA EDSON DANILLO DOTTO, 701AP 11A - SAO PAULO -
SP CEP 08485280. 133200100112 - mutuário JOSE VALTER SANTOSContrato nº

inscrito no CPF/MF nº: 569610578-53 residente e domiciliado: RUA IGARAPE
BRACO FORTE 34 AP11-B - SAO PAULO - SP CEP 08485320. Contrato nº

133200130233 - mutuário FLAVIO SANTOS inscrito no CPF/MF nº: 989134928-49
residente e domiciliado: RUA IGARAPE BRACO FORTE 81 AP23-C - SAO PAULO - SP
CEP 08485320. 133600070142 - mutuário VILSON RODRIGUES DEContrato nº

SOUZA inscrito no CPF/MF nº: 877858038-20 residente e domiciliado: RUA
ARROIO CAMPO BOM, 270 AP.14-B - SAO PAULO - SP CEP 08485475. Contrato nº

133600070142 - mutuário SUSI SILVA DE SOUZA inscrito no CPF/MF nº:
119691128-24 residente e domiciliado: RUA ARROIO CAMPO BOM, 270 AP.14-B -
SAO PAULO - SP CEP 08485475. 133700030241 - mutuário JOSEContrato nº

CARLOS FERREIRA inscrito no CPF/MF nº: 519901728-49 residente e domiciliado:
RUA ARROIO SARANI 353 AP 24-A0 - SAO PAULO - SP CEP 08485000. Contrato nº

133700060212 - mutuário MARCELO JOSE RIBEIRO DIAS inscrito no CPF/MF nº:
035049098-89 residente e domiciliado: RUA ARROIO SARANDI, 336AP 21B - SAO
PAULO - SP CEP 08485460. 133900070443 - mutuário CRISTINA MARIAContrato nº

GONCALVES inscrito no CPF/MF nº: 049421488-04 residente e domiciliado: RUA
ARROIO TRIUNFO, 140AP 44C - SAO PAULO - SP CEP 08485430. Contrato nº

134000070242 - mutuário DORIVAL BALDIN inscrito no CPF/MF nº: 734991378-87
residente e domiciliado: RUA ARROIO ARAPONGAS 45 AP24-B - SAO PAULO - SP CEP
08485000. 134000110122 - mutuário RITA DE CASSIA B.RODRIGUESContrato nº

inscrito no CPF/MF nº: 022715378-27 residente e domiciliado: RUA ARROIO DAS
ARAPONGAS 325AP 12-B - SAO PAULO - SP CEP 08485000. Contrato nº

134600010142 - mutuário ROSALIA GOMES DE CASTRO inscrito no CPF/MF nº:
949357858-53 residente e domiciliado: R OLIVEIRA ROMA, 235AP 14B - SAO PAULO
- SP CEP 08475330. 134600010232 - mutuário MENANDRO DEContrato nº

ALCANTARA BISPO NETO inscrito no CPF/MF nº: 007246218-30 residente e
domiciliado: R OLIVEIRA ROMA, 235AP 23B - SAO PAULO - SP CEP 08475330.
Contrato nº 134600010232 - mutuário ANA MARIA ALVES inscrito no CPF/MF nº:
087546078-09 residente e domiciliado: R OLIVEIRA ROMA, 235AP 23B - SAO PAULO
- SP CEP 08475330. 134600010323 - mutuário FERNANDO CESARContrato nº

RODRIGUES inscrito no CPF/MF nº: 074545988-97 residente e domiciliado: R
OLIVEIRA ROMA, 235AP 32C - SAO PAULO - SP CEP 08475330. Contrato nº

134600050311 - mutuário ISAURA TERESA MARTINS inscrito no CPF/MF nº:
014645648-33 residente e domiciliado: RUA OLIMPIA MONTANI, 180AP 31A - SAO
PAULO - SP CEP 08475320. 134600050311 - mutuário ADEMILSONContrato nº

MARTINHO DA SILVA inscrito no CPF/MF nº: 022391788-50 residente e
domiciliado: RUA OLIMPIA MONTANI, 180AP 31A - SAO PAULO - SP CEP 08475320.
Contrato nº 140100230112 - mutuário MARIA DALVA OLIVEIRA inscrito no CPF/MF
nº: 546282457-20 residente e domiciliado: RUA LUIZ BELLI, 297 AP. 11-B0 - ITAPEVI
- SP CEP 06665000. 290100020241 - mutuário JESSICA PEREIRAContrato nº

MARQUES inscrito no CPF/MF nº: 013682098-07 residente e domiciliado: RUA
ARROIO BUTIA, 254 AP 24-A0 - SAO PAULO - SP CEP 05868000. Contrato nº

290300110122 - mutuário MARIA LIS DA COSTA inscrito no CPF/MF nº: 104915958-
67 residente e domiciliado: RUA DOS JERIBAS, 43 APTO 12-B0 - SAO PAULO - SP CEP
05868000. 290400100111 - mutuário IVANILDO SOUZA DOS SANTOSContrato nº

inscrito no CPF/MF nº: 053179358-30 residente e domiciliado: RUA DOS IRIABAS,
55 AP 11A BL0 - SAO PAULO - SP CEP 05868000. 290500050444 -Contrato nº

mutuário EDNEIA DE OLIVEIRA ROSA SOARES E/ inscrito no CPF/MF nº:
034298568-09 residente e domiciliado: RUA DOS MERCANTEIS, 40AP44DBL16 -
SAO PAULO - SP CEP 05884000. 290800020431 - mutuário MARILDAContrato nº

DIAS SOARES E/ inscrito no CPF/MF nº: 638151258-04 residente e domiciliado:
EST.DE ITAPECIRICA DA SERRA,6445 APTO 43A - SAO PAULO - SP CEP 05858000.
Contrato nº 390200030111 - mutuário DENISE APARECIDA LIMA inscrito no
CPF/MF nº: 039607698-06 residente e domici l iado: R CONJ SITIO
CONCEICAO,480AP 11A - SAO PAULO - SP CEP 08473090. Contrato nº

390300020111 - mutuário VILMAR RIBEIRO DA SILVA inscrito no CPF/MF nº:
447145803-53 residente e domiciliado: RUA CONJ. SITIO CONCEICAO, 199AP.11-A -
SAO PAULO - SP CEP 08473090. 390300020111 - mutuário ZENAIDE DAContrato nº

PAZ LIMA inscrito no CPF/MF nº: 775550313-53 residente e domiciliado: RUA
CONJ. SITIO CONCEICAO, 199AP.11-A - SAO PAULO - SP CEP 08473090. Contrato nº

390300020332 - mutuário JOSE NUNES DA SILVA inscrito no CPF/MF nº:
089005744-34 residente e domiciliado: RUA CONJ. SITIO CONCEICAO, 199AP 33B -
SAO PAULO - SP CEP 08473090. 390300020332 - mutuário MARIAContrato nº

AMELIA DA SILVA inscrito no CPF/MF nº: 101915418-77 residente e domiciliado:
RUA CONJ. SITIO CONCEICAO, 199AP 33B - SAO PAULO - SP CEP 08473090. Contrato

nº 390300040412 - mutuário RONALDO VIEIRA DA SILVA inscrito no CPF/MF nº:
006940898- 00 residente e domiciliado: R CONJUNTO SITIO CONCEICAO 141APTO
41 B - SAO PAULO - SP CEP 08473090. 400100090113 - mutuárioContrato nº

SANDRA MARIA FERREIRA DA SILVA inscrito no CPF/MF nº: 013200458-55
residente e domiciliado: RUA CACHOEIRA DO ARREPENDIDO,5 23 AP 11-C - SAO
PAULO - SP CEP 05574000. 400100090113 - mutuário ARTUR CARLOS FContrato nº

DA SILVA inscrito no CPF/MF nº: 060753298-03 residente e domiciliado: RUA
CACHOEIRA DO ARREPENDIDO,5 23 AP 11-C - SAO PAULO - SP CEP 05574000.
Contrato nº 420500030131 - mutuário RODRIGO BATISTA DE SOUZA MAURICIO
inscrito no CPF/MF nº: 021908618-45 residente e domiciliado: RUA CARNEIRO
LEAO 395 BL.3AP.131 - SAO PAULO - SP CEP 03040000. 051100710000 -Contrato nº

mutuário JACIARA CAETANO DOS SANTOS inscrito no CPF/MF nº: 254662418-
06 residente e domiciliado: RUA DO COBRE, 1470 - SAO PAULO - SP CEP 08490003.
Contrato nº 053009150000 - mutuário GILSON ANTONIO DE SOUZA inscrito no
CPF/MF nº: 003991968-46 residente e domiciliado: RUA DO JAMBO 210 - SAO
PAULO - SP CEP 02168000. 130400030412 - mutuário SANTAContrato nº

GONCALVES DE OLIVEIRA inscrito no CPF/MF nº: 657887298-15 residente e
domiciliado: RUA RAFAEL DELLA MONICA, 215AP 41B - SAO PAULO - SP CEP
08470480. 132600040412 - mutuário JOAQUIM NUNES inscrito noContrato nº

CPF/MF nº: 056278408-03 residente e domiciliado: RUA DINAH GONCALVES
BRANDAO, 198AP 41B - SAO PAULO - SP CEP 08470820. Contrato

nº 133000240111 - mutuário ACACIO MANOEL FERNANDO inscrito no CPF/MF nº:
850412468-15 residente e domiciliado: RUA EDSON DANILLO DOTTO, 701AP 11A -
SAO PAULO - SP CEP 08485280. 133700060212 - mutuário ARCILEUContrato nº

BALMANT inscrito no CPF/MF nº: 035049098-89 residente e domiciliado: RUA
ARROIO SARANDI, 336AP 21B - SAO PAULO - SP CEP 08485460. Contrato nº

133900070443 - mutuário VALDECI FERREIRA DE SOUZA inscrito no CPF/MF nº:
049421488-04 residente e domiciliado: RUA ARROIO TRIUNFO, 140AP 44C - SAO
PAULO - SP CEP 08485430. 134600050311 - mutuário LINDINALVA DEContrato nº

SOUZA B. DA SILVA inscrito no CPF/MF nº: 014645648-33 residente e domiciliado:
RUA OLIMPIA MONTANI, 180AP 31A - SAO PAULO - SP CEP 08475320. Contrato nº

290100020241 - mutuário AGOSTINHO DE SOUZA ALIPIO inscrito no CPF/MF nº:
013682098-07 residente e domiciliado: RUA ARROIO BUTIA, 254 AP 24-A0 - SAO
PAULO - SP CEP 05868000. 420500030131 - mutuárioContrato nº

MARIO NISHINO inscrito no CPF/MF nº: 021908618-45 residente e domiciliado:
RUA CARNEIRO LEAO 395 BL.3AP.131 - SAO PAULO - SP CEP 03040000.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS 
DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site 
www.hisaleiloes.com.br. TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, 

autorizada por MONSENHOR SUZANO DIÁLOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA– CNPJ 
21.364.270/0001-51, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 
9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Apartamento nº 73 do Condomínio “Metropolitan Residencial 
Club”, situada na Rua Dr. Suzano Brandão nº 846, Vila Matilde, São Paulo/SP, com área privativa de 
74,610m², área de uso comum de 47,076m² (sendo 35,428m² coberta e 11,648m² descoberta, com 
área total de 121,686m². Matrícula nº 181.731 – 16º Oficial de Registro de Imóveis da Capital de São 
Paulo/SP. 1º LEILÃO 28/06/2022 ás 14:00 - VALOR: R$ 669.430,19. 2º LEILÃO 29/06/2022 ás 14:00 
- VALOR: R$ 689.242,48. Encargos do arrematante: pagamento à vista do valor do arremate e 5% de 
comissão da leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro 
da escritura; ITBI e despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; 
desocupação do imóvel. Venda ad corpus. Consolidação da Propriedade em 08/06/2022. Os 
Fiduciantes - MARCOS EDUARDO ÁVILA MARQUES CPF 290.303.098-73 E ANA ANGÉLICA LOPES 
MARQUES CPF 147.370.088-42 – comunicados das datas dos leilões, também pelo presente edital, 
para o exercício da preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo, 
disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

SATO LEILÕES – (11) 4223-4343 – Comitente vendedor: Emgea S.A – Empresa Gestora 
de Ativos S.A  ( EMGEA S.A )  - CNPJ sob nº 04.527.335/0001-13, empresa pública 
vinculada ao Ministério da Economia - Data: 27 de Junho de 2022, às 14:00.  O leilão será 

realizado pelo Leiloeiro Oficial Sr. Antonio Hissao Sato Junior - JUCESP nº 690, situado na Travessa 
Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano o Sul – SP, online no site 
www.satoleiloes.com.br. LOTE 1 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 
104.172, 6. Rua Lessing, nº 366, Lote 21, Quadra B, Chácara Belenzinho, São Paulo/SP, CEP: 
03276-000. Lance mínimo: R$ 313.040,00; LOTE 2 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na 
matrícula nº 245.484, 9º CRI de São Paulo. Rua Rancho Alegre, Nº 75, Lote 19-B, Quadra 58, Bairro 
Cidade Líder, São Paulo/SP, CEP: 08285-180. Lance mínimo: R$ 232.960,00; LOTE 3 - Lote, 
Residencial, Desocupado, melhor descrito na matrícula nº 38.614, 7. Rua Érico Semer, Lote 29, Quadra 
H, Bairro Jardim Marilu, São Paulo/SP, CEP: 08371-400  . Lance mínimo: R$ 169.000,00; LOTE 4 - Casa, 
Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 60.983. Rua Baltazar Nunes, Nº 415, Casa 53, 
Bairro Vila Carmosina, São Paulo, SP, CEP: 08290-220. Lance mínimo: R$ 307.840,00;Os bens serão 
vendidos no estado em que se encontram. Edital completo, Condições de venda e pagamento e 
descrição detalhada dos lotes estão disponíveis no site www.satoleiloes.com.br.

SATO LEILÕES – (11) 4223-4343 – Comitente vendedor: Emgea S.A – Empresa Gestora de Ativos S.A  ( EMGEA S.A )  - CNPJ sob nº 
04.527.335/0001-13, empresa pública vinculada ao Ministério da Economia - Data: 27 de Junho de 2022, às 14:30.  O leilão será realizado 
pelo Leiloeiro Oficial Sr. Antonio Hissao Sato Junior - JUCESP nº 690, situado na Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São 

Caetano o Sul – SP, online no site www.satoleiloes.com.br. LOTE 1 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 3.581, Cartório Paulo 
Arruda - Cupira/PE. Avenida José Bezerra Vasconcelos, Nº 31, Quadra J, Lote 31, Bairro Loteamento Conjunto Residencial Nova Cupira, Nova Cupira, 
Cupira/PE, CEP: 55460-000 Lance mínimo: R$ 4.210,82; LOTE 2 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 11824, 1º Serviço 
Notarial e Registral - Paulista/PE. Rua Solmar, Nº 1106, Casa 3, Conjunto Residencial Bom Amigo, Bairro Praia do Janga, Paulista/PE, CEP: 53435-340  
Lance mínimo: R$ 14.843,22; LOTE 3 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 10691, 1º Serviço Notarial e Registral - Paulista/PE. 
Rua Atena, Nº 452, Lote 14, Quadra 02, Conjunto Residencial Nossa Senhora da Conceição, Bairro Praia da Conceição, Paulista/PE, CEP: 53400-000. 
Lance mínimo: R$ 112.160,16; LOTE 4 - Apartamento, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 13.640, 1º CRI de Recife. Rua Coronel 
Roberto Pessoa Ramos, Nº 272, Apartamento 202, Edifício Renata Maria, Loteamento Bairro Americano, Bairro Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51130-160. 
Lance mínimo: R$ 49.964,31; LOTE 5 - Apartamento, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 631, 7º CRI de Pernambuco. Rua Marechal 
Manoel Luis Osório, Nº 365, Apartamento 206, Edifício Tangara, Bairro Várzea , Recife/PE, CEP: 50740-450. Lance mínimo: R$102.010,07; Consta ação 
judicial (0819997-22.2019.4.05.8300 e 0811138-51.2018.4.05.8300) LOTE 6 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 36008, CRI 
de Diadema/SP. Rua Grécia, Nº 22, Lote 02 (SUB 11 e 12), Quadra 49, Bairro Jardim das Nações, Diadema/SP, CEP: 09940-130. Lance mínimo:  R$ 
195.726,43 . A responsabilidade dos riscos, providências e averbação da área construída (113,60m²l), perante os órgãos competentes; A 
responsabilidade pela realização de providências e pagamento das custas necessárias à regularização do imóvel, referente ao registro do Habite-se, 
perante os órgãos competentes. LOTE 7 - Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 25.885, 8º RGI de São Paulo/SP. Rua 
Epaminondas Melo do Amaral, nº 720, Bairro Sítio do Mandaqui, São Paulo/SP, CEP: 02542-000 Lance mínimo:  R$ 267.800,00 . LOTE 8 - Casa, 
Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 15.149, 8º CRI de São Paulo/SP. Rua Professor Teodoro Braga, Nº 202, Bairro Vila Yara, São 
Paulo/SP, CEP: 02966-020. Lance mínimo:  R$ 242.632,00. A responsabilidade dos riscos, providências e averbação da área construída (cerca de 
250m²), perante os órgãos competentes.Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. Edital completo, Condições de venda e 
pagamento e descrição detalhada dos lotes estão disponíveis no site www.satoleiloes.com.br.

Nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos.
TIAGO CLEMENTE SAMPAIO, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 1089, com escritório à Avenida das Nações Unidas, 18801 – Conj. 705, CEP: 04795-100, Vila Almeida - São Paulo – SP,
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário: NAXOS CAPITAL ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 39.154.920/0001-08, com sede
na Avenida Paulista, 2439, conjunto nº 121,  Bela Vista – São Paulo/SP; nos termos do Contrato Particular de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária de Imóvel, celebrado em 15 de março de
2021,  no qual figura como devedora:  PAFA LINGUIÇARIA FÁBRICA DE CONSERVAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.148.523/0001-45, com sede na Avenida São Vicente de Paula, 899 –
Jardim Recreio, Bragança Paulista/SP, e como garantidores fiduciantes: FRANCISCO CÉSAR DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, gerente de RH, portador da cédula de identidade RG n. 13.542.137-
SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 011.562.328-05, e BRUNO CÉSAR DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n 44.534..913 SSP/SP, inscrito no CPF sob o
n. 347.753.618-56, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo exclusivamente on-line, através do portal www.multipliqueleiloes.com.br, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia
22 de junho de 2022 às 14 horas, em PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 411.000,00 (quatrocentos e onze mil reais) o imóvel abaixo descrito, com a propriedade
consolidada em nome dos credores Fiduciários constituído pelo Objeto da Matrícula 101.286 do 16º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. UM PRÉDIO à Rua Estevão Ribeiro, nº 25,
com a área construída de 85,20m2, no 31º subdistrito-Pirituba, e seu terreno constituído do lote 4-B, da subdivisão do lote 4 da quadra 15, do Parque Maria Domitila, medindo 7,40m de frente para
a citada rua, por 7,72m nos fundos, confrontando com o lote 35, 21,06m do lado direito, de quem de frente para o lote olha, confrontando com o lote 3, 22,08m do lado esquerdo, onde confronta
com o lote 4-A, encerrando a área de 160,00m2. Obs. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97.  Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde
já designado o dia 24 de junho 2022, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 590.846,27 (quinhentos e noventa
mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro (www.multilpliqueleioes.com.br), em catálogos ou em qualquer
outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. Os devedores fiduciantes serão comunicados na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465
de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo
os fiduciantes adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas,
mais 5% de comissão do leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B e 3º do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão, devendo
apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, com firma reconhecida, juntamente com documentos de identificação, inclusive do representante legal, quando se tratar de pessoa
jurídica. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.multipliqueleiloes.com.br
respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido. O arrematante terá prazo de 24 horas após o término do leilão para efetuar o pagamento da totalidade do preço e da comissão do
leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor de arremate, inclusive o devedor fiduciante, no caso do exercício do direito de preferência, na forma da lei.  No caso do não cumprimento da obrigação
assumida de pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, no prazo estabelecido, não será concretizado a transação de compra e venda e estará o proponente, sujeito a sanções
de ordem judicial, a título de perdas e danos. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à transferência do imóvel arrematado, tais como, taxas, alvarás, certidões, ITBI - Imposto
de transmissão de bens imóveis, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações
introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

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

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL  | Comitente vendedor: KBM 
ELETRÔNICOS. O leilão será realizado 29 de junho de 2022, às 10:00, no site 
www.hisaleiloes.com.br. Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa Sato – Jucesp 817.
EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO 

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

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro ofi-
cial, matriculado na JUCESP sob o n° 602, torna pú-
blico que realizará um leilão extrajudicial no 
dia 23/06/2022 a partir das 11hrs, pelo site www.lu-
t.com.br , autorizado pela comitente MARISA 
LOJAS S.A, CNPJ nº 61.189.288/0001-89.

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 – 01/07/2022 ás 13:00 - VALOR: R$ 

61.709,04 e 2º leilão público – 04/07/2022 ás 13:00 - VALOR: R$ 123.850,96. 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, constituído pelo lote 08, da 
quadra 17, do loteamento denominado RESIDENCIAL MAIS VIVER SÃO JOSÉ DO RIO PRETO em 
São José do Rio Preto/SP, com área total de 200m². Cadastro Municipal nº 262069000. 
MATRÍCULA: 147.797 – 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. 
FIDUCIANTE: LOUCIDSON JOSÉ DA TRINDADE CPF 102.881.288-42. CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE: 03/06/2022. O arrematante pagará no ato, o valor da arrematação e 5% de 
comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura pública, imposto de 
transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações e todas as despesas que vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / 
reintegração na posse ficará a cargo exclusivo do arrematante se no caso houver. Venda em 
caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou eventual diferença 
nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos leilões os 
fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do 
edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

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

817, autorizada por SUZANO BRANDÃO I DIÁLOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., 
CNPJ nº 21.409.550/0001-39, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei 
Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Apartamento nº 23, do empreendimento “Club 
Station”, situado na Rua Dr. Suzano Brandão, nº 720, no 38ª Subdistrito- Vila Matilde, São Paulo/SP, 
com área privativa edificada de 73,700m², área de uso comum de 32,850m, perfazendo a área total 
de 105,550m².   Matrícula nº 174.847 – 16º Oficial de Registro de Imóveis da Capital de São 
Paulo/SP. 1º LEILÃO 04/07/2022 ás 11:00 - VALOR: R$ 609.037,53. 2º LEILÃO 05/07/2022 ás 11:00 
- VALOR: R$ 454.831,72. Encargos do arrematante: pagamento à vista do valor do arremate e 5% de 
comissão da leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e 
registro da escritura; ITBI e despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da 
arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus. Consolidação da Propriedade em 
09/06/2022. Os Fiduciantes - KLEBER LEME DUARTE CPF 298.218.638-17 e ROSELÉIA INÁCIO 
DUARTE CPF 267.339.828-70 – comunicados das datas dos leilões, também pelo presente edital, 
para o exercício da preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo, 
disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

3ª VARA CÍVEL – FORO DE SÃO CAETANO DO SUL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação das executadas: SUPERPIXX SERVIÇOS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS
- EIRELI (CPF/MF Nº 14.691.754/0001-40) na pessoa de seu representante legal VANIA LUCIA EGIDIO DE MORAIS REGO (CPF/MF Nº 072.588.458-44) e MVM ADMINISTRAÇÃO DE BENS
PRÓPRIOS – EIRELI (CNPJ/MF Nº 14.691.754/0001-40) na pessoa de seu representante legal MURILO MORAIS REGO (CPF/MF Nº 462.771.208-16), bem como os interessados CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
KLIMT (CPF/MF Nº 04.236.184/0001-44) e TRIVIA INDUSTRIA E COMÉRCIO EM EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI (CNPJ/MF Nº 08.362.313/0001-00).
O MM. Juiz de Direito Dr. Sérgio Noboru Sakagawa, da 3ª Vara Cível – Foro de São Caetano do Sul, 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 Aluguéis e Acessórios em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por
MARINA SCHALCH TEIXEIRA (CPF/MF sob nº 131.656.568-86) e JULIANA SCHALCH TEIXEIRA (CPF/MF sob o nº 264.746.658-07) em face de SUPERPIX SERVIÇOS EM EMBALAGENS
PLÁSTICAS - EIRELI (CPF/MF Nº 14.691.754/0001-40) e MVM ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS – EIRELI (CNPJ/MF Nº 14.691.754/0001-40), nos autos do Processo nº 0000831-
07.2020.8.26.0565, tendo como Processo Principal nº 1003434-70.2019.8.26.0565 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 das Goiabeiras, nº 405, apto. 42, 4º andar, Edifício Klimt, Bairro Jardim, Santo André/SP – CEP:  09090-060 - Descrição do Imóvel: Apartamento nº 42, localizado
no 4º andar do Edifício Klimt, situado na Rua das Goiabeiras, nº 405, Bairro Jardim, nesta cidade, contendo hall social; sala de estar com lareira/duto e sala de jantar conjugadas, servidas de sacada e churrasqueira; lavabo;
hall íntimo; 04 (quatro) dormitórios, sendo dois deles com sacadas e banheiros privativos, um apenas com jardim privativo e outro do tipo comum; 01 (um) banheiro completo, com jardim privativo, para servir estes dois
últimos dormitórios; copa e cozinha conjugadas; área de  serviço e banheiro de empregada. Possui área privativa de 200,6700m²; área comum de divisão não proporcional de 29,7000m², correspondente às vagas de garagem
nº 42, 42 e 42; área comum de divisão proporcional de 51,9773m²; perfazendo uma área total construída de 282,3473m²; correspondendo-lhe uma fração ideal no todo do terreno e nas demais coisas de uso comum do
condomínio igual a 0,0299529 ou 2,99529% ou ainda 35,9435m². Postando-se o observador no hall de serviço e olhando de frente para os fundos do terreno do empreendimento, dita unidade confronta pela frente com
o apartamento nº 41, com o poço do elevador de serviço, com o hall de serviço e com a caixa de escadarias; pelo lado direito com área do condomínio (recuo do Edifício em relação à faixa da Light); pelo lado esquerdo
também com área do condomínio (recuo do edifício em relação a parte do lote nº 11, prédios nº 397 e fundos da Rua das Goiabeiras); pelos fundos ainda com área do condomínio (recuo do Edifício em relação ao lote
nº 001, Rua das Pitangueiras, propriedade da Light Serviços de Eletricidade S/A); e finalmente, internamente pelo poço do elevador social  e respectivo hall. O “EDIFÍCIO KLIMT” está assentado em terreno situado à Rua
das Goiabeiras, constituído pelos lotes nº 11 e 12, da quadra nº 117, do Bairro Jardim, com a área de 1.200m².

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 03.092.019
Matrícula Imobiliária n° 98.744 Primeiro Oficial de Registro de Imóveis de Santo André/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
Av. 03 21/02/2018 Caução - Trivia Industria e Comercio em Embalagens Plásticas EIRELI
Av. 04 21/02/2018 Caução - Superpixx Serviços Em Embalagens Plásticas - Eireli
Av. 05 20/08/2020 Penhora Exequenda Proc. nº 0000831-07.2020.8.26.0565 Marina Schalch Teixeira e Juliana Schalch Teixeira
Av. 06 28/09/2020 Penhora Proc. nº 0000810-31.2020.826.0565 Marina Schalch Teixeira e Juliana Schalch Teixeira
Av. 07 03/12/2020 Penhora Proc. nº 0019639-30.2019.8.26.0554 Condomínio Edifício Klimt
OBS 01: O condomínio onde se encontra o imóvel é composto por: 2 subsolos, pavimento térreo e 16 pavimentos elevados, contendo 2 apartamentos cada. No pavimento térreo, além dos acessos ao edifício, localizam-
se: piscina, playground, salão de festas, quadra esportiva, sala de ginástica e sauna seca, sendo que o Condomínio conta com sistema de interfones, porteiro eletrônico e portão com acionamento remoto, sendo servido
por 3 elevadores. O imóvel possui sala de estar (com terraço), sala de jantar, lavabo, 3 suítes (todas com terraço e uma com hidromassagem), escritório, circulação, cozinha, área de serviço, dormitório e banheiro de empregada,
dispondo da utilização de 3 vagas na garagem coletiva do edifício.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 1.700.000,00 (Mar/2022).
Valor de avaliação atualizado: R$ 1.747.052,38 (Jun/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 18.899,61 (Jun/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 824.469,57 (Mai/2022).
02 - A 1ª praça terá início em 04 de julho de 2022, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 07 de julho 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 07 de julho de 2022, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará em 27
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 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 (artigo 891, parágrafo único, artigo
843, e artigo 895, §§ 1º ao 8º, todos do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo
sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição
dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-
se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas
da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED
ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC, 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, 08 de junho de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. SÉRGIO NOBORU SAKAGAWA - JUIZ DE DIREITO

DATA 1º LEILÃO 29/06/22 ÀS 14H00 - DATA 2º LEILÃO 30/06/22 ÀS 14H00
EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

José Carlos Barbosa, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCESP sob o nº 1057, devidamente autorizado na forma da Lei, FAZ 
SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, por força do artigo 27 e seguintes da Lei 
9.514/97, LEVARÁ A VENDA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL (Lei 9.514/97), em decorrência da consolidação da propriedade 
em favor dos Credores Fiduciários CST COMPANHIA DE SINTÉTICOS E TERMOPLÁSTICOS, inscrita no CNPJ/MF nº 
60.187.937/0001-40  e SP-03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, inscrito 
no CNPJ/MF nº 11.159.646/0001-32 OS IMÓVEIS ABAIXO DESCRITOS: Objeto do Instrumento  de escritura particular de 
transmissão de direitos sobre a consolidação da propriedade fi duciária celebrado em 11/04/2012, tendo como fi duciante: 
ALEXANDRE LUCCAS DA SILVA, inscrito no CPF/MF nº 139.812.968-26. Informo as datas, os horários, as avaliações e 
o local, cientes de que a venda será à vista, e pelas condições a seguir: LOTE (01) IMÓVEL / SANTANA DE PARNAÍBA-
SP, TERRENO situado na Rua Baquara, nº 859 (no RI consta Acesso Principal), composto pelo LOTE 08 da QUADRA D. 
Loteamento COLINAS DE PARNAÍBA I. Área de Terreno: 420,00m². Nº de Inscrição 24361.51.28.0085.00.000. Matrícula 
160.342 do CRI de Barueri-SP. Obs.: Regularização e encargos para averbação da nova denominação do logradouro no RI 
correrão por conta do comprador. Ocupado (AF). DATAS: 1ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 29.06.2022, às 14:00horas, pelo 
valor de R$ 358.424,92; 2ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 30.06.2022, às 14:00horas, pelo valor a partir de R$ 284.131,66, na 
forma da Lei. Objeto do Instrumento de escritura particular de transmissão de direitos sobre a consolidação da propriedade 
fi duciária celebrado em 10/12/2010, tendo como fi duciante: JOSÉ TUIOSHI SEGAWA, inscrito no CPF/MF nº 066.696.948-
57. Informo as datas, os horários, as avaliações e o local, cientes de que a venda será à vista, e pelas condições a seguir: 
LOTE (11) IMÓVEL / SANTANA DE PARNAÍBA-SP, TERRENO situado na Rua Baquara, nº 883 (no RI consta Acesso 
Principal), composto pelo LOTE 06 da QUADRA D. Loteamento COLINAS DE PARNAÍBA I. Área de Terreno: 420,00m². Nº 
de Inscrição 24361.51.28.0061.00.000. Matrícula 160.340 do CRI de Barueri-SP. Obs.: Regularização e encargos para 
averbação da nova denominação do logradouro no RI correrão por conta do comprador. Ocupado (AF). DATAS: 1ª Praça/
Leilão Extrajudicial dia 29.06.2022, às 14:00horas, pelo valor de R$ 398.622,39; 2ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 30.06.2022, 
às 14:00horas, pelo valor a partir de R$ 449.687,09, na forma da Lei. Objeto do Instrumento de escritura particular de 
transmissão de direitos sobre a consolidação da propriedade fi duciária celebrado em 23/12/2010, tendo como fi duciante: 
RACHEL RODRIGUES ALVES, inscrita no CPF/MF nº 782.553.841-20. Informo as datas, os horários, as avaliações e o 
local, cientes de que a venda será à vista, e pelas condições a seguir: LOTE (14) IMÓVEL / SANTANA DE PARNAÍBA-SP, 
TERRENO situado na Rua Quatro, composto pelo LOTE 01 da QUADRA B. Loteamento COLINAS DE PARNAÍBA I. Área 
de Terreno: 398,93m². Nº de Inscrição 24361.51.10.0001.00.000. Matrícula 160.386 do CRI de Barueri-SP. Obs.: Ocupado 
(AF). DATAS: 1ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 29.06.2022, às 14:00horas, pelo valor de R$ 391.787,43; 2ª Praça/Leilão 
Extrajudicial dia 30.06.2022, às 14:00horas, pelo valor a partir de R$ 331.883,90, na forma da Lei. LOCAL DO LEILÃO: 
On-line através do site www.leilaovip.com.br. CONDIÇÕES: A eventual desocupação do lote é de responsabilidade 
do arrematante. São ainda de responsabilidade do arrematante eventuais restrições adicionais pelo poder 
público, legislação aplicável e restrições impostas pela loteadora quanto ao uso e construção nos lotes, cujo 
desconhecimento das mesmas não poderá ser alegado, assim como ônus e gravames não expressamente previstos 
neste Edital. Caberá também ao comprador os procedimentos de escrituração, onde o vendedor fornecerá ao 
mesmo todos os subsídios necessários. O imóvel possui débitos de IPTU e Associação/Condomínio, fi cando de 
responsabilidade do comprador a apuração e quitação dos débitos sem direito a reembolso. O pagamento será 
à vista nominal a Credora Fiduciária. A comissão do leiloeiro será de 5% sobre arrematação. Transferência e registro por 
conta do arrematante. Venda “ad corpus” e no estado de ocupação em que se encontra (art. 30 da Lei 9.514/97), cabendo 
ao interessado verifi car antes de arrematá-lo, com despesas por conta do arrematante. O Fiduciante será comunicado das 
datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do 
imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da 
lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017.As partes, seus cônjuges, usufrutuários, inquilinos, ou senhorios diretos, 
em havendo, fi cam INTIMADOS pelo presente EDITAL 1ª e 2ª PRAÇA/LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Mais informações serão 
obtidas nos dias dos leilões, no site www.leilaovip.com.br ou nos telefones 0800 717 8888 e (11) 3093-5252.

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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